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A L Y C E U M

T Ö R T É N E T É R E  V O  N A T  K O Z Ó

A DATOK.





A Lyceum történetére vonatkozó adatok.
A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. Ministerium felettes 

tanhatóságunk előtt kívánatosnak tarto tta  (Budapest, 1895. május 
hó 17-én 26.211—ik sz. a.), hogy azon középiskolai értesítők, 
melyekben hivatali elődjének 1893—ik évi július 21-én 31.805-ik 
sz. a. kelt intézvénye értelmében a millennium alkalmából az 
intézetek története közöltetni fog, egyéb tekintetben is lehető
leg tartalm asak legyenek s az illető középiskola jelenlegi álla
potát a rendelkezésre álló adatokhoz képest minden irányban 
röviden foglalják egybe.

Az értesítőben évenként közöltetni szokott kimutatásokon 
kívül kimutatást kívánt m eg :

1. Az intézet vagyoni állapotáról (alapítványok) jövedel
méről (a tandíj nagysága) és kiadásairól (a tanári fizetések).

2. Rövid kimutatást a g y ű j t e m é n y e k r ő l ,  név szerint a 
szertárak és könyvtárak állagáról, valamint az utolsó évi gyara
podásról is.

3. Kívánt továbbá kimutatást az i n t e r n a t u s r ó l ,  alum- 
neumról, convictusról, segélyző egyesületről, ösztöndíjakról ön
képzőkörökről stb.

4. Kívánta az é p ü l e t r e  v o n a t k o z ó  főbb adatokat is, 
nevezetesen az egyes helyiségek adatait rendeltetésük és terület
m éreteik szerint, beleértve a tornacsarnokot, a torna- és já tszó
tért, udvart és az internatus helyiségeit.

l*
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A miniszter úr »általában súlyt helyez arra, hogy a közép
iskolák millenniumi értesítői a jövő kor szemlélője és kutatója 
előtt a lehető teljességben tüntessék fel azt, hogy középisko
láink nemzetünk ezer éves fennállásának idejében szellemi és anyagi 
tekintetben mily állapotban voltak».

A miniszter úr kívánságának inté/etünk részben eleget te tt 
még az 1893-ik esztendőben, midó'n kiadta a késmárki ág. hitv. 
ev. kér. Lyceum történetét, melyet intézetünk elhunyt jeles ta 
nára, néhai Palcsó István szerkesztett.

H átra van még intézetünk mostani állapotának kim utatása; 
ezt pedig a fent je lzett szempontok szerint a következőkben 
kívánjuk teljesíteni, a Lyceum alapjainak állására vonatkozó fel- 
iigyelöségi jelentés nyomán, mely az 1895-ik év végén nyom
tatásban megjelent.

Az intézet vagyoni állapotának kimutatása.
A Lyceum részint s a j á t ,  részint a késmárki egyházköz

séggel k ö z ö s  alapokkal b ir; a s a j á t  a l a p o k  névszerint: a 
nagy lyceális alap, a schmecksi Rainer János G yörgy-alap, 
a Jóny Tivadar-alap, a Jóny Tivadar tartalék-alap, az ösztön
díj-alap, a tanári nyugdíj-alap, a convictusi alap és a felszere
lési alap. A közös alapok, névszerint a közös kiadások alapja, 
a lyceális új-alapitvány, a kórház-alap, a régibb nyugdíj-alap. 
az újabb nyugdíj-alap, a Gemza-alap és a Thurner Jakab-alapit- 
vány az egyházközség által kezeltetnek a Lyceum ellenó'rzése 
mellett.

Ez az intézetnek törzsalapja, melybe folynak a saját ingatlanok és 
tőkék kamatjai, a kerületi segély, a tandijak, bizonyos más alapokból 
kiutalványozott járulékok és rendkívüli bevételek; a jövedelemből fizettet
nek a rendszeresített tanári fizetések, az iskolaszolga bére, a tűzkárbiztosi- 
tási díj, az építkezések, javítások, a gyűlésekre kiküldött képviselők úti

A) Saját lyceális alapok.

1. N agy lyceá lis  alap.
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költségei stb., szóval azon kiadások, melyekre külön alapok nem léteznek. 
Ezen alap jelenleg 63.481 frt 51 krból áll.

2. A sehm ecksi Rainer J. G yörgy-alap.
A néhai (tátrafűredi) Rainer János György által végrendeletileg hagyo

mányozott 10.000 o. é. frt a végrendelet értelmében 20.000 o. é. írtra 
szaporodván, kamatjainak fele a lyceális tanári nyugdíj-alapba foly, másik 
fele szorgalomdíjakra fordittatik.

R a i n e r  J á n o s  G y ö r g y  végrendelete szerint 10,000 frtot hagyo
mányozott a késmárki lyceumnak. oly feltétel alatt, hogy ezen hagyaték 
„schmecksi (tátrafűredi) Rainer-alapitvány“ neve alatt az 1878-iki eszten
dőtől kezdve 20 ezer forintra szaporodva, kamatjának fele része a kés
márki lyceum tanárai fizetésének felemelésére, második fele pedig szorgalom
díjakra fordittassék. Ezen hagyaték az alapitó végakaratjához képest, az 
1877-ik évben intézetünk pénztárába e czimen tényleg befizettetvén, a vég
rendelet értelmében kezeltetett, úgy, hogy az 1890. év végéig a végrende
letileg meghatározott 20,000 frtnyi összeget érte el és kamatai az 1891. év 
elején folyósittattak. E szerint az 1891. évtől kezdve az évi kamatok fele
része az 1888-ban a kor követelményeinek megfelelően rendezett tanári 
fizetésekre, felerésze pedig az 1890/91. tanév végén szorgalomdíjakra for- 
dittatott.

Ezen R a i n e r  J. G yörgy-féle s z o r g a l o m d í j a k r a  nézve az in
tézet-fenntartó hatóság, az 1890-ik évi ápril 27-én tartott pártfogói köz
gyűlésen a végrendelet értelmében és a lyceális iskolai tanács javaslata 
szerint ekként határozott: „Az intézet ebből az alapból a jövő tanévtől 
kezdve minden tanév végén (tehát már az 1890/91. tanévvégén) 16, eset
leg 17 szorgalomdíjat ad ki oly ág. hitv. evang. vallású tanulóknak, a kik 
a helybeli lyceumban járván, jó tanjegyü bizonyítványt érdemeltek, előny
nyel bírván mindenek felett a dicső emlékű végrendelkezővel, vagy dicső- 
ült feleségével, szül. Bartsch Erzsébettel rokonsági visszonyban álló tanulók, 
ha jó eredménynyel tanultak, még pedig: 2 I. osztálybeli tanuló részesül
jön 10— 10 frtban, 2 II. osztálybeli tanuló 15—15 írtban, 2 III. oszt. tan. 
20—20 frtban, 2 IV. oszt. tan. 25—25 frtban, 2 V. oszt. tan. 30—30 frtban,
2 VI. oszt. tan. 3 5 -3 5  frtban, 2 VII. oszt. tan. 40—40 frtban; 2, esetleg
3 Vili. oszt. tan. egyenkint 50 frtban. Az alap állása : 21.064 frt 93 kr.

3. A Jóny Tivadar-alap.
Intézetünk legnagyobb jóltevője néhai Jóny Tivadar hagyománya, 

melynek összes jövedelme a nagy lyceális alapba folyik, a Lyceum szük
ségeinek fedezésére szolgál. Ezen alap tőkéje érintetlenül hagyatik, csupán 
jövedelme fordítható a nevezett czélra. Állása: 213.545 frt 88 kr.
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4. A Jóny Tivadar tartalék-alap.
Néhai Jóny Tivadar hagyományának */6 része a végrendelet értelmé

ben elkülönittetett és Jóny Tivadar tartalék-alap czinie alatt külön kezel
tetik; kamatjai mindaddig tőkésitendők, mig ezen alap 100.000 o. é. frtra 
szaporodott — azontúl ezen tőke kamatjai a nagy lyceális alapba fognak 
beszolgáltatni és lyceális czélokra fognak fordittatni. Állása ez idő szerint: 
54.871 frt 81 kr.

5. A lye. tanári nyugdíjalap
oly czélbdl alapittatott sok év előtt, hogy az intézetünknél működő taná
roknak aggkor vagy betegség által feltételezett visszalépése után szerény 
nyugdíj biztosíttathassák. Állása: 16.715 frt 47 kr.

6. Az ösztöndíj-alap.
Kisebb-nagyobb alapítványokból áll, melyeknek kamatjai az egyes 

alapítványi levelekben körülirt feltételek szerint ösztön- vagy szorgalom
díjakra fordittatnak.

Ezek a következők:
1. A Cl e m e n t  is z Is tván-féle lyc. szorgalomdíj, 2 felgymnasiumi 

gömörmegyei tanulónak egyenként 15 frttal.
2. A H o r v á t h  Borbál a- f él e  lyc. jutalomdíj 16 frttal egy oly fel- 

gymnásiumi német vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magy. nyelvben ki
tüntette.

3. A J ó n y  Tivadar - fél e  lyc. pályadíj, 2 pályanyertes költemény
ért egyenként 9 frttal.

4. A N a p r a v s z k y  Z s u z sa n n a-féle lyc. szorgalomdíj, 6 felgym- 
násiumi tanulónak egyenként 16 frttal.

5. A P é c z e l y  József-féle 52 frtos lyc. szorgalomdíj, magyar nyel
ven irt tudományos pályamunkáért.

6. A Dr. S t e n c z e l  S á n  dor - f  él e lyc. szorgalomdíj, egy fel- és egy 
algymnásiumi késmárki születésű tanulónak egyenként 23 írttal.

7. Az U j h á z y  Dániel - féle lyc. szorgalomdíj, 5 felgymnásiumi ta
nulónak egyenként 6 frttal.

8. A W e b e r  Mi há l  y-féle lyc. szorgalomdíj, 4 algym. tanulónak 
egyenként 5 frttal.

6. A W e i s z  V i l m o s  és Am ál  i a-féle lyc. szorgalomdíj, egy ta
nulónak 9 frttal.

10. A K o l l e r  K á r ó l  y-féle ösztöndíj 9 frttal oly tanulónak, ki ma
gát a természettudományokban leginkább kitüntette.

11. A P a l c s ó  Is tván- fél e  ösztöndíj 9 frttal oly tanulónak, ki ma
gát a görög nyelvben leginkább kitüntette.
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12. Az É hn Károly-féle ösztöndíj 50 írttal oly tanuló számára, ki 
a magyar, német és tót nyelveket jól beszéli és írja.

13. A Ro z i n á n y  Rezső-féle 500 frtos alapítvány, melynek ka
matait egy ág. liitv. vagy ev. ref vallású szegény, de jeles előmenetelő és 
jó erkölcsi magaviseletü tanuló kapja. Előnyben részesülnek az abauj- 
szántói születésű ifjak, vagy azok, a kik Antal József és neje, szül. Kiss 
Herminnel rokonságban vannak.

14. A D e m e t e r  S á m u e l  és J ú 1 ia-féle 5 frtos jutalomdíj, melyet 
a helybeli ev. egyház évenként adományoz. Állása: 11.707 frt 59 kr.

7. Könyvtári alap.
Egyes alapítványokból áll, mint a Schwartner-féle, Schmidt-féle, 

Sólyomi-féle s Jóny Tivadar-féle alapítványok, melyeknek kamatjai ócska 
könyvek bekötésére, a könyvtárnok díjazására s a könyvtár gyarapítására 
fordítandók. A felszerelési alap jövedelmének egy része is beszolgáltatik 
ezen alapba. Állása: 1222 frt 45 kr.

8. Múzeumi alap.
A tőke kamatjai és a járulékok a természettudományi és természet- 

tani gyűjtemények szaporítására fordittatnak. Állása: 396 frt 17 kr.

9. Tápintézeti alap. (Alumneum;
A bevételek, melyek nehány alapítvány kamataiból, a supplicatio 

eredményéből és az alumnisták évi befizetéseiből állanak, szegény tanulók
nak ebbéddel való ellátására fordittatnak, kik közül többen az alapító- 
levelek értelmében egészen díjtalanul részesülnek az ellátásban. Állása: 
3335 frt 39 kr.

10. Convietusi alap
Á tőkék jövedelme és a convictisták befizetései arra fordittatnak, 

hogy a convictistáknak jutányos áron ebéd és vacsora kiszolgáltathassák. 
Állása: 5023 frt 92 kr.

11. F elszerelési alap.
Rendeltetése a könyvtár-gyűjtemények gyarapításához és a tantermek 

bebútorozásához hozzájárulni a beiratási díjak azon részletével, mely a 
nevezett czélokra elkülönittetik. Állása: 638 frt 05 kr.

A lyceális épület értéke: 48.251 frt 47 kr.



B) Közös alapok.

1. Közös kiadások alapja.
Ez az egyházközség és lyceális pénztár kezelési kiadásainak fedezé

sére szolgál, mely czélból minden egyes alapnak jövedelméből 1 '/3°/0 fizet
tetett ezen alapba. Állása: 114 frt 50 kr.

2. Uj alapítvány.
Ezen alapítvány 1865-ben gyűjtések által hozatott létre oly czélból, 

hogy a tanári fizetések javíttassanak; a tőke kamatainak fele jelenleg a 
nagy lyceális alapba szolgáltaik be, másik fele valamint a tanulóifjúság 
járulékai tőkésiltetnek. Állása: 20.769 frt 64 kr.

3. Kórház-alap.
Czélja a vagyon kamataiból szegény beteg tanulóknak, főleg olyanok

nak, kik a lyceumot látogatják, ingyen gyógyszereket szolgáltatni, esetleg 
orvosi tiszteleldíjakat fizetni. Állasa: 3148 frt 61 kr.

4. Régibb nyugdíj-alap.
Ezen alaphoz ezentúl uj tagok fel nem vétetnek ; a tőke teljes ezre

seinek kamatjai osztatnak szét a nyugdíjra jogosult özvegyek és árvák kö
zött ; a jelenleg még életben levő jogosultak elhalálozásával ezen alapnak 
összes vagyona az újabb nyugdíj-alap birtokába megyen át. Állása: 2770 frt 
16 kr.

5. Újabb nyugdíj-alap.
Beléphetnek a lyceum tanárai, a helybeli ág. hitv. ev. hitközség lel

készei és tanitói, ha hivataluk elfoglalásakor egyszer és mindenkorra 30 o. 
é. frtnyi díjat és évenként 4 frt járulékot fizetnek. A teljes százasok után 
járó kamatok egyenlő részekben osztatnak szét a nyugdíjra jogosultak öz
vegyei és árvái között. Az u. n. régibb nyugdíj-alap feloszlásakor a fen- 
maradt vagyon az újabb nyugdíj-alaphoz fog csatoltatni. Állása: 5097 frt 
14 kr.

6. Gemza-alapitvány.
Néhai Gemza József egyházi gondnok által 1857-ben kizárólagosan 

iskolai czélokra liagyományoztatott, oly kikötéssel, hogy a kezelő testület 
(jelenleg az ev. egyház község) a kamatoknak felét — az ellenőrző testület 
(jelenleg a lyceum) a kamatoknak '/4-ét fordítsák tanczélokra; — a kama
toknak utolsó '/i'-de pedig tőkésittessék. Állása: 28.838 frt 37 kr.



7. Thurner-alapitvány.
Néhai Thurner Jakab, nagy-lomniczi lakos hagyománya, kamatjainak 

fele az ev. egyházpénztárba, '/„-de az ev. elemi iskolai pénztárba, '/»-de 
végre a nagy lyceális alapba szolgáltalik be. Állása: 3791 frt 72 kr.

A lyceális alapok Kertscher Sándor választott gondnok által egy a 
késmárki bank-részvénytársaság házában az egyházközséggel közösen bérelt 
helyiségben az egyházközségi gondnok és egy napibiztos ellenőrzése mel
lett kezeltetnek. Ezen közös pénztarnak hivatalos órai: hétfőn és csütör
tökön d. e. 11 órától 12-ig.

Ö s s z e g e z é s :
Ösztöndíj-alapok.

1. Clementisz-alap........................................................  744-52
2. Horváth Borbála-féle alap .....................................  368-02
3. Jóny Tivadar „ „ . . . . . .  103T17
4. Napravszky „ „   2258-38
5. Péczely „ n ........................................ 1919-74
6. Dr. Stenczel „ „  1078-98
7. Újházy „ „   1348-86
8. Wéber Mihály „ „   511.68
9. Weisz M. „ ...............................  221-37

10. Koller „   286-41
11. Palcsó „ „ ...............................  297 41
12. Éhn K. „ „  1104-99
13. Rozmány Rezső „ „   509-06 11707.59

Könyvtári alapok.
1. Schwartner-alap..............................................  634-84
2. Schmidt-féle könyv, beköt, a l a p ...............  263-92
3. Schmidt-féle alap a könyvtárnok díjazására . . 105.—•
4. Jóny-alap (tőkéje az ösztöndíj-alapban) . . . —-—
5. Sólyomy-alap....................................................  207.—
6. Felszerelési s e g é ly a la p ........................................... ............11.69 1222.45

12930 04 12930.04
Lyceális alapok.

1. Nagy lyceális-alap ..................................................  63481-51
2. A schmecksi Rainer János György-alap . . . 21064.93
3. A Jóny T iv a d a r-a la p ...........................................  213545-88
4. A Jóny Tivadar tartalék-alap .........................  54871-81
5. Az ö sz tö n d íj-a lap .................................................. 11707-59
6. A lyceális tanári nyugdíj-alap.....................................16715-47
7. Könyvtári a l a p ........................................................  1222-45 382609-64



<

382609-64
8. Müzeurni alap . . . . . . .  396 17
9. Tápintézeti alap (Alumneum) . . . .  3335-39

10. Convictusi a l a p ............................... . . 5023.92
11. Felszerelési a l a p .................................................. 638-05 392003-17

a lyceális épület értéke: 48251-47
~ 440254.64

Közös alapok (Lyceum és egyházzal közös alapok).
1. Közös kiadások a l a p j a ......................... . 114-50
2. Új alapítvány...........................................  20769.64
3. K ó rh áz -a la p ..................................................................... 3148-61
4. Régibb nyugdíjalap ..................................................  3770-16
5. Újabb n y u g d íja la p ..................................................  5097-14
6. G em za -a lap ............................................ 28838-37
7. Thurner-alapitvány.....................................  3791 72 65530 14

Összesen . . 505784-78

Az intézet jövedelme:
Tandíjákból 5 évi átlag szerint évenként . 6489-—
Behatási dijákból „ „ „ „ 895-—
Felszerelési alap „ „ „ „ 346-—
Új-alapitványra „ „ „ » • 316-—
Nyugdíjalapra „ „ „ 346.—
Nyomtatványokra „ „ „ „ 177.—

Összesen . 8599-—
Ingatlanok jövedelme............................................1171-—
Évi segély a kerülettől és tapdai gyűjtésekből. 900.—

Összesen . 10670-—
Tanári fizetések:

12 rendes tanár tö rz s f lz e té s e ...................................12000- —
Tornatanitó törzsfizetése.....................................  300-—
Ötödéves pótlékok k 50 f r t .........................  1025-—
Lakáspénz á 200 f r t ............................................  2400-—

Összesen . 15725-—
Összeállította: Z. S.

10



lermészetrajzi muzeum leltára.

I. Állatországból.
G erinczesek köre.

A) Emlősök.
a) M a j m o k  3 példány . 75.—
b) D e n e v é r e k  3 péld. . 6- -
c) R o v a r  evők 2 „ . 4’—
d) R a g a d o z ó k  5 „ . 10-—
e) R á g c s á l ó k l 3  „ . 52’—
f) P á r o s u j j ú a k 2  „ . 12-—
Kérődző gyomor . . .  9*—

B) Madarak.
a) R a g a d o z ó k  22 péld. 132•—
b) Kú s z ó  k 5 „ 15'—
c) É n e k l ő k  48 „ 96*—
d) G a l a m b o k  1 „ 3- -
e) T y ú k o k  13 „ 65-—
f) Gá z l ó k  18 „ 100—
g) Ús zók 23 „ 115*—

G) Hüllők.
a) T e k n ő s ö k  4 péld. 12*—
b) G y í k o k  5 „ 5-—
c) K í gy ó k 6 „ 56 —

D) Kétéltűek.
a) F a r k t a l a n o k 3  péld. 3 '—
b )  F a r k o s a k  4 „ 2-50

E) Halak
16 példány.........................  7 0 —

Izelt-lábuak köre. 
‘Rovarok.

a) H á r t y á s s z á r n y ú a k
108 példány . . . 18 '-

860-50
b) Bo g a r a k  508 péld. . 50-80
c) R e c z é s s z á r n y ú a k

16 példány . . .  1-60
d) E g y e n e s s z á r n y ú a k

46 példány . . 4-60
e) Le p k é k  308 példány. 19-—
f) K ét s z á r n y  ú a k  85 p. 2-55
g) C s ő r ö s e k  15 példány — -45

Szoklábuak
5 pé ldány .........................  —-25

Pókok
11 példány.........................  —-88

Rákok
38 példány . . . 11 '40
22 péld. kitömött hernyó. 6-—

Férgek köre.
a) N a d á l y f é l é k  2 péld. —.60
b) F o n a l f é r g e k  4 „ — 52
c) G a l a n d f é r g e k  1 p. 8' —

Puhatestűek köre.
a) Fe j  l á b ú a k  2 péld. 1 50
b) Cs i gá k  150 „ 25-—
c) K a g y l ó k  40 „ 12-—

7 üskebőrüek köre.
a) E c h i n i d á k  6 péld. —.90
b) Cs i l l agal aknak 10 p. 5-—

Tömlős állatok köre.
a) P o l i p o k  6 példány . 2.30
b) S z i v a c s o k  20 péld. 18"—

860-50 1031.85
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II. Növényországból.
El s ő  kör :  Telepes növények, 
[.osztály: Moszatok 700

példány . . . . 70.—
II. osztály: Gombák 200

példány . . . .  100-—
Má s o d i k  k ö r :  Mohok.
III. osztály: Májmohok 150

példány . . . .  5-—
IV. oszt. Lombmohok 160

példány . . . .  5-30
H a r m a d i k  kö r :  Edényes 

virágtalanok.
V. osztály: Harasztok 20 p. —.80
VI. osztály: Zsurlók 20 p. —.70
VII. osztály: Vizi harasztok

5 példány. . . —.25
182-05

182-05
VIII. osztály: Korpafű félék

8 példány. . . . —.40

N e g y e d i k  kör :  Nyitvatermők.
IX. osztály: Tűlevelűek 50

példány . . . .  4-—

Ö t ö d i k  kö r :  Zárvatermők.
X. osztály: Egyszikűek 300

példány . . . .  15.—
XI. osztály: Kétszikűek

2257 példány. . . 107-71
Növényminták 9 példányb. 77-—
Fanemek 104 példányban 3- —
Kókuszdiók 5 példányban 1-—

390-16

1266-50
B ú t o r o k.

12 szekrény . . . .  500.—
1 a s z t a l ........................  3-—
1 s z é k ..............................  250

1771-50 
Összeg 3194-01

K oller Károly
it term rajzi szertiir őre.

Természettani szertár.
Az 1874-ik évben a természettani múzeumban volt összesen 172 esz

köz, melyeknek nagyobb része rósz karban lévén, az idő folytán újabbak 
által pótoltatott. Ezen időtől kezdve majdnem minden évben szereztettek 
be uj készülékek és a bútorzat is tökéletesebb lett. A beszerzésre meg- 
kivántató pénzösszeghez beiratáskor minden tanuló hozzájárul 50 krnyi 
járulékkal, mely a természettani és természet rajzi szertárak gyarapítására 
fordittatik.

Az 1894-ik évig a szerek egy szobában voltak elhelyelyezve és az

III. Á sványországból
1809 példány . . . .  800 —
Kristály minták fából 40 db. 6-—
Keménységi fokozat . . 3 -
Az e m b e r i  t e s t  a l k a t r é 

sze i  p a p í r  ni a c h é b ó l .
Szív, fül, szem, tüdő, agyvelő 167-50 
Csontok és csontvázak értéke 290- —

1266-50



f

azokkal véghez vitt kísérletek az osztályban mutattattak be Az uj gymna- 
siumi épület fölépítése óta (1893) a régi épület első emeletében áll e czélra 
négy szoba rendelkezésre, melyek egymással közvetlen érintkezésben álla
nak. Van előadó terem, előkészítő szoba és mellette két terem a szerek 
őrzésére.

Ezen négy terem bútorzata a legjobb állapotban van és a következő : 
Három nagy faliszekrény többszörös üvegajtókkal, egy faszekrény kettős 
ajtóval és egy kisebb szekrény, egy faállvány, négy vászonfedezet, kísérle
tező asztal, két nagy és két kisebb asztal, chemiai fülke, két szék, vászon
függöny a fénytani kísérletekhez és öt kettős spalétláda az előadó terem 
elsötétítéséhez.

A bútorzat értéke 778 frt 36 kr.
A természettani szertár jelenlegi állománya 449 eszköz 3643 frtnyi 

értékben és pedig:
A mechanika köréből . 137 darab
Az akusztika „ . 47 „
Az optika ,, . 84 „
A chemia „ . 12 „
A hőtan „ . 37 „
Az elektromosságtan köréből 94 „
A kozmográfia „ 8 „

Azonkívül van 40 vegyszer és 12 régi tárgy.
Az 1894/95-iki tanévben 415 frt 40 kr. adatott ki természettani ké

szülékek beszerzésére.
Az 1895/96-iki tanévben az összes kiadás volt 35 frt 50 kr. A ki

adások minden évben variálnak, mert a physikai készülékek árát azok ér
téke és minősége szabja meg.

Klein Pál
a szertár őre.
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Könyvtár.
A lyceumi nagy könyvtár alapításának dicsősége B o h u s s  G y ö r g y  öt,  

az intézetnek 1711 — 1722-ig volt igazgatóját illeti meg. A könyvtár 
alapját úgy vetette meg, hogy halála évében, 1722-ben az intézetnek aján
dékozta saját könyvtárát. Példáját az idők folyamán sokan, különösen 
tanárok és a szepességi értelmiség egyéb tagjai is követték. Felemlítjük 
itt: Grádeczi Stansith Horváth Márk és Imre, dr. Smith Vilmos Amánd, 
Podkoniczky Ádám, Schwartner Márton, Genersich János és Keresztély, 
Engel Sándor, Kralovánszky István, Nádler Ferencz, Pongrácz Imre, Czerva 
János, Badányi József, Goldberger Imre, Demiány Samu, Cornides Pál, 
Benedict)7 János, Forberger János Dániel, Hahn Frigyes, Weber Ármin
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özvegye, Wittényi Ernő, Dr. Schwarz Jenő, Payer Hugó, Gornides Tamás, 
Steiner Sámuel, Stenczel Hugó és neje, Sólyomi József neveit, a kik 
nagyobb számú könyvet ajándékoztak könyvtárunknak. Az intézet leg
nagyobb jóltevőjének, J ó n y  T i v a d a r n a k  neve a lyceumi könyvtár 
történetében is a legragyogóbb: 15300 műből álló becses könyvtárának 
hagyományozásával könyvtárunk elsőrangú vidéki könyvtárrá emelkedett.

Szerény kezdetének megfelelően, szerény helyen is húzódott meg 
sokáig, a régente fából épült intézetnek egyik szobájában. Azóta is többször 
cserélt helyet, mig végre 1865-ben elfoglalta mostani helyét: a régi lyceumi 
épületnek majdnem teljes második emeletét, kezdetben két, 1889 óta 
három termét.

1884-ig két teljesen elkülönített részből állott, a tulajdonképeni nagy 
könyvtárból és a magyar könyvtárból. Ez utóbbi 1840-ben alapittatott a 
régibb magyar önképzőkör könyvgyűjteményéből és a helybeli polgári 
olvasó egyesület adományaiból. A két könyvtár, a mely külön-külön könyv
tárnok gondozása alatt állott, 1884-ben, a könyvtár ^rendezésének évében, 
egyesíttetett. 1888 óta azonban ismét két — habár egy könyvtárőrre 
bízott — részből áll, a mennyiben a Jóny-féle könyvtár teljesen különálló 
egészet képez.

A könyvtár gondozásával megbízott tanárok teljes névsorát adatok 
hiányában lehetetlen megállapítani. Csak 1821-től kezdve vannak erre 
vonatkozó adataink és ezek is hézagosak

1821—1936-ig Kralovanszky István, 1837 —1840-ig pedig Zittovszky 
Lajos volt a könyvtár őre. 1840 óta a philologia tanárának kötelességei 
közé tartozott a könyvtár gondozása is. Ez év óta 1853-ig Stenczel Hugó, 
1853—1895-ig Palcsó István volt a nagy könyvtár őre. A magyar könyvtár 
őre itteni tanároskodása idejében, 1842—1848-ig Hunfalvy Pál, hírneves 
tudósunk volt, ki mint a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka 
halt meg; 1852—1856-ig Wéber Ármin, 1856—1858-ig Lindner Ernő 
(jelenleg akadémiai könyvtárnok), 1858—1884-ig Scholcz Frigyes tanár. 
Palcsó István elhalálozása után Zvarínyi Sándor igazgató és Dr. Losonczi 
Lajos tanár végezték ideiglenesen a könyvtárosi teendőket egészen 1895 
augusztus 11-ig, a mely napon a pártfogói közgyűlés az utóbbit meg
választotta könyv- és levéltárnoknak. — Az állás hosszú időn át semmi
féle fizetéssel sem járt; csak 1861 óta részesült a könyvtárnok némi 
fizetésben, a mennyiben a dr. Smith A.-féle 105 frtos alapítványnak kamat
jait ezóta élvezte. Csak legújabban, 1885 óta részesül 1UO frtnyi tisztelet
díjban.

A könyvtár gyarapítását czélzó alapok csak a legszükségesebb művek 
beszerzését teszik lehetővé. A legrégibb időben, úgy látszik, csak aján
dékok útján gyarapodott; 1772 óta, a pártfogósági közgyűlésnek akkor 
kimondott határozata szerint, minden egyes tanuló ifjú 1 frtot tartozott

14
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fizetni könyvtári C7élokra. S c h w a r t n e r  M á r t o n n a k ,  a lyceumnak 
1784—1786-ig, később a pesti egyetem tanárának 1823-ban kelt végren
delete juttatta a könyvtárt első alapítványához, a melynek kamataiból a 
végrendelkező óhaja szerint nagyobb tudományos művek szereztetnek be ; 
1840-ben J óny  T i v a d a r  tett alapítványt magyar könyvek beszerzésére; 
ugyanakkor dr. Smi t h  V i l m o s  Amánd,  kinek nevével a könyvtár 
történetében immár harmadszor találkozunk, ócska könyvek bekötésére 
tett alapítványt, 1885 óta, az akkor tartott pártfogósági közgyűlés ha
tározata szerint, a tanulók által fizetendő felvételi díjak V5-öd része „fel- 
szerelési segélyalap“ czimmel a könyvtár gyarapítására fordiltatik. — A 
könyvkötői számlák kifizetésére fordítjuk azt a csekély összeget is, a melyet 
a tanulók fizetnek a könyvtárból kölcsön vett szótárakért. — Hogy mily 
csekély az az összeg, a mely a most felsorolt alapítványokból és egyéb 
járulékokból rendelkezésünkre áll, mutatják az 1894/95-ik tanévnek a 
könyvtárt megillető bevételei:

1. A Schwartner-féle alapítvány kamatja . 28 frt 12 kr.
2. A Jóny Tivadar-féle „ „ . . 18 „ — „
3. A felszerelési segélyalap jövedelme . . . 154 „ — „

201 frt 02 kr.
Könyvek bekötésére fordítható:
1. a Smith-féle alap k a m a tja .........................11 frt 49 kr.
2. a kikölcsönzött szótárakért befolyt összeg . 3 „ 25 „

14 frt 74 kr.
Külön alapból, a nagyobb felszerelési alapból történik a folyóiratokra 

és tanügyi lapokra való előfizetés, a mely évenként körülbelül 100 frtot 
tesz ki.

A fentebbiekből következik, hogy a könyvtár, különösen a múltban, 
inkább csak adományok útján gyaropodott annyira, hogy ma a debreczeni 
és sárospataki ref. coliegiumok könyvtárai után az első helyet foglalja el 
hazánk vidéki könyvtárai között: könyvtárunk ugyanis jelenleg körülbelől 
38,000 kötetből és 14.500 füzetből áll.

A könyvek a tudomány főszakaszui szerint vannak csoportositva, a 
szakokon belül alak s lehetőleg tárgyak és szerzők szerint is.

Minden könyvtár használhatóságának mértéke: katalógusainak állapota. 
Könyvtárunknak 3 katalógusa van : czédulakatalogusa (betűrendes névczim- 
tár), szak- és legújabban járulékkatalogusa. Az utolsó az uj szerzemények 
bejegyzésére szolgál.

A szakok között leggazdagabb különösen régibb művekben a theo- 
logiai, utána a philologiai és történelmi, szegény a modern, különösen a 
német irodalmi is, a philosophiai és paedagogiai, legszegényebb a magyar 
irodalmi.

Gazdag a könyvtár régi magyar és nem magyar nyomtatványokban,



sőt ősnyomtatványokban is ; van több unicuma is. (L. Szabó Károly: 
Régi magyar könyvtárát és Kudora Károly: A késmárki lyceum könyvtára 
ez. művét.)

A köyvtárhoz van csatolva a kézirattár is, melyben Bohuss György: 
História terrae Scepusiensis, Buchholtz György és Jakab: Hist. Geschlechts- 
bericht; Moesz János Ádám: Geschichte von Käsmark czimű eredeti kéz
iratain kívül inkább csak másolatok vannak, melyek nagyobbrészt a hazai 
evangélikusok történetére vonatkoznak.

A k ö n y v t á r  ez évi  g y a r a p o d á s a .  Könyvtárunk ez évben is 
gyarapodott ajándékok által és vétel útján.

1. A j á n d é k o k :
A nm.  v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  m i n i s z t e r  ú r  megküldte 

Jókai Mór összes műveinek ez évben megjelent köteteit.
Nagyt. W e b e r  S a m u  lelkész ú r : Grádeczi Stansith Horváth Ger

gely és családja ez. művét
Nagytiszt. G ö r ö m b e y  P é t e r  lelkész úrnak, mint szerzőnek aján

déka: A jövő egyháza. A zászló mint győzelmi jelvény. Emlékkönyv a 
nagykállói ref. egyház története.

D a l t o n  H. lelkész úr, mint szerző: Zur Geschichte der evang. 
Kirche in Russland.

Főtiszt. S z a b ó  F. plébános úr a történeti nép-és földrajzi könyvtár 
két újabb kötetét: Vigouroux F . : A biblia és az új felfedezések Palástiná
ban. Balbi Adorján : Egyetemes földrajz.

Nagys. Du n a y  F. főigazgató úr: A vallás-és közoktatásügyi minisz
ternek az országos tanítói nyugdíj- és gyámalap 1894. évi állapotáról szóló 
és a népoktatás 1893—94. tanévi állapotáról szóló jelentése.

Tek. K u r z  S a m u  tanító úr, mint szerző: Gottlieb August Wimmer, 
ev. Pfarrer in O-Schützen.

Nagytiszt. Dr. M a s z n y i k  E n d r e  theologiai akad. igazgató úr, mint 
szerző: Luther élete.

Tek. Dr. T á t r a y  G e r g e l y  felügyelő úr: Az „Egészség“ utolsó 
évfolyamát.

Tek. G o r n i d e s  B o l d i z s á r  úr:  Schwicker: Die Deutschen in 
Ungarn.

Tek. S c h o l c z  F r i g y e s  tanár úr: A kassai keresk. és iparkamara 
jelentése 1893. és 1894-ről.

Dr. L o s o n c z i  L a j o s  tanár: Riedl: lihelorika. Schenkl. Dr. Ábel 
Jenő : Görög elemi olvasókönyv. Sophokles Elektrája, magyarázta Dr. 
Losonczi Lajos.

Tek. Ny í r i  E l e k  úr, mint szerkesztő: a Népszerű bölcsészt.
Az o r s z á g o s  k ö z e g é s z s é g ü g y i  e g y e s ü l e t :  az „Egészség“ 

utolsó évfolyamát.
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Tek. S a u t e r  Pá l  úr:  a „Karpathen-Post“ utolsó évfolyamát.
Következő i n t é z e t e k  megküldték iskolájuk történetét (cserepéldány- 

képen); a nagyszebeni áll., a budapesti ev., a miskolczi ref., az aradi kir. 
kath. főgymnasium, a miskolczi kir. kath., a zsolnai kir. kath. gymnasium, 
a pécsi áll. főrealiskola és az iglói ev. nép- és polgári leányiskola, a pá
pai ref. főiskola, a temesvári áll. főrealiskola, az aradi áll tanítóképző- 
intézet, marosvásárhelyi ev. ref. Collegium és a kolozsvári kereskedelmi 
akadémia.

2. Vé t e l  u t j á n  (a Schwartner Márton, Jóny Tivadár-féle alapítvány
ból és a felszerelési alapból) megszereztük következő:

a) F o l y ó i r a t o k a t :  Akadémiai értesítő. Atheneum. Magyar nyelvőr. 
Irodalomtörténeti közlemények. Természettudományi közlöny és pótfüzetek. 
Chemiai folyóirat. Egyet, philologiai közlöny. Erdélyi muzeum. Ethno- 
graphia. Mathematikai és physikai lapok. Hivatalos közlöny (1896. január 
1 óta i n g y e n  jár), Magyar paedagogia. Országos tanáregyesületi közlöny. 
Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. Evangélikus egyház és is
kola. Protestáns egyházi és iskolai lapok. Sárospataki lapok. Nemzeti 
iskola. Őrálló (januárban megszűnt). Hajnal.

b) K ö v e t k e z ő  f ü z e t e s  v á l l a l a t o k a t :  Szarvas-Simonyi : Nyelv- 
történeti szótár. Akadémiai értekezések és emlékbeszédek. Rein: Ency- 
clopaedisches Handbuch der Paedagogik. Dr. Masznyik Endre: Pál apostol 
élete. Osztrák-magyar monarchia. Szinyei: Magyar irók élete és munkái. 
Beöthy : Képes magyar irodalomtörténet. Bodnár : Magyar irodalomtörténet. 
Gracza: A szabadságharcz története. Szalay-Baróthy: A magyar nemzet 
története. Langl: Götter- und Heldengestalten. Magyar történelmi életrajzok.

c) K ö v e t k e z ő  m ű v e k e t :  az akadémia, a természettudományi tár
sulat, a Luther-társaság és a statisztikai hivatal kiadványait. A kárpát
egyesület évkönyve. .Jahresbuch für Naturwissenschaften. Müller Adolf 
und Karl: Thiere der Heimath. Margalits: Florilegium. Pöhlmann: Ge
schichte des antiken Kommunismus und Socialismus Jancsó Benedek: 
Szabadságharczunk és a dáko-román törekvések. Hofecker J .: A magyar 
zeneirodalom története. Hauptmann G .: Mythologiai képek. Hanusz: A 
nagy magyar alföld. Thébusz: Az 1891—94. zsinat története. A Pallas 
Lexicon IX és X. kt. Simonyi: Német-magyar szólások. Tüzetes magyar 
nyelvtan. Récsey: Pannónia ókori mythologiai emlékei. Peez V.: Uj-gö- 
rög nyelvtan. Tóth Béla: Szájrul-szájra. Baumeister: Handbuch der Er
ziehungslehre 2 kt. Nissen: Mozart’s Biographie: F. Doby A .: Lónyai 
család. Varga Ottó: Magyarország története.

Ez évben szerezte meg az intézet fentartó hatósága néhai P a 1 c s ó 
I s t v á n  tanárnak 259 (különösen philologiai) álló könyvtárát is.

úr. Losonczi Lajos.
a könyvtár őre.



Alumneum.
Már igen korán gondoskodott az ev. egyházközség a szegénysorsú 

tanulók segélyezéséről, részint az által, hogy bizonyos számú alumnusokat 
ingyen látott el a szükségesekkel, részint az által, hogy ezeknek s minden 
egyéb szegény, de szorgalmas és jó erkölcsű tanulónak alkalmat szolgál
tatott a cantor vezetése alatt begyakorlandó és vasár- s ünnepnapokon 
advent és böjt idejében a templomban, országos vásárok és családi ün
nepélyek vagy temetések alkalmával előadandó zene és karének által, vagy 
kéregetések útján könyöradományokat gyűjteni; végre még az által is, 
hogy közvetlenül nyújtott kegyes adományokban részesítette az egyes 
ifjakat.

Ezen jótétemények, melyek egyszersmind szorgalmas tanulásra és er
kölcsi jó viseletre való ösztönül szolgáltak, 1700-ban újonnan szabályoz
tatok egy ezen ügyben kiküldött bizottság által.

1770-ben határoztatok, hogy a felsőbb három osztálybeli tanulók 
közül összesen 33 ingyen, 37 pedig 6—10 frtnyi pótfizetés mellett része
sülhessenek az alumneumi jótéteményben. Az alumnísták mindenek előtt 
kötelesek erkölcsi viseletűket és szegénységüket megfelelő bizonyítványokkal 
igazolni. Egyéb kötelességeik és az általok igénybe vehető jótétemények 
a régibb szabályzatok értelmében tartattak fenn.

1805-ben az alumnisták száma 127. tett, kik közül 42 a tiz forintnyi 
díjt fizették, 85-en mint beneficiánsok részint kevesebbet fizettek, részint 
egészen ingyen tartattak.

Az 1811 és 1817-ben bekövetkezett értékleszállitás (devalvatio) követ
keztében az alumneumi vagyon majdnem felényire olvadott le, úgy, hogy 
annak befolyó kamatjaiból csak kevés alumnista részesülhetett egészen 
ingyenes ellátásban.

Az iskolai pénzalapnak említett 1811 és 1817 évi tetemes veszteségei 
után találkoztak ismét nemeslelkü barátjai a tanuló ifjúságnak és főtano
dánknak, kik közül alumneumi czélokra kegyes alapítványokat tettek, úgy 
mint: Pongrácz Imre, Kuthy Miklós, Lehóczky Márton és Grenczner Samu.

Az 18G 1-ik évi iskolai közgyűlésben az alumneumra nézve azon 
határozat hozatott, hogy a lyceális pénztárból az ephorusnak díja 42 o. 
é. frt legyen és hogy az alumneum szükségleteinek fedezésére évenként 
126 o. é. frt, azonban a szükséghez képest több is adassék. Az 1861/62-ik 
tanévben az alumneumi étkezésben részesültek 84, még pedig 60 a teljes, 
17 a fél díj befizetése mellett, 7 mint ingyenes.

Miután 1865-ben az alumneum akkori ephorusa Fűrész Ferencz tanár 
a szegényebb sorsú tanuló ifjúság érdekében javaslatba hozta, hogy az 
alumneumban az addig szokásos ebéden kívül egy meghatározandó, lehe
tőleg csekély pótfizetés mellett egyszersmind vacsora is adassék; a lyceális
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közgyűlés azt határozta, hogy az alumneum, mely ugyanis a legszegényebb 
tanulók élelmezésére szolgál és melynek fentartására külön kegyes alapít
ványok valamint az évenként begyűjtetni szokott könyöradómányok vannak 
szentelve, még jövőre ugyanoly minőségben maradjon meg, mint azelőtt; 
vttől elkülönítve egy önállóan kezelt más intézet „convictus“ neve alatt 
alapittassék, melyben a jobbmóduaknak ebéd és vacsora nyujtassék a lehető 
legcsekélyebb befizetési díj mellett.

Ilyen convictus az 1866/67-iki évben lépett életbe; az alumneumtól 
elkülönített helyiségben és külön ephorus gondnoksága alatt kezeltetik.

1878-ban az alumneum akkori ephorusa Palcsó István tanár a köz
gyűlés elé terjesztett emlékiratban felemlítvén azt, hogy az alumneumi jó- 
téteményeseket évenként ajánlani szokott liptó- és árvamegyei pártfogó 
urak közül némelyeknek ebbeli jogigényei iránt kétség forog fenn, váljon 
általuk, vagy elődeik által oly pénzalapitvány tétetett-e az alumneum ja
vára, hogy annak évi kamatjaiból lehessen az általuk ajánlott jótéteményes 
alumnistákat ingyen vagy a díj aránylagos részének elengedése mellett 
ellátni; ezen ajánlási jog felderítése czéljából a közgyűlés által részint az 
ephorus bízatott meg, hogy az illető pártfogókhoz irásilag intézzen fel
szólítást, — kérdéses jogigényeik bebizonyítására, — kiknek feleleteiben 
azonbon az állítólagos joggyakorlatra való hivatkozásukon kívül semmi 
egyéb érvényes bizonyíték nem hozatott fe l; — részint bizottság nevez
tetett ki, melynek jelentése folytán a lyceumi leltárban csak három oly 
okmány található fel, melyre ama pártfogók kétségen kívül támaszthatják 
jogigényeiket, t. i. a Buchholtz Pál-, Ambrózy János-, és Pongrácz Imre- 
féle végrendeletek. Ennek folytán az határoztatott, hogy az ezen hiteles 
okmányokra hivatkozó pártfogók u. m.: Platthy János, Platthy Gyula, 
Kubinyi Kálmán és Detrich Dániel egy-egy, Pongrácz Fedor pedig két 
tanulót ajánlhatnak évenként az alumneumi jótéteményesek sorába, oly 
megszorítással azonban, hogy ezen ajánlott tanulók csakis ama végren- 
deletileg meghatározott tőkék kamatjainak erejéig menthetők fel a rendes 
alumneumi díjak fizetése alól, a többletet pedig pótlólag fizetni tartoz
zanak. Utólag 1881-ben küldte be Lechoczky János liptói pártfogó úr a 
családjának egyik elődje Lehoczky Márton által 1837-ben tett végrendelet 
hiteles másolatát, melynek 7. pontja szerint a késmárki alumneuinnak 500 
pengőforint hagyatott, — és ennek alapján két ingyenes alumnista aján
lására jogot igényelve, ezt, úgy mint annak előtte, továbbá is gyakorolja.

1880-ban örök emléket állítottak fel maguknak alumneumi czélra 
ajánlott nagylelkű alapítványukkal néhai Stenczel Hugó akkori lyceumi fel
ügyelő és minden nemes czélért lelkesülő neje, szül. Nendtvich Paulina, 
kik az alumneum számára 500 frtnyi alapítványt tettek oly czélból, hogy 
ennek kamatjaiból az alumneumban, évenként két ev. szegény tanuló ingyen 
élelmeztessék. Ugyanezen évben néhái Sólyomi József, volt kegyes tanitó-
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rendű áldozár 800 f'rlból álló alapítványt tett, melynek kamatjaiból hason
lóan 2 vagy 3 lanuló valláskülönbség nélkül ingyen élelmeztetik. Hason
lóan néhai dr. Szelényi Károly, volt budapesti ügyvéd, és a lyceum egy
kori kitűnő tanítványa, az alumneum számára 1885-ik évi végrendeletében 
100 frtot hagyományozott, melynek kamatjai évenként szegény tar x 
alumneumi fizetésének pótlására fordittatnak.

A szegénysorsú tanuló ifjúság emberszerető pártfogói közül, kik éven
ként az alumneumot könyöradományaikkal segítik, leghálásabb elismerésre 
teszik magukat méltókká a szepesi pártfogó községek ügybuzgó lakosai.

1876—77-ben az alumneumi díjak 16 frtra emeltettek; az alumn. 
ephorusnak tiszteletdija, mely 1873 —74-ig 42 frtot tett, azóta 60 frtra és 
1882—83 óta 100 frtra emeltetett.

A helybeli polgári iskola elnöksége által az 1889-ik évi jun. 18-án 
beterjesztett folyamodványra nézve, mely szerint a lyc. pártfogóság kéretik, 
hogy a jövő tanévtől kezdve azon vidéki polgáriskolai tanítványok, a kik 
arra rászorulva lesznek, a lyc. alumneumba — a megfelelő díjak befize
tése mellett — felvétessenek: az 1889-ik évi jul. 28-án tartott lyc. köz
gyűlés ezen kérvénynek az iskolai tanács által pártfogólag előterjesztett 
érveknél fogva teljes készséggel engedett helyet oly megjegyzéssel, hogy 
a polgári iskola növendékeit az alumneumba csak feltétetesen fogadja be, 
hat t. i. nem fognak nagy számban jelentkezni a felvételre.

1887- ben néhai Steiner Sámuel nyugalmazott lyceumi tanár az alum- 
neumnak végrendeletileg 200 frtot hagyományozottt oly kívánsággal, hogy 
annak évi kamatjai egy szorgalmas és jó magaviseletü alumnista élelmez- 
tetésére fordittassanak.

1888- ban néhai Stenczel Ilugóné szül. Nendtvich Paulina asszony 
boldogult férjének végakaratával egyetértőleg végrendeletileg 1500 frtot 
hagyományozott, mely összeg a végrendelkezők által még életükben az 
alumneum czéljaira adományozott 500 forinttal egyesítve mint „Stenczel 
Hugó és Paulina "-féle alapítvány kezeltetvén, annak kamataiból évenként 
két alumnista ingyen ellátásban részesittetik és az összes alumnistáknak 
évenként két beneficium adatik.

Felemlítendő, hogy a városi közönségnek 1890. évi junius 11-én tar
tott közgyűlése a lyceum felügyelőségének kérvénye folytán a lyceális alum
neum számára évenként 20 öl hasábfát engedélyezett — 1890. évtől kezdve 
bizonytalan időre.

Az 1891. évi jul. 2-án tartott tanácsgyülés elfogadta az alumneumi 
ephorusnak, az alumneumi jövedelem ügyében beterjesztett indítványát és 
elhatározta a lyc. pártf. közgyűlésnek elfogadás végett a következőket aján
lani: a) hogy az alumnisták díja 16 írtról 20 frtra emeltessék; b) a jó- 
téteményes alumnisták által fizetett díj is ezen arányban felemeltessék: c) 
hogy a kizárólag alumneumi czélokra tett alapítványok, melyek 1852-ben
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a nagy lyc. alappal összeolvasztattak, kiválasztassanak, külön kezeltessenek 
és ezek jövedelme alumneumi czélokra fordittassék.

E kérdéssel kapcsolatban Palcsó István ephorus arra kéretvén, hogy 
az alapítók névjegyzékét legyen szives mielőbb összeállítani: ennek meg
felelően összeírta és beterjesztő az alumneumra tett alapítványok kimuta
tását, melyben fel vannak sorolva névszerint azon kegyes alapítók, kik 
1760 óla az alumneum czéljaira ily alapítványokat tettek, az utóbbiak ere
deti és későbben (1811) redukált értékük szerint: valamint azok is, kik a 
jótéteményes vagy ingyenes alumnisták ajánlását jogosan gyakorolhatják.

Az 1891. julius 26-án tartott lyc. pártfogói közgyűlés a lyc. iskolai 
tanács fentebbi határozatát, illetőleg indítványát méltányosnak találván azt 
minden egyes pontjában elfogadta és egyszersmind határozta, hogy a kegyes 
alapítók, vagy ezek jogos örökösei értesitendők lesznek az iránt, hogy az 
általuk ajánlott alumnislákkal szemben az ajánlás joga csakis a befizetett 
alapitványösszeg kamatainak erejéig terjedhet, e hiányt pedig a jótéteménye- 
sek pótolni tartoznak.

A lycealis közgyűlés határozata folytán az eddigi 16 frtnyi alumneumi 
rendes díj 20 írtra emeltetett.
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A késmárki ev. kerületi lyceum tápintézetére tett
alapítványok jegyzéke.

É v frt ért.
1760 Desseöffy T a m á s tó l ................................ 500 hung.
1760 Berzeviczy Sándortól .   1000 hung.
1760 Mudrony P á l t ó l ......................... . . . .  500 hung.
1760 Horváth Stansith de Grádecz Gergelytől . . . 500 hung.
1760 Okolicsányi Györgytől................................. 600 hung.
1761 Máriássy Zsuzsánnától (szül. Szontagh) . . . .  500 Jiung.
1763 Máriássy Klára és Vattay Zsuzsannától . . . .  1000 rhen.
1764 Goldberger Iudithától (sz. Maugsch)........ 200 rhen.
1781 Mudrony P á l t ó l ....................................   12000 hung.
1783 Lányi Z s u z sa n n á tó l................................  50 hung.
1783 Horváth Stansith de Gradecz Márktól . . . .  2000 rhen.
1784 Buchholtz P á l t ó l ....................................... 1200 hung.
1791 Görgey L ász ló tó l....................................... 100 rhen.
1795 Görgey P á l tó l ............................................  500 rhen.
1797 Ambrózy Jánostól......................................  1000 rhen.
1802 Brzáts M árto n tó l.......................................  400 rhen.
1803 Okolicsányi A n n á tó l ................................. 200 rhen.
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1810 Radvánszky Ferencztől . . .  . . . .  2000 rhen.
1834 Kuthy M ik ló s tó l.................................................................1000 val. p.
1836 Pongrácz Im ré tő l................................................................1500 val. p.
1837 Grenczner Sám ueltő l..................................................  300 val. p
1837 Lehoczky M á r to n tó l ................................................... 500 C. m.
1880 Sólyomi Jó zseftő l......................................................... 800 o. é.
1880/83 Stenczel Hugó és Paulinától . . .  . . .  2000 o. é.
1885 dr. Szelényi Károlytól...................................................  100 o. é.
1887 Steiner S ám ueltő l.........................................................  200 o. é.

Összesen . 25095 o. é.
Megjegyzendő azonban, hogy az 181 l-ik év előtt tett 

alapítványok az ezen utóbbi évben bekövetkezett pénzvál
ság (devalvatio) folytán értékük egy ötöd részére olvadtak 
le, úgy, hogy azok összege, mely eredetileg 20.413 o. é. frtból
állott, az 1811. év után már csak t e t t ...............................  4082 o. é.
Az 181 l-ik év után tett alapítványok összege . . . .  4682 o. é.

Jelentés az alumneum alapjainak állásáról az 
1895-ik év végével.

A bevételek, melyek az alapítványok kamataiból, a supplicatio ered
ményéből és az alumnisták évi befizetéseiből állanak, szegény tanulóknak 
ebéddel való ellátására fordittatnak, kik közül többen az alapítólevelek ér
telmében egészen díjtalanul részesülnek az ellátásban.

Bevétel.
B e té te k ............................  1402-88
Alapítványok...................... 3688-40
Alexy Tóbiás hagyománya . . 50-—
K am atok............................... 170-38
Supplicatióból . . . . -. 693-08
Tápintézeti dijak.................. 1148-07
Eladott a n y a g ................ 35-—
O ffertorium ...................... 1-88

Összesen . 7 184-69
Kiadás.

B e t é t e k ............................ 1379-15
Alapítványok...................... 365-70

1744-85
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1744-85
Személyi kiadások . . . .  160-—
Élelmi s z e r e k .............................. 1759-05
Kezelési k ö ltsé g .........................  34-44
Fuvarbér...................................... 70-—
Konyha-felszerelés . . . .  39-63
Visszafizetett tápdijak . . . 20-—
Vegyesek . . .  . . .  21-33

Összesen . 3849-30

Mérleg.
B e v é te l ...........................................7184-69
K i a d á s .....................................   3849-30
Vagyonállapot 1895. julius 1-én 3335-39

Az alumneum jótéteményét (ebédet) az 1894—95-diki iskolai évben 
67 tanuló élvezte; még pedig 43-an a lyceumi növendékek, 24-en a pol
gári és kereskedelmi iskolai növendékek közül.

Az egész évi díj a lyceumi növendékekre nézve 20 frt; a polgári és 
középkereskedelmi tanoda növendékeire nézve pedig 25 frt.

A lelkészek, valamint a tanítók fiainak kivétel nélkül elengedtetett 
egyenként 4—4 forint. 8 alumnista ingyenes élelmezésben részesült; 3-nak 
elengedtetelt 16 frt; 2-nek 12 frt; 4-nek 8 frt és 15-nek 4 frt.

A néhai Stenczel Hugó és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból a kegyes 
hagyományozok emlékére 1895. évi január 25-én és április 2-án az összes 
alumnistáknak egy-egy beneficium adatott.

Az 1895—96-iki iskolai évben az alumneum jótéteményét a Lyceum- 
nak 43, a polgári és kereskedelmi iskolának 9 növendéke, összesen 52 ta
nuló élvezi; még pedig 7-en 25 frt, 22-en 20 frt, 9-en 16 frt, egy 12 frt, 
egy 8 frt, 4-en 4 frt lefizetése mellett; 8-an pedig ingyen.

A folyó iskolai évben is néhai Stenczel Hugó és Paulina emlékére 
január 26-án és márczius 27-én az összes alumnistáknak egy-egy bene
ficium adatott.

Wéber Pál
epborus.

Convictus.
A késmárki ágost. liitv. evang. kerületi lyceum hitbuzgó és minden

kor áldozatkész pártfogósága tekintetbe véve a tanulók szüleinek azon óhaj
tását, vajha a lelkes_ pártfogóság olyan élelmezési intézetet alapitana, a 
melyben édes gyermekeik nem úgy mint az alumneumban csupán szűk 
ebéddel, hanem bőségesebb ebéden kívül vacsorával is láttassanak el — az
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1865—66-ik tanév végével tartott pártfogósági közgyűlésen néhai tek. Fűrész 
Ferenez tanár úr javaslata folytán elhatározta, hogy ilyen intézet már a 
jövő 1866—67-ik tanév kezdetén niegnyittassék.

Ezen határozat következtében a lyceum pártfogósága és különösen 
annak helybeli tagjai, sőt az egész helybeli evang. egyházközség hazafias 
lelkesedés szülte áldozatkészségből egymással versenyzett adományait nagy
lelkűen letenni a késmárki Múzsák templomának oltárára. Miután a hely
beli evang. egyházközség ezen czélra a szükséges helyiségeket a saját tu
lajdonát képező iskolai épületben átengedte és az adakozók pénzt, bútor- 
és konyhaszereket, teritéki eszközöket és termesztményeket örvendetes 
mennyiségben adományoztak, ezen élelmezési új intézet az 1866— 67-ik 
tanév elején „Convictus“ név alatt és Tek. Scholcz Frigyes, lyceumi tanár 
úr felügyelete mellett nyittatott meg, mely az óta a mai napig fennáll, 
folytonosan nagy látogatottságnak örvend és a tanuló ifjúság valamint 
azok szüleinek igényeit teljesen kielégíti.

Ezen Convictusban, annak megnyitása óta az 1896. tanév végéig, a 
tanulók élelmezése a következő vo lt: Minden nap ebédre leves és vastag
étel, azonkívül egy negyed rész kenyér. Vacsorára kaptak hetenként három
szor pecsenyét burgonyával vagy káposztával, egyszer túrós- vagy káposz
tás galuskát és három Ízben más vastag ételt és szintén egy negyedrész 
kenyeret.

A mi a Convictus látogatottságát és az élelmezési díjakat illeti, azok
nak, qz 1869—70 és az 1870—71 tanév kivételével, melyekre nézve ér
tesítőink nincsenek — kimutatása a következő:

Az 1866—67 tanévben 34 tanuló, évidíj 45 frt.
„ 1867—68 „ 68 „ „ 46 „
„ 1868—69 „ 94 ,, „ 50 „
„ 1871 — 72 „ 115 „ „ 58 „
„ 1872-73 „ 136 „ „ 58 „
„ 1873-74 „ 140 „ „ 60 „
„ 1874—75 „ 160 „ „ 60 „
„ 1875-76 „ 159 „ „ 60 „
„ 1876-77 „ 139 „ „ 60 „
„ 1877-78 „ 148 „ „ 60 „
„ 1878-79 „ 132 „ „ 60 „
„ 1879-80 „ 129 „ „ 60 „
„ 1880-81 „ 84 „ „ 60 „
„ 1881-82 „ 114 „ „ 60 „
„ 1882-83 „ 158 „ „ 61 „
„ 1883-84 „ 157 „ 61 „

1967 tanuló
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1967 tanuló
„ 1884-85 „ 135 „ „ 61 „
.» 1885-86 „ 108 „ „ 61 „
„ 1886-87 „ 108 „ „ 6 1  „
„ 1887-88 „ 123 „ „ 6 1  „
„ 1888-89 , 112 „ ,  öl „
, 1889- 90 „ 139 „ , 61 „
„ 1890-91 „ 115 , , 61 „
„ 1891-92 „ 141 „ „ 66 „
„ 1892-93 „ 135 „ „ 66 „
„ 1893 - 94 „ 149 „ „ 66 „
„ 1894 -9 5  , 177 „ 66 „
„ 1895—96 „ 173 ,. „ 66 „

Összesen: 3582 tanuló
Az ephorusok voltak:
Az 1866—67 tanév óta az 1880—81 tanévig S c h o l c z  F r i g y e s  

lyeeutni tanár.
Az 1881—82 tanév óta az 1895—96 tanévig G r ó sz E r n ő  lyceurni

tanár.
A Convictus alapjának állasa az 1895-ik év végén teszen 5023 forint 

92 krajczár.
Grósz Ernő
tanár, ephorns.

A lyceumi magyar önképzőkör története.
„Szabad ’verseny nélkül nincs haladás a szellemi téren, a szellemi 

haladást pedig elfojtja a túlságos, bár jóakaratu gyámkodás, mely az egyé
ben minden nemes ambitiót s önálló gondolkodást elnyom s a szellemet 
egyoldalúvá s felületessé teszi. Ezen kárt azután anyagi áldozatokkal com- 
pensálni nem lehet“.

„Magyarország culturtörténete a múlt század utolsó tizedében s a 
jelen század első felében bizonyítja, hogy azon erős és szabad szellemi 
mozgalom, melyet épen prot. iskoláink is nagy mérvben fejlesztettek, ha
zánkban alig egy fél század alatt nagy és virágzó irodalmat teremtett“.

Egy jeles paedagogusnak a 48 előtti hazai prot. iskolák belétetéről 
mondott ez Ítéletével vezetjük be a késmárki lyceumi magyar önképzőkör 
rövid történetét.

Azon erős szellemi mozgalom fejlesztése körül elvitázhatlan érdeme
ket szereztek a hazai prot. főiskolák kebelében működő u. n. „magyar nyelv
művelő társaságok“, melyek az egész intézet typikus szellemi életének ve-
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zetői és képviselői voltak. Köztudomású tény, hogy az első „magyar nyelv- 
mivelő társaságot“ a nagy nyelvújítónak Kazinczy Ferencznek barátja Kis 
János alapította Sopronban 1790-ben. Hogy mikor alakult meg Késmár
kon az első „nyelvmivelő társaság“ ?, nem tudjuk, mert adataink csak 
1824-ig vezetnek vissza.

S igy az adatok tanúsága szerint az első „nyelvmivelő társaság“ meg
alakulása lyceumunknál azon dicső reformkorszak idejére esik, midőn az 
isteni gondviselés pazar kézzel támasztotta közéletünkben a lángelméket 
kiknek vezérlete alatt nemzetünk 2—3 évtized alatt többet haladt mint más 
időben 3 század alatt.

Ezen lángszellemek által inspirált korszak légkörében, tehát a legszebb 
reményekre 'jogosító auspiciumok alatt alakult meg 1824-ben a lyceum 
„magyar önképző társaság“. Kralovánszky István tanár volt annak meg
alapítója. Palcsó istván, intézetünknek a múlt évben elhunyt nagyérdemű 
krónikása, ,,a késmárki ev. lyccum története“ ez. művében igy jellemzi a 
1 elkes alapitól: „Classical műveltségű és tiszta jellemű tanár, valamint hű 
és őszinte barát s kitűnő ember vala egyaránt. Beszéde tiszta nyelvű, vá
logatott és vonzó vala! Remekül irt latinul, németül és magyarul, mely 
utóbbi két nyelv tanítását ő hozta be intézetünkbe és mint a magyar ön
képzőkör elnöke nagy érdemeket szerzett magának, az ifjúság stílusának 
és szép ízlésének kimivelésében“. Tehát minden tekintetben alkalmas 
egyéniség volt egy nyelvmivelő társaság vezetésére. Volt-e ez időben a 
társaságnak jegyzőkönyve nem tudjuk, mert az első jegyzőkönyv 1832—-33- 
ról van keltezve. Midőn ez évben Hunfalvy Pál — akkor még Hunds- 
dorfer — Fűrész Ferencz, Glós Sámuel, Makláry Lajos, ílomolya András 
és Wittchen Adolf a magyar társaságot megalapították, az első jegyző
könyvet egy hazafias előszóval nyitották meg, melyből ide jegyezzük a kö
vetkező sorokat:

„És habár gyenge erőnk a hazai nyelv és literatura széles mezején, 
mint egy csepp a világ óceánjában, észrevétlenül olvadand is e l: vigasztal 
az a felemelő gondolat Hazánk koszorús költője szerint:

Mindegy az áldozat
Akár csekély, akár nagy legyen az,
Ha mindene az áldozónak.

Adja az ég, hogy csendes munkálatunk virágaira a haza geniusa 
nyájasan mosolyogván, egykor azok honunk oltárára megért gyümölcsöket 
teremhessenek!

Vajha mind azon különböző nyelvű honfiakat, kik ugyanazon honban 
az idegen hangzatú nyelv által elszigetelve ugyanazon köz édes anya gaz
dag emlőit szívják, hasonló gondolat, érzés és tűz egyesítené a honszere
tet, művelődés és világosodás vidám fényben lengő hajnálára a rég óhaj
tott napokat felderíteni!“

26
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Szigorú alapszabályaik szerint minden tagnak u. n. „próba-munkát“ 
kellett készíteni s csak ennek sikerülte után vették fel a társaságba. Azon
ban a buzgó alapitó Kralovánszky István súlyos betegsége és korai halála 
1836-ban ismét megakasztó a „társaság“ működését s a társaság csak 
1836 után alakult meg ismét „Magyar szónoklati társaság“ ezimen. E 
társaság tagjai többnyire jogászok voltak s elnökük is. Zsarnay Imre jog
tanár volt.

A „Magyar szónoklati társaság1' felosztása után 1840-ben ismét életbe 
lépett uj alapszabályok mellett a régi „Magyar társaság", mely gyors fel
virágzásnak indult, midőn 1842-ben az újonnan választott s már országos 
liirnek örvendő tudós és jogtanár Hunfalvy Pál állott a társaság élére. Ez 
időben voltak a társaság tagjai a kitűnő tudós növendékei Podmaniczky 
Frigyes és Armin bárók, kik közül az előbbi hazai közéletünkben mint iró 
és politikus kiváló szerepet játszott s még jelenben is nagy tevékenységet 
fejt ki a politikai téren, mint egy nagy országos párt köztiszteletben álló 
elnöke. Az e korbeli jegyzőkőnvvek tanúsága szerint a társaság buzgó tag
jai nagy lelkesedéssel szavalták Vörösmarty, Bajza, br. Eötvös, Kölcsey, 
Petőfi s. a. t. hazafias költeményeit.

1845-ben a körnek nevezetes vendége volt. Petőfi látogatta meg a 
„társaságot“ útba ejtvén Késmárkot felföldi körútja alkalmából. Az akkori 
„Magyar társaságnak" egyik érdemes tagja, ki jelenleg mint nyug. orvos 
köztiszteletben él Késmárkon, mint szemtanú igy beszéli cl a látogatást: 
1845 junius 15-én Petőfi Sándor, költőbarátjával Kerényi Frigyessel, Eper
jesről Késmárkra érkezett. Itt meglátogatta Hunfalvy Pált, kinek társa
ságában a város nevezetességeit megtekintette. Hunfalvy Pál azután a 
„Magyar társaság" ülésére ment. Kevés idő múlva Petőfi is ide jött, kit 
Hunfalvy a „társaság" nevében üdvözölt. A költő helyet foglalt az utolsó 
padsorban s végig haltgatott egy felolvasást. Távozáskor megdicsérve a 
társaságnak buzgó tevékenységét emlékül a „társaságnak ajándékozó két 
kötetben megjelent költeményeinek egy példányát. A következő gyűlésen 
a „társaság" jegyzőkönyvileg megörökité Petőfi látogatásának emlékét, s 
elhatározá. hogy a költeményeket diszkötésbe foglaltatja. De a költő láto
gatásának ez örökbecsű emléke, sajnos elveszett. Hunfalvy Pál 1848-ban 
az első magyar „nemzet gyűlésbe" a szepes-szombati kerület részéről 
képviselőül választatván, lemondott tanári állásáról s eltávozott Késmárkról. 
Helyét a kör elnöki székén öcscse Hunfalvy János foglalta el. De csak 
rövid időre, mert a haza hivó szózatára a tanintézetek termei országszerte 
megürültek, a lelkes ifjak a harcz mezejére siettek. „Inter arma silent 
Musae", mutatják ezt a jegyzőkönyvnek 1848—50 üresen hagyott lapjai.

1849—52 szomorú idők következtek úgy a késmárki, mint a hazai 
összes prot. főiskolákra. Az absolut kormány az összes hazai prot. tan
intézetektől a nyilvánossági jogot megvonta s az 1849-ben kiadott „Or-
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ganisations-Entwurf“ értelmében az uj igényeknek megfelelőleg szervezke
désre szólította fel az egyetemes gyűlés által 1842-ben elfogadott Zay- 
ugróczi tantervnek megfelelőleg bölcsészeti, jogi s néhol theologiai tan
folyammal berendezett u. n. lyceumokat. A késmárki lyceum is szervez
kedett az 1852 január 7-én Sponer Pál felügyelő elnöklete alatt tartott 
pártfogósági convent határozata értelmében s még ez év folyamán nyolcz 
osztályú főgymnasiummá alakult át. 1856-ban pedig visszanyerte nyilvá- 
nyossági“ jogát.

De térjünk vissza az önképzőkör történetéhez. 1850-ben Fűrész 
Ferencz tanár állott a kör élére, ki mint tanuló 1832-ben az alapitó tagok 
sorákan foglalt helyet: de a mostoha viszonyok folytán a kör nem birt 
felvirágozni s 1854-ig 'csak mint olvasókör állott fenn. 1854—58-ig is 
csak úgy szólván tengődés a kör élete. Szerencsére azonban az iskola 
viszonyai ez időtájban — miként említettük, — megváltoztak, a lyceum — 
illetve most már 8 osztályó főgymnásium, — visszanyervén nyilványosági 
jogát, ez a körülmény a kör életére is elevenitőleg hatott s uj élet szállt 
a kör lankadó erejébe. Ekkor kezdte meg működését a „társaság“ kebe
lében Scholcz Frigyes mint elnök s mint a magyar irodalom tanára. A 
munkakedv feléledt s táplálékot nyert a nyilvános üléseken, mely alkalom
mal irodalmunk egy-egy jelesének emlékét, ellevenitette fel a kör. A fej
lődés megindult, a kör élete és ereje izmosodott. Időközben Scholcz 
Frigyes igazgatónak választatván, helyét a kör elnöki székén 1873-ban 
Grosz Ernő tanárnak engedte át, kinek elnöksége alatt, mint ezt a kör 
jegyzőkönyvei tanúsítják, a kör buzgó és tevékeny tagjai igen élénk és 
serény munkásságot fejtettek ki.

1876-ban Votísky Károly tanár vette át a kör vezetését, ki mai 
napig is a kör élén áll. Megnyitó beszédében megjelelvén a kör mű
ködésének irányát és kettős czélját: t. i. a magyar irodalom termékeinek 
alaposabb ismeretét és a magyar stil iránti érzék ápolását és fejlesztését 
a kör munkásságában azóta ezen Irányt követi. Mert nincsen tárgy mi 
az ifjúnak aesthetikai érzékét jobban kifejtené, vagy Ízlését jobban neme
sítené, gondolatvilágát inkább tágítaná, mint az irodalom története. S 
azon kivül a társulati, egymást kölcsönösen gyámolitó és serkentő tevékeny
ség hatalmas emeltyűje az önmunkásságnak, önbirálatra és önismeretre 
vezeti az ifjút s ez által fogékonynyá teszi mások Ítéletének és tanácsának 
figyelembe vételére. Ily szellemű működés mellett az önképzőköri tevé
kenység joggal beilleszthető az iskolai nevelés keretébe. Tanulják meg 
ifjaink első sorban nagy íróink és költőink műveit olvasni, miáltal a nem
zeti irodalom ismerete magasabb eszmei tartalmat és magasabb lendületet 
nyer. Ezen szellemi munkásság csak felfrissitőleg hat a sokféleség miatt 
már is túlterheltetéssel vádolt nevelési rendszerünkben s az önképzőköri 
tevékenység igy csak szükséges kiegészítője az irodalmi tanításnak. S az
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ifjú ily irányban haladva nem fogja az irodalomtörténetet egy szűk iskolai 
tankönyvbe beszorítható adathalmaznak tekinteni, melyet csak a vizsga 
kedvéért [kell elsajátítania, hanem folytonosan fejlődő életfának, melynek 
terebélyes lombjai alatt mindig kedves otthont talál. Szóval ismerje fel 
az ifjú az önképzés és önmivelés titkát, e nélkül a tanítás eredménytelen, 
tanulja meg hogy kelljen tanulni.

De az irodalom 'alapos ismerete és tanulmánya nem képzelhető a 
magyar irodalom remekeit magában foglaló könytár nélkül, a körnek 
pedig külön ifjúsági könyvtára nem volt. Azért Votisky Károly elnök 
működése első évűiben (1878) azonnal megalapitá az ifj. önképzőköri 
könyvtárt, mely a tagok évi járulékaiból (2 írt.) alakult és tartatik fenn 
s így a kör kizárólagos tulajdona. Jelenleg a könyvtár kizárólag magyar 
szépirodalmi, irodalomtörténeti és magyar történeti, több mint 1000 kötetet 
számláló művekből áll* A könyvtár szakcsoportok szerint van rendezve, 
a könkvjegyzéket a kör minden egyes tagja megszerezheti.

A gyűlések munkaköre nem szorítkozott pusztán a szavalatokra vagy 
a beérkezett munkák bírálatára, hanem alkalmilag az elnök egyik-másik 
korszak irodalmi viszonyait is fejtegető, vagy elhunyt jeleseinek (Arany 
János, Greguss Ágost 1882) emlékének áldozott kegyelettel. így példáúl 
1884-ben a székesfehérvári ünnegély alkalmából, ugyanazon év május 
havában két gyűlésen az elnök bővebben vázolván az irodalmi és politikai 
viszonyokat a múlt század végén és a jelen század elején, méltatta Horváth 
István irodalmi és hazafiúi működését. A nemzeti színház 50 éves jubi
leuma alkalmából 1887 október havában az elnök két gyűlésen a magyar 
színészet fejlődését és virágzása korát ismerteié s az ugyanazon évi nov. 
6-ki gyűlésen, vonatkozással a csurgói Csokonai ünnepélyre, Csokonai és 
korának irodalmi viszonyairól értekezett. Kisfaludy Károly születésének 
100-dik évfordulója alkalmából az 1888 febr. 6-iki gyűlést körünk Kis
faludy Károly emlékezetének szentelé.

A Kisfaludy Társaság 1887. feb. 6-án ünnepelte meg alapításának 
50-ik évfordulóját; ez alkalomból a kör elnöke a feb. 12-iki gyűlésen meg
emlékezett az „Aurora“ körről, alapítóiról, s. a. t. visszapillantást vetve 
egyúttal a Kisfaludy Társaság 50 éves működésére, vázolva a hatást, melyet 
a társaság a magyar szépirodalom felvirágzására gyakorolt. Ugyan e tárgy
ról szólott folytatólag az elnök a feb. 19-ikí gyűlésen. Általában a kör 
figyelmet fordított a reform-korszak (1825—48) minél alaposabb megis
mertetésére s e czélból az ezen korszak irodalmát és történetét tárgyaló 
művek évről évre megszereztetnek s alkalmilag behatóbban ismertetnek. E 
korszak ismertetésére terjeszkednek ki bővebben a kör által évenkérnt ren
dezett márcz. 15-ki ünnepélyen tartatni szokott felolvasások.

Miután Kölcsey Ferencz születésének 100-os évfordulója 1890. aug.
8. a szünidőre esett, körünk a nov. 29-iki gyűlésen rótta le a kegyelet
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adóját a nyelvújítási korszak nagy aesthetikusának emléke iránt a tanári 
kar és az ifjúság jelenlétében. Ez alkalommal az elnöki megnyitó beszéd 
után Grosz Aznold VIII, o. t. Kölcsey korának irodalmi visszonyairól em
lékezett meg, Melich János VIII o. t. Kölcseyt mint aesthetikust és Oester- 
reicher Lajos VIII. o. t. mint Írót és szónokot méltatta. A magyar reform 
korszak nagy alakjának Széchenyi Istvánnak emlékünnepét születésének 
100-ik évfordulója alkalmából — körünk 1891 nov. 28-án tartotta meg a 
tanári kar és az ifjúság részvétele mellett. Ez alkalommal az elnök meg
nyitó beszédében buzdította az ifjúságot a reform korszak minél alaposabb 
megismerésére, Magyar Lajos az önképző kör tagja hosszabb emlékbeszéd
ben Széchenyi működését jellemezte, Lénárd Ede ö. t. elszavalta ez alka
lomra irt Széchenyi emlékezete ez. ódáját és Sonnenschein Jakab ö. t. a 
reformekorszak történetét ismertette s egyúttal elszavalta Arany János 
Széchenyi emlékezete czimű nagyhatású költeményét.

Az önképzőkör azonkívül irodalmi tanulmányra, az irodalomtörténet 
külőmböző korszakaiból évenként kérdéseket tűz ki, hogy a kör tagjainak 
alkalom nyujtassék valamely kor viszonyaiba mélyebb pillantást vetni, 
egyik-másik irodalmi kérdést a tankönyvi leczke szűk keretét meghaladó 
magasabb szempontból tekintve fejtegetni s általában az irodalom ismere
tét tartalmasabbá tenni. A múlt évi kérdések p. o. a nyelvujtás korszaká
ból voltak véve: I. Kazinczy és a nyelvújítás. Kazinczy irodalmi vezér- 
sége, Kazinczy élete. Kazinczy mint nyelvmivelő, mint nyelvújító. A nyelv- 
újítási harcz. Neologok és orthologok. A nyelvújítás szüksége. A nyelv
újítás hibái. A nyelvújításnak irodalom történeti jelentősége. Az e kérdés
beérkezett pályamunkák közül Szeőke Dezső VIII. o. t. 163 oldalra terjedő 
dolgozata nyerte el a dijat. II. Költészet a nyelvújítás korában. A 4 
költői iskola folytatója: Kisfaludy Sándor, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey 
külön-külön.

Más kérdések : II. József reformtörekvéseinek hatása a nemzeti ön
tudat felébresztésére. A múlt század utolsó két évtizedének irodalmi viszonyai. 
Mikes Kelemen és emlékiratai. Az emlékiratok tartalma és alakja. Mikes 
lelkivilága. Mikes stílusa.

A magyar renaissance (1772 — 1790). A nyugot-európai és magyar 
renaissance közti külömbség s. a. t.

E rövid sorokban igyekeztünk vázolni az önképzőkör működésének 
irányát. Az önképzőkörről szóló jelentések, melyek a lyceum évi értesítői
ben megolvashatók, egyúttal hű képét mutatják a kör munkásságának és 
szellemének. Mennyiben volt e munkásságnak a tagok számarányákoz 
mérten eredménye, annak eldöntését a szives olvasóra bízzuk. De bár
minő elbírálás alá jusson az elért vagy el nem ért eredmény mértéke sze
rint a kör munkássága; vigasztalja meg lelkiismeretünket azon öntudat, 
hogy körünk működése közben szüntelen a magyar irodalom történet atyjá-
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nak Toldy Ferencznek örökké emlékezetes szavait tartá szem előtt: „Ön- 
fentartásunkra nincs más út, mint a nemzeti miveltség öntudata a múlt
ban s minden erővel való munkálása a jövőben. Peragit tranquilla potes- 
tas, quae violenta nequit.

Votisky Károly
tanár, az önképzőkör elnöke.

Német önképzőkör.
A német önképzőkör czélja a német irodalom klassikus műveinek 

ismertetése mellett egyúttal alkalmat szolgáltatni folytonos gyakorlat által 
a német nyelv elsajátítására.

Mindkettő a német költői művek szavalása és behatóbb fejtegetései 
által éretik el, melylyel karöltve jár a tagok törekvése, megpróbálkozni ön
álló alkotásokkal, egyszerű, világos és jó stylus elsajátítása czéljából. Ez 
pedig részint eredeti művek alkotásában, részint ezeknek bírálat általi mél
tatásában áll.

így egrészt egyúttal az irodalmi Ítélet, önálló gondolkozás és jó Ízlés 
fejlesztetik, másrészt a tagok buzdító útbaigazítást nyerlnek. Régi hibája 
a tanintézeti önképzőköröknek, hogy tevékenységük majdnem kizárólag 
költemények faragásában áll, melynek értéke vajmi csekély; pedig fontos 
itt az irodalom ismerete mellett egy életre való próza művelése, gondo
latainknak szép és szabatos kifejezése az a mire minden művelt embernek 
szüksége van. Önképzőkörünk e tekintetben örvendetes javulást mutat a 
mennyiben a prózai művek száma mindinkább szaporodik, mig e költe
mények száma fogy. Fordítások terén is mind élénkebb munkásság észlel
hető a mi által különösen a magyar irodalom ismertetése mozdittatik elő, 
és a fordítónak hő alkalma nyilik mindkét nyelv szellemébe behatolni, azok 
sajátságait, szépségeit tanulmányozni. A szavalatok által a művészies elő
adás iránli érdek, szabad elfogulatlan fellépés és helyes kiejtés elsajátítása 
mellett, a költői művek helyes felfogása és azok megítélési képessége fej
lesztetik.

A kör czéljának előmozditáéára szolgál a kör könyvtára. A kör mű
ködéséről, az alább következő, statistikai táblázat ad felvilágosítást. A kör 
alapitó évszáma ismeretlen, az 1877—78 tanév előtti jegyzőkönyvek nin
csenek meg, az 1885—86 tanévben felvett jegyzőkönyvek egy része szintén 
elveszett az 1878—79, 1879—80, 1881—82, 1887—88, 1888-89 években 
az önképzőkör működése szünetelt és csak a könyvtárát vették igénybe a 
tanulók.
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Könyvtári Évi szaporodás

müvek kötet mü kötet

s z á m a s z á m a

1877/78 33 Palcsó István. . 13 23 26 17
1880/81 28 . Palcsó István. . 18 22 22 23 95 44
1882/83 30 i Zvarínyi Sándor 22 26 28 54 170 86
1883/84 21 Zvarínyi Sándor 24 34 33 40 194 24
1884/85 32 Zvarínyi Sándor 23 23 18 36 200 4
1885/86 24 Zvarínyi Sándor 23 25 25? 40? 200 —
1886/87 33 i Palcsó István. . 19 23 23 40 362 162*
1889/90 48 Palcsó István. . 22 36 36 34 397 35
1890/91 29 Bruckner Károly 14 17 23 21 420 21
1892/93 42 Bruckner Károly 37 36 65 45 266 343 64 72**
1893/94 28 Bruckner Károly 16 13 26 16 272 353 6 10
1894/95 29 Bruckner Károly 20 18 36 23 290 385 18 32
1895/96

A tagok számában azon tanulók, kik csak a kör könyvtárát vették 
igénybe, nincsenek betudva; évi számuk 20 és 40 közt ingadozik.

A kör érdemkönyvébe, mely az 1877'—78-ik tanévben szereztetett be, 
32 mű van beírva.

Az 1877—78. évre vonatkozó könyvtári adatok hiányzanak; a könyvek 
száma nem haladta túl az 50-et.

Bruckner Károly
a német önképzőkör elnöke.

Az 1886—87. tanévben Wiesner F. J . helybeli könyvkereskedő úr 1,39 kötetet 
ajándékozott a könyvtárnak, ez magyarázza meg a tetemes növekedést.

**) Az 1892--93. tanévben a régi és a könyvtárra nézve értéktelen könyvek eladat
tak ; innen van a látszólagos csökkenés.

A késmárki ág. hitv. ev. kér. Lyceum főépületei.
Intézetünk két nagy épületből áll, egy régibb és egy újabból. Miután 

az előbbi, mely 1775—77 közli időszakban, egy még régibb faépület helyén 
épült és 1818—20 években bővittelell, a jelenkor által támasztott igények
nek meg nem felelt, a lyceum pártfogósága engedve a kormány ismételt 
felszólításának az 1892 évi febr. 7-én tartott pártfogói közgyűlésen lia- 
tározatilag kimondotta, hogy uj épületet emeltet és hogy ezen uj, a mai 
kor követelményeinek teljesen megfelelő épület elkészítésére Meixner Károly 
budapesti műépítész által készített építési tervezete és költségvetése szerint 
hirdet pályázatot.
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Ezen pályázat, mely egy kétemeletes fő és vele kapcsolatos földszinti 
tornacsarnokra szólt, Meixner nyomán a következő költségvetést tartalmazta.

Munka neme Főépület Tornacsarnok Együttesen
1. F ö ld m u n k a ...................................... 1064-69 79-78 1144-47
2. Kőmives in........................................... 18952-87 2859-85 21812-72
3. Ács m.................................................... 3657-13 1791-12 5448-25
4. Gserépfodő m ...............................  658-82 285-45 944-27
5. Vas m.................................................... 4675-90 63-09 4738-99
6. Asztalos m............................................  2177-81 228-20 2406-61
7. Lakatos m............................................. 1124-70 92-50 1217-20
8. Mázoló m..............................................  444-52 200-02 644-54
9. Üveges m . .....................................  434-75 63-05 497-80

10. Szobafestő m........................................  109-— —•— 109-80
11. Égetett a g y a g n e m ű .........................  100-— —•— 100-—
12. Kőfaragó m..........................................  1506-27 —•— 1506-27
13. Bádogos m...........................................  1657.75 246-01 1904-66
14. C s e ré p k á ly h á k ................................ 74-— —•— 74- —
15. V a s k á ly h á k ...................................... 795-80 120-— 91g-80
16. F e l i r a to k ............................................ 52-80 — 52, 80

Összesen 37486-81 6029-97 43516-78
17. Műszaki tiszteletdíj 4°/0 ........................................................  1740-67
18. Utazási költségekre általány.................................................. 360-—
19. Alaprajzok, költségvetés, szerződés sokszoritása, nyomda

költség ................................................................................. 35-—
20. Hirdetések és administratioi k ö l t s é g ...............................  250-—-

V é g ö s s z e g ...............................  44902-45
Főépület.

Beépített te rü le t..............................................................  456 m2 8007 ms
1 m2 beépített terület kö ltsége............................................................... 86.57
l m 3 „ „ „  4-93

Tornacsarnok.
Beepitett. te rü le t...............................................................  223 m8 1227 m3
1 m2 beépített, terület k ö ltsé g e ............................................................... 28.92
l m 3 „ ff „  5-25

Daczára annak, hogy az árlejtés mintegy 10% árengedménynyel járt 
és hogy a város az épületfát ingyen, a félmillió téglát pedig ezrenkint
2 frttal olcsóbban adta és így az építési anyag beszerzésénél is mintegy 
3000 frt takaríttatott meg, az épület részint a terveken szükségesnek bizo
nyult változtatások miatt, részint pedig újabb beruházások által az 1995 
évi zárszámadás szerint 48251 frt 47 krba került, a mihez még hozzászámítva 
a város által nyert kedvezményt az épület több mint 51000 frt értéket 
képvisel, nem számítva az építkezéshez szükséges teljesen ingyenes telket.

O
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Minden esetre tekintélyes összeg, ha tekintetbe vesszük hogy ehez 
az állam egy krajczárral sem járult.

Az épület, mely még 1892 év őszén tető alá került és 1893 szep
tember 3-án Zelenka Rál püspök úr ő méltósága jelenlétében és közre
működésével ünnepélyesen felavattatott és használatának átadatott, a követ
kező berendezéssel bír:

a) Földszint hosszúság szélesség terület
1. Tanári s z o b a ............................. 7*78 m 6*38 m. 49-62 m3
2. Igazgatói i r o d a ........................6-30 m. 5*82 m. 36-66 m s
3. Pedellusi s z o b a ........................ 6-30 m. 2.40 m. 15-12 m*
4. III osztály tanterme . . . 8-38 m. 6-30 m. 52-80 m*
5. I „ „ . . .  10.20 m. 6.38 m. 65.07 m*

egy folyosó által összekapasolva a
6. tornacsarook............................... 19-00 m. 9-00 m. 171-00 m-

b) I. Emelet
7. II osztály tanterme . . . .  10-36 m. 6-46 m. 68-92 m-
8. VI. „ „ . . . .  9-15 m. 6.46 m. 59-10 m-
9. IV. „ „ . . . .  8-51 m. 6-46 m. 55-00 m-

10. V. „ „ . . . .  10-36 m. 6-46 m. 68-92 m !
a) II. Emelet

11. VII. osztály tanterme . . . 10-36 ni. 6-46 m. 68-92 m J
12. Rajzterem ....................................15-00 in. 6-46 m 96-90 m-
13. Rajztanári s z o b a ....................... 6-46 m. 2-82 m. 18-22 m2
14. VIII. osztály tanterme . . . 10-36 m. 6-46 m. 68-92 m-

A földszinten I és II emeleten 4, 4 árnyékszék van elhelyezve azon
kívül vannak pincze és padlás helyiségek.

A főépület hossza. . 35 90 m , szélessége . . 11-46 m.
A tornacsarnok hossza 19-96 m., szélessége . . 10-26 m.
A termek magassága . 4-05 m., a tornacsarnoké 5-50 m.

A lyceum régi épületében jelenleg következő helyiségek vannak.
a) Földszinten.

1. Pedellus lakás.
2. Alumneum.
3. Ifjúsági könyvtárak.

b) I. Emeleten.
4. Természetrajzi muzeurn.
5. Természettani „
6. Kísérleti tanterem.

c) II. Emeleten.
7. Tanári könyvtár.
8. Gyülésterem.
Mind két épület nagy, szabad, szépen parkírozott területen áll egy-
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másnak tőszomszédságában, főhomlokzatukkal a Poprád-felé vezető or
szágú tra.

A régi épület értékét a mai viszonyok szerint bajos meghatározni; a 
mint a régi okmányokból kitűnik, az első építkezésre a tetemes mennyi
ségben szolgáltatott épitő anyagon, ingyenes fuvarozás és munkaszolgálaton 
kívül 4177 rh frt adatot ki, a későbbi építkezés teljesen önkéntes adakozás 
útján történt, melynek összege pontosan meg nem határozható. Minden
esetre szintén több ezer forintra rúgott. Jelenlegi értéke mintegy 30,000 
frtre tehető. A két épület együttes értéke e szerint körülbelül 80,000 frt, 
a mely összeghez a múzeumok és könyvtárak nincsenek hozzászámítva.

‘Bruckner Károly
tanár.

A tornacsarnok, tornatér, játszótér és udvar
méretei:

1. A to rnacsarnok ................................171 □  m.
2. A nyári tornatér................................ 962 „ „
3 A j á t s z ó t é r ........................  1600 „ „
4. Az intézet előtti tér (park, udvar) 3014 ,, „ |
5. Az épfiletek közötti és mögötti tér 740 „ „ j

Felmérte: Topperczer íiezső.

3*

3754 □  m.
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é r t e s í t é s  a t a n i n t é z e t r ő l .
I.

Lyeeum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő: Dr. Tátray Gergely.
Vidéki felügyelők: Görgey Kornél, Sponer Andor és Wieland Arthur.

II.

A lyeeá lis  iskola-tanács tagjai.
Dr. Tátray Gergely, lyceumi felügyelő, a tanács elnöke.
Linberger István, helybeli ev. lelkész.
Kéler Pál, a helybeli ev. egyház felügyelője. 

i?ec/c üde György,
Kottlár Samu,
Payer Hugo,
Demiány Albert,
Grescli Ágost,
Dr. Ilerczogh Árpái 
Kertscher Sándor,
Kiszelly Ervin,
Loysch Mátyás,
Lumczer Károly,
Marczelly Albert,
Steiner János,
Weber Sándor,
Zvarínyi Sándor,
Grósz Ernő,
Dr. Losonczi Lajos,
Koller Károly.
Scholcz Frigyes,
Weber Pál,

[ hivatalból tagjai.

J a tanári kar részéről 
{ tagjai.

választott tagok.
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Az iskolai fegyelm i széket
a középiskolai rendtartás 20-ik §-a értelmében a tanári testület az iskolai 
felügyelővel (inspectorral) együtt s annak elnöklete alatt képezi.

III.

IV.

Tanári kar.
Zvarínyi Sándor, igazgató, rendes tanár (1874 óta). Tanította a 

vallástant a IV., V., VI., VII., Vili., a bölcsészetet a VIII. osztályban he- 
tenkint 12 órában.

Bruckner Károly, rendes tanár (1889 óta). Tanította a rajzoló mér
tani az I., II., III., IV., a magyar nyelvet a II., a német nyelvet az I.,
V. , VI., szépirást az I. osztályban hetenkint 21 órában. A német ön
képzőkör dal- és zeneegyletek elnöke.

Gretzmacher Gyula, rendes tanár (1871 óta). Tanította a latin nyel
vet a III., IV., a német nyelvet a II., IV., szépirást a II. osztályban he
tenkint 18 órában. A II. osztály főnöke.

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

Incze, Béla, rendes tanár (1895 óta). Tanította a latin és görög 
nyelvet az V. osztályban, a magyar nyelvet az I. és IV. osztályban he
tenkint 20 órában. Tanárértekezleti jegyző.

Kiszelly Ervin, rendes tanár (1866). Tanította a mennyiségtant az 
I., II., III., IV. osztályban, a magyar és német nyelvet a III. osztályban 
hetenkint 19 órában. A III. osztály főnöke. A lyceális isk. tanácsgyü- 
lések jegyzője.

Klein pái' rendes tanár (1866 óta). Tanitotta a mennyiségtant az 
V., VI., VII., VIII., a természettant a VII., VIII. osztályban hetenkint 20 
órában. A VI. osztály főnöke. A természettan' muzeum őre.

Koller Károly, rendes tanár (1852 óta). Tanitotta a földrajzi az í., 
TI., III., az ásvány-, kőzet-, földtant a IV., a növénytant az V., az állat
tant a VI. osztályban hetenkint 18 órában. A IV. osztály főnöke, a ter
mészetrajzi muzeum őre.

Br. Losonczy Lajos, (tanít 1888 óta), rendes tanár (1891 óta). Ta
nitotta a magyar nyelvet a VI., a görög nyelvet a VI., VII., VIII. osz
tályban hetenkint 18 órában. Könyv- és levéltárnok, a gyorsíró kör elnöke.

Scholcz Frigyes, rendes tanár (1858 óta). Tanitotta a magyar nyel
vet és irodalmat a VIII., a történetet a VI., VIII., osztályban hetenkint 
14 órában. A VII. osztály főnöke.
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Topperczer Beeső, okleveles fögytnnásiumi rendes tornatanitó, a ly- 
ceum összes növendékeinek adott oktatást a tornászaiban hetenkin 8 órá
ban. (Két-két osztálynak egy órában). A vívókor és tornakor elnöke. 
Tanít 18:6 óta.

Votisky Károly, rendes tanár (1863 óta). Tanította a történetet a III., 
IV., V., VII. osztályban, a magyar nyelvet V-ik osztályban hetenkint 19 
órában. Az V. osztály fónöke. A magyar Önképzőkör elnöke.

Weber Pál, rendes tanár (1874 óta). Tanította a latin nyelvet az 
I., a vallástant az I., II., III. osztályban hetenkint 19 órában. Az I. osz
tály főnöke, az algymnásiumi könyvtár őre alumneumi gondnok.

Ft. Kemény Ede, deczember eleje óta pedig Blcha Márián, róm. 
kath. segédlelkész, tanította a róm. kath. hittant az egész gymnásiuraban 
hetenkint 8 órában.

Kornliauser Simon, izraelita vallásé elemi tanító, az izraelita vállású 
gymnásiumi növendékeket oktatta vallásukban hetenkint 2 órában.

V.

T a n t á r g y a k .
I. o sztá ly .

Osztályfőnök: Wéber Pál.

Vallás, hetenkint 3 óra. A tiz parancsolat. Biblia történet. ()- 
szövetség. Kk. Pálfíy J. és E. C. Brünnert.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve a verba 
deponentia hajlitásáig kellő fordítási gyakorlatokkal. A főnevek ejtegetései, 
a melléknevek ejtegetése és fokozása; Számnevek. Névmások. Az ige
határozók képzése és fokozása. A segédige, cselekvő, szenvedő és ál
szenvedő igék hajlitása. írásbeli dolgozatok. Kk. Dr. Holzweiszig, Székely 
Ferencz.

Magyar nyelv, ‘heti 5 óra. Hangtan. Mondattani alapon a beszéd 
és mondatrészek; az egyszerű, összevont és összetett mondatok tárgyalása, 
olvasmányokon begyakorolva. Névszók és igék ragozása. Szóképzés. 
Értelmes olvasás; az olvasmányok tartalmi megmagyarázása szabadon 
való elbeszélése és elemzése. Költemények emlézése. Hetenkint Írásbeli 
dolgozat. Kk. Szinyei József: Iskolai magyar nyelvtana és JTomory- 
Várady olvasókönyve.

Kémet nyely, hetenként 2 óra. Szótan, mondottam Iskolai és házi 
dolgozatok. Helyesírás, szépírás. Prózai darabok és költemények elem
zése, megtanulása és szavalása. Kk. Fleischhacker-Kárpáthy: Német nyelv
tan és Harrach József olvasókönyve II. kt.
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Földrajz, hetenkint 4 óra. Kk. Visontay János és Borbás Vincze.
Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A tizedes rendszer. Római számok. 

A négy alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. 
Többnemü számoknak felbontása és visszavezetése. A számok osztható
sága. Törzsszámok. Mérték és többszörös. Alapműveletek többnemü 
számokkal. A négy művelet közönséges és tizedes törtekkel. Kk. Moő- 
nik: 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, ív
mérés. Műveletek ívekkel. Egyenes és a kör. A kör kerülete. Szög, 
szögmérés, szögpárok; mellék-, csúcs-, váltó-, ellen- és társ-szögek. Sík
idomok. A háromszög és négyszög alaptulajdonságai és nemei. Sok
szögek: szabályos sokszögek' A három- négy és szabályos sokszögek 
szerkesztése. Az idomok összeillősége, hasonlósága és symmetriája Terü- 
letszámitás elemei. Megfelelő rajzgyakorlatok. Kk. Mendlich F. és dr. 
Schmidt A.: Rajzoló geometria I. rész.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Egyzerü szabadgyakorlatok, 
katonai és tornázó rendgyakorlatok u. m. állás, sorfelállitás, igazolás, fe
dezés; fordulatok, menet előre, hátra, oldalt, lépésváltás, gyorslépés, futó
lépés és kanyarodás oldalsorban. Magas ugrás állásból és iramodásból, 
különféle állásokba: távugrás, mászási gyakorlatok a póznán és kötélén. 
Egyszerű gyakorlatok a hosszú lengőkötéllel, vízszintes és rézsútos lábtón 
körhintán, korláton, nyújtón és lovon. Játékok és korcsolyázás.

II. osztály.
Osztályfőnök: Gretzmacher Gyula.

Vallás, hetenkint 2 óra. Mi atyánk. Biblia történet. Uj szövet
ség. Kk. Pálffy J. és E. C. Brünnert.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a szókötésig. A törzsalakot 
rendhagyólag képező fontosabb igék áttekintése. Verba deponentia és 
semideponentia. A főnév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. A 
melléknév alaktanának kiegészítése. Számnevek. Névmások. Rendhagyó 
igék. Hiányos igék. Személytelen igék. Határozók. Elöljárók. Accu
sative  cum Infinitivo. Participium conjuctum. Ablativus absolute. For
dítások, taglalások, emlékelés, Írásbeli dolgozatok. Kk. Holzweiszig-Székely 
Ferencz.

Magyar nyelv, hetenkint 5 óra. Az I. osztályban tanult alaktani 
rész ismétlése és bővítése. Mondattani alapon az egész alaktan. Mon
dattan: Egyszerű mondat és mondatrészek, fő és mellékmondat. Prózai 
és költői olvasmányok, a népmonda, magyar történeti monda, classikus 
mythos köréből. Értelmes és kellően hangsúlyozott olvasás, az olvasmányok
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tartalmi megmagyarázása és azok tartalmának szabadon való elbeszélése; 
költemények emlékelése. Szókincs gyűjtése. A tanult költemények tar
talma irásbelileg. Hetenkint egy helyesírási gyakorlat. Kk. Szinnyeí: 
Iskolai magyar nyelvtan I. és II. r. és Tormory-Várady olvasókönyve.

Német nyelv, hetenkin 2 óra. Szótan, mondottan. Iskolai és házi 
dolgozatók. Helyesírás, szépírás. Prózai darabok és költemények elem
zése, megtanulása és szavalása. Kk. Fleischhacher-Kárpáthy: Német 
nyelvtan és Harrach József olvasó könyve II. kt.

Földrajz, hetenkint 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália. Kk. 
Visontay János és Borbás Vincze.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. A négy alapművelet közönséges és 
tizedes törtekkel ismételten. A különböző tizedes törtek megismertetése 
és azoknak átalakítása közönséges törtekké. Egyszerű viszonyok és arányok. 
Plármas szabály. Nevezők eltávolitásá. Vonalmódszer. Egyszerű kamat
számítás. Olasz gyakorlat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal* 
Műveleti rövidítések. Kk. Moönik; dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A sik. A sik és a térbeli egyenes, 
ezek kölcsönös helyzete. A hajlásszög. A síkok kölcsönös helyzete. A 
testszöglet. Szabályos testszögletek. A test. A koczka előállítása és le
írása, hálója. A négyzetes oszlop. A hasábos testek. A henger, a gúlák 
a kúp. Az egyes testek különböző metszetei. A gömb és részei. A tes
tek symmetriája, összeillősége és hasonlósága. Felszín és köbtartalom 
számítás. Megfelelő rajzgyakorlatok. (A testek metszeteik és hálójuk rajza.) 
Kk. Mendlik F. és dr Schmidt A.: Rajzoló geometria II. rész.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyaga ugyanaz, mint az I. osstályé.
Szépírás, hetenkint 1 óra. Nagy Sándor szépírás mintái szerint.

III. osz tá ly .
Osztályfőnök: Kiszelly Ervin.

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

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. Consecutio tem- 
porum. Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. és Norn, cum infinitivo. 
K. k. Schultz F. Kiss Lajos és Dávid J. Irálygyakorlatok, fordítások la
tinra. Corn. Neposból elemezve olvastatott és emlékei te te tt: Miltiades, 
Cimon, Conon, Timotheusz, Phaedrusz meséiből Siebilis „Tirocinium poc- 
ticuma“ szerint 15 mese elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos Vass J 
és Dr. Ring M. kiad. sz.

Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. A szótan rendszeresen. Mondattan. 
Prózai olvasmányok és válogatott költemények elemzése s emlézése, u. m. 
Falu végén. Nyalka huszár. Hamis tanú. Szibinyáni Jank. Arszlán pasa.
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Hunyadi. Pató Pál. A búvár Kund. Kont. Éjjeli zene. Téli esték. Magyar- 
ország. Ki a szabadba! Mi kék az ég. Zboró. írásbeli dolgozatok. Kk. 
Makláry — Pap Miklós olvasókönyve, Toepler G. E. Leitfaden.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Mondattan. Költemények és prózai 
olvasmányok elemzése és meg tanulása. Der Sänger. Die drei Zigeuner. 
Erlkönig. Glockenguss zu Breslau. Gebet während eer Schlacht. Das 
Ständchen. Das Lied vom braven Manne. Der Ring des Polykrates. Die 
Theilung der Erde. Der Mönch von Heisterbach. Das wohlfeile Mittag
essen. Die Schlüsselblume. írásbeli dolgozatok. Kk. Schwicker Sprach
lehre. Harrach József német olvasókönyve. III. kötet.

Physikai földrajz, hetenint 2 óra. Kk. Dr. Schmidt Ágoston.
Történet és politikai földrajz, hetenkint 4 óra. Magyarország története 

1867-ig, különös tekintettel az újkor korszakalkotó eseményeire. Magyar- 
ország a jelenben. Magyarország rövid földrajzi és politikai ismertetése. 
K. k. Török István. Történeti térképek használata.

Mennyiségtan, hetenktnt 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. 
Kamatszámítás. Olasz gyakorlat. Egyszerű és 'összetett társaságszabály. 
Vegyitési szabály. Láncz-szabály. Hatványozás és gyökvonás, valamint 
annak alkalmazása. Kk. Moőnik Algebra; dr. Schmidt A.

Rajzoló mértan, setenkint 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása 
Pont, irány és távolság; kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlő
sége és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismertetése 
és használata. Alapmiveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. 
Alapmiveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alap- 
tálajdonságai és ezen idomok szerkesztése adott alkatórészekből. Össze- 
illöség, hasonlóság és symmetria. Másolás. A földrész felmérése; a coor- 
dináták és triangulátió módja szerint. Helyszinrajzolás. A kör. Egyenes 
és a kör. Középponti és kerületi szög. A négyszög és a kör. Beirt 
és körülirt szabályos sokszög szerkesztáse. A körök relativ helyzete. 
Érintők szerkesztése. Nivellázás fogalma, műszerei, módja; egyenlő magas
ságú pontok. A síkitás. Kk. Fodor-Wagner: Constructio planimetria.'

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag; Szabadgyakorlatok, katonai és 
tornázó rendgyakorlatok- Szergyakorlatok. Az I. oszt. tananyagánál 
említett szereken kívül még a bakugrás is gyakoroltatott. Játékok és 
korcsolyázás.

IY. osztály.
Osztályfőnök : Koller Karoly.

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

és conjunctionális mondatok; part. conj, abl. abs. Kk. Schultz-Kiss Lajos 
és Dávid J. Irálygyakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. Nepos-
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ból: Epaminondas, Pelopidas. Agesilaos, Timoleon. — Szó- és hang- 
mértan, Ovidiuson begyakorolva. Olvastattak és emlékeltettek Siebélis 
tirociniumából: Az idő hatalma, A tavasz, Az évszakok és az élet korai. 
A falusi élet örömei. Vulgus amicitias utilitate probat. A hírvágy. 
Árion. Busirís és Phalarís. Arany korszak. Cacus. Mindezek magyarázva, 
elemezve és emlékeltetve. Corn. Nepos Vass J. és dr. Ring M. kiadása 
szerint.

Magyar nyelv, hetenkint 4 óra. Az irály általános törvényei • magyar
sága, világossága, szabatossága, ereje és csinossága. A prózai és költői 
irály különbségei. A verstan elemei: ó-klassicai, nyűgöt európai és magyar 
nemzeti versformák. Fölolvasmány: Arany János Toldija. Tartalmi és 
formai szempontból fejtegetve; az egyes énekek tartalma, a mű szerkezete, 
személyeinek jellemzése, elöadásbeli formái, nyelve, verselése. I—IV
éneke emlézve. Kisebb költemények és prózai olvasmányok tárgyalása. 
Havonként két Írásbeli dolgozat a tananyag ’̂ köréből. Kk. Góbi Im re: 
Magyar irálytan és Arany Toldija magy. Lehr Albert.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Mondattan, verstan, ügyiratok, olvas
mányok, írásbeli dolgozatok. Kk. Névy József és dr. Heinrich Gusztáv, 
Verslehre és Lesebuch II.

Történet, hetenkint 4 óra. Az ó-világ földrajzi áttekintése különösen 
a földközi tenger mellékének részletes ismertetése: az ó-kori népek tör
ténete rövid áttekinttésben, a görög félsziget, a görög szigettenger és a 
görög gyarmatok ismertetése. A görögök története az alexandriai kor
szakig részletesen, feltekintettel a görög szellemi élet fejlődésére és a gö
rögök művelődési állapotára az egyes korszakokban a görög műveltség 
általános elterjedéséig Nagy Sándor hódításai által. Kk. Kiss Lajos: 
Világtörténelem. Ü-kor, Langl-féle történeti képek.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. A négy művelet ellentett mennyi
ségekkel; egész és tört algebrai kifejezések Többtagú kifejezések hat
ványozása. Négyzet és köbgyök. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. 
Kk. Mocnik-Klamarik.

Rajzoló mértan, hetenkint 2 óra. A kúpmetszetek. Az ellipszis, 
hyperbola és parabola származása, fő tulajdonságai és szerkesztése. A 
projectio. Az orthogonális projectio vizszintes és függélyes síkra. A pont 
távolság, görbe vonalak és síkidomok projectioja egy és két síkon. Testek 
projectiója két síkon. Épülettervek. Alap-, homlok-rajz és metszetek 
rövid ismertetése, gyakorlati fölvételek. A főbb építési stylusok tárgya
lása. Kk. Fodor-Wagner : Constructiv planimetria.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan alap
vonalai. Kk. Dr. Róth Samu.

Torna, hetenként 2 óra. Tananyagát lásd a III. osztálynál.
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V .  osztá ly .
O sztályfőnök: Votisky Károly.

Vallás, hetenkint 2 óra. Bevezetés az ó- és új-szövetségbe. Kk. 
Zsarnay L. A hegyi beszéd és a parabolák magyarázva és betanulva.

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések, a consecutio 
temporum részletesen. Olvasmány Livius XXI könyve és válogatott sza
kaszok Ovidius müveiből. írásbeli dolgozatok a tananyag köréből. Kk. 
Dávid István szöveg kiadása. Ovidii carmina selecta ed. Veress.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Attikai alaktan: névragozás, mellék
nevek fokozása, névmások, számnevek igehatározók, — w végű igék 
ragozása, megfelelő összefüggő olvasmányokkal. Szó- és Írásbeli fordítási 
gyakorlatok. Kk. Dávid István nyelvtana és Dr. Maywald József olvasó
könyve.

Magyvr nelyv, hetenkint 3 óra. A balladáról általában. Magyar 
nép és müballadák, különös tekintettel Arany János balladáira. Az írás
művek szerkesztésének általános szabályai. Prózai olvasmányul: leírások, 
elbeszélések, az olvasmányok vázlata. írásbeli havi dolgozatok. Kk. 
Greguss-Beöthy: Magyar balladák, Góbi: Szerkesztéstan.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. A stilisztika és szerkesztéstan főbb 
vonásaiban. Más költeményeken kívül válogatott részek Herder Cid- 
jéből; a monda történeti alapja. — Költemények emlékeltetése. A 
haladókkal havonként egy önálló írásbeli házi dolgozat, kezdőkkel iskolai 
dolgozatok még pedig fordítások magyarból németre. Kk. Heinrich 
Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv I. r. és Herder Cid románczai.

Történet, hetenkint 4 óra. A rómaiak története. Az itáliai félsziget 
részletes topográfiái és physikai ismertetése, jelentősége az ókori népek 
mivelődési történetében. A római hatalom és alkotmány fejlődése az 
egyes korszakokban: Róma mint községi szervezet, Róma mint itáliai 
nagyhatalom, Róma mint világbirodalom. Az egyes korszakok mivelődési 
története. A hellén-római miveltség általános elterjedése. A császárok 
kora a római birodalom bukásáig és a népvándorlásig. A római biro
dalom földrajzi áttekintése az egyes korszakokban, különösen a császárok 
korában. Kk. Kiss Lajos: Ó-kor; történeti térképek.

Mennyiségtan, hetenkint 4 óra. Számtan: Kéttaguaknak magasabb 
positiv egész hatványai, — Pascal-féle háromszög. — Számtani haladvány. 
Négyzetgyök és az ismeretlenek kiszámítása másodfokú egyenletekben. 
Köbgyök. — Számolás gyökjelekkel. — Elsőfokú egyenletek két és három 
ismeretlennel. — Mértan: A planimetria főtételei. Kk. Moénik-Klamarik- 
Wagner.

Növénytan, hetenkint 2 óra. A növénytan alapvonalai. Kk. Dr. Róth S.
Torna, hetenkint 2 óra. Tananyaga: Összetett szabadgyakorlatok 

szer nélkül, egyszerű bot- és rúdgyakorlatok. Katonai és tornázó rend



gyakorlatok és pedig az előbbieken kívül kanyarodások és húzódások 
arczvonalban, szakaszképzés, kettes rendek. Szergyakorlatok a korláton, 
nyújtón, vízszintes és rézsútos lábtón, mászópóznán és kötélén, a bakon, 
lovon, körhintán; gyakorlatok a hosszú lengőkötéllel, magas- táv- és rúd
ugrás. Játékok, füzérek, menetgyakorlatok és korcsolyázás.

VI. osztá ly .
Osztályfőnök: Klein Pál.

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

Latin nyelv, hetenkint 6 óra. Nyelvtani ismétlések; a «quum» kü
lönböző fajai; — a feltételes és óhajtó mondatok. — Oratio obliqua. — 
Gerundium és Gerundivum, Supinum. — Olvasmány: Sallustius Crispus 
«De conjuratione Catilinaria». Hindy Mihály kiadása szerint. — Cicero- 
nis «Oratio pro Archia poéta. — Virgilii: Aeneidos lib I. 1—37 sor. lib 
II. egész terjedelmében. Kk. Veress Ignátz. — Mind ezek magyarázva, 
fordítva és részben emlézve. — Hetenkint irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Az attikai alaktan befejezése, az V. 
osztályú nyelvtani anyag ismétlése, a főbb mondattani szabályok az olvas
mány alapján. Xenophon Anabasisának I. könyve és Memorabiliáinak né
hány fejezete. Könnyebb lyrai költeményeknek, epigrammáknak és Aeso- 
pos meséinek fordítása cursim. Szó- és Írásbeli gyakorlatok, a közéletből 
vett kifejezések begyakorlása (Joannides: Sprechen Sie Attisch ? ez. müve 
alapján); az uj-görög kiejtés ismertetése. Kk. Maywald görög olvasó
könyve Xenophonból és Dávid görög nyelvtana.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A prózai írásművek elmélete. Meg- 
megyarázott olvasmányok: A nemesség győzelme az urakon. Fitt beszéde 
a rabszolgakereskedésröl. Antonius beszéde Caesar holtteste felett. Véde
lem P. J. számára. Kossuth: A haza védelméről. Deák Ferencz felirati 
javaslata. — Sophokles-Csiky: Elektra. A tragoedia tárgya, tartalma, jel
lemei, tragikuma, cselekvénye, szerkezete, nyelve, verselése és zenéje; 
első előadása Athénben; tekintettel az újabb dráma elméletére. — Havi 
dolgozatok. Kk. Góbi: Rhetorika; Sophokles-Csiky: Elektra, magyarázta 
Dr. Losonczi Lajos.

Német nyelv, hetenkint 3 óra. Poétika. Az epikai, lyrai és drámai 
költészet elméletének főbb tételei olvasmányok alapján. — Részletesen pd. 
a balladák és románezok értelmezése, vers és költészettani magyarázata, 
részben emlékeltetéze. A német ballada története különös tekintettel 
Bürger, Herder, Goethe és Schillerre. Nagyobb olvasmány: Wallenstein- 
Schillertől. A haladókkal havonkint egy önálló házi dolgozat, kezdőkkel 
iskolai dolgozatok, még pedig fordítások magyarból németre. Kk. Hein-
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rich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv II. r. és német balladák és ro- 
mánczok I. és II. rész.

Történet, hetenkint 3 óra. A középkor története. Kk. Szilágyi S.
Mennyiségtan, hetenkin 3 óra. Számtan: A hatványozás általánosí

tása. Negatív kitevők és alkalmazásuk a tizedes számrendszerben; — tört 
kitevők. Brigg-féle logarithmusok. — Műveleti szabályok. — L o g arit
musok kiszámítása és számítás logarithmusokkal. — Sikháromszögtan. A 
hegyes szög függvényei, kapcsolatban a derékszögű háromszög kiszámí
tásával. A szögfüggvények értelmezése testszögleges szögekre. Szögek 
összegének és külömbségének függvényei. Ferdeszögü háromszögek. Ste- 
reometria: Azon bevezető fogalmak és tételek sora, melyek a felszín és 
köbtartalom kiszámítására szükségek. Szögletes testek mérése (a prisma- 
toid kizárásával). Kk. Moönik-Klamarik-Wagner.

Állattan, hetenkint 3 óra. Az állattan alapvonalai. Kk. dr. Róth 
Samn. —

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyaga az V. osztályéval azonos.

VII. osztá ly .
Osztályfőnök: Scholcz Frigyes.

Vallás, hetenkint 2 óra. A magyarhoni prot. egyház története a 
legújabb időig. Kk. Pálffy J.

Latin nyelv, hetenkint 5 óra. A nyelvtani ismeretek ébrentartása 
mellett olvastatott: »Ciceronis oratio pro lege Manilia,« vagy is, »de 
imperio Pompeji«. Kk. Köpesdy Sándor; — úgy szintén: Ciceronis oratio 
pro rege Dejotaro. — Virgilii Aeneidos liber VI. nehány sor kihagyása 
mellett egész terjedelmében. Kk. Tóth György. Horatitusból 20 óda. 
Kk. Gyurits Antal. Mind ezek elemezve, magyarázva, fordítva és részben 
emlézve. Hetenkint irálygyakortatok.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Homeros Odysseiájának I., II. és 
VI. éneke. Xenophon Memorabiliáinak nehány fejezete (ez évben kivéte
lesen ez osztályban is.) Az Odysseia tartalmi ismertetése; a homerosi 
nyelvtan ismertetése az olvasmány alapján. Az attikai nyelvtannak foly
tonos ismétlése, a nyelvnek szóban és Írásban való gyakorlása. Kk. Ho
meros Odysseiája (Csengeri vagy Teubner); Maywald görög olvasókönyve 
Xenophonból. Dávid görög nyelvtana.

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

Német nyelv, hetenkint 2 óra. Német irodalomtörténet a hajdan- 
kortól Klopstockig. Kk. Dr. Heinrich Gusztáv: »Deutsches Lehr- und 
Lesebuch. Olvasmányok, fordítások, hetenkint írásbeli dolgozatok.

Történet, hetenkint 4 óra. Az újkor története; a renaissance, are-



formatio kora, XIV. Lajos kora és korának mivelödéstörténete: a fel
világosodás kora és a forradalmi korszak. Napoleon kora. A császárság 
bukása. A bécsi congressus. Politikai földrajz : Európa jellemzése, világ- 
helyzete, tagozottsága, vízrajza, lakossága nyelvcsaládok szerint. Az egyes 
európai álamok politikai, társadalmi és gazdasági állapota. Kk. Varga 
Otto: Politikai földrajz.

Mennyiségtan, hetenkint 3 óra. Számtan: A másodfokú egyenletek 
teljes elmélete. — A geometriai haladványok és alkalmazásuk (p. o. 
töke — lakosság — felszaporodás — szabad esés). — A végtelen geometriai 
haladvány, különös tekintettel a szakaszos tizedes törtekre. Mértan: A 
pont coordinátai. — Két pont távolsága. — Egyszerű algebrai kifejezések 
graphikai ábrázolása. — A stereometria befejezése. — A gömb. — Kk. 
Moönik-Klamarik-Wagner.

Természettan, hetenkint 4 óra. Bevezetés. Mechanika, Akusztika 
és Optika. Kk. Czógler Alajos.

Torna, hetenkint 2 óra. Tananyag: Összetett szabadgyakorlatok 
szer nélkül és kézi szerrel. A katonai rendgyakorlatok befejezése. Ne
hezebb szergyakorlatok, az, V. osztálynál említett szereken. Játékok, 
füzérek, menet-gyakorlatok és korcsolyázás.

VIII. osztály .
Osztályfőnök : Grósz Ernő.

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

ismétlése mellett olvastatott: Cornelii Taciti Annalium liber I. egész ter
jedelmében. Kk. Budavári József, úgyszintén Cörnelii Taciti «Agricola 
és Germania. Kk. Ring Mihály. — Ciceronis «de officiis liber I. 1—31 §§. 
— Horatii Flacci: «de arte poetica» és Sa+irarum liber I. 6 és 9. Kk. 
Gyurits Antal. — A római irodalom történetének vázlata. — Hetenkint 
irálygyakorlatok.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Homeros Iliásának I., II. és VI. éneke. 
Sophokles Elektrájának III-dik epeisodionja. — A homorosi kor és köl
tészet ismertetése. — «Elektra» alapján a görög tragoedia tárgya, jelle
mei, cselekvénye, szerkezete, nyelve és előadása. A görög irodalomtör
ténet vázlata. Az attikai és homerosi nyelvtannak folytonos ismétlése, a 
nyelvnek szó- és Írásban való gyakorlása. Kk. Homeros Iliasa (Csengeri- 
és Teubner-féle). Sophokles Elektrája (Teubner). Sophokles-Csiky: Elek
tra, magyarázta Dr. Losonczi Lajos. Dávid görög nyelvtana.

Magyar nyelv, hetenkint 3 óra. A magyar irodalom története Bes
senyeitől a jelenkorig. Kk. Beöthy Zsolt. Olvasmányok, szavalmányok. 
írásbeli dolgozatok.

Német nyelv, hetenkint 2 óra. A német irodalom története Klop-
4
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stocktól a jelenkorig. Kk. dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr- und 
Lesebuch. Olvasmányok, szavalmányok. írásbeli dolgozatok.

Történet, hetenkint 4 óra. Magyarország oknyomozó története. Kk. 
Varga Ottó és Horváth Mihály.

Természettan, hetenkint 4 óra. Optika, Chemiai alaptörvények. Hőtan, 
Elektromosságtan és a Kozmographia elemei. A VII. oszt. penzumának 
átismétlése. Kk. Czógler Alajos.

Bölcsészeti elötan, hetenkint 2 óra. Logika. (Átmeneti tanterv. A 
psychologia már a múlt tanévben vétetett át.) Kk. Dr. Beck-Greguss.

Mennyiségtan, hetenkint 2 óra. Combinátiók és binominális együtt
hatók. Permutatiók és variátiók. A mathematika legfőbb tanainak ismét
lése. Kk. Mocnik-Klamarik-Wagner.

Torna, hetenkint 2 óra. A tananyag ugyanaz mint a VII. osztályban.

Nem kötelezett tantárgyak.
Franczia nyelv, a kezdőkkel hetenkint 2 óra. Kk Ch. Ploetz: Cours 

élémentaire de grammaire frangaise. Etude de la grammaire par la lan- 
gue, (a nyelvtan tanulása a nyelvből.) Tanította Votisky Károly.

Szabadkézi rajz, az algymnasiumban hetenkint 1 óra. Részt vett 
összesen 26 tanuló. Tanította Kiszelly Ervin, tanár.

Zongora- és orgona-tanitás, a leendő néptanítók számára. Tanítja 
Bayer Károly evang. elemi tanító.

írásbeli dolgozatokul feladott tételek  a m agyar és
ném et nyelvből.

Az V. osztályban. Italia fekvésének földrajzi jelentősége, az ó-kor- 
ban. Szilágyi és Hajmási és Fogarasi István székely népballadák tárgya 
és fejegetése. Az idegen nyelvek tanításának és tudásának haszna. Le
vél barátomhoz (a szinidö leírása). A Gracchusok jellemzése. Szülőföldem. 
Jó nevelés legjobb örökség. Az iskolai nevelés áldásos hatásáról erkölcsi 
és tudományos tekintetben.

A VI. osztályban. Mit tanulunk eddig a magyar nyelvi órákban? 
«Elektra» előzményei. Az egymásután a történetiró munkájában. Orestes 
állítólagos halála. A színházlátogatás hatása az ifjúságra. A csodaszar
vas. A drámairó munkájának az egymásutánja. Miért ünnepeljük már- 
czius 15-ét? A tavasz. A tudomány befolyása az életre. (Eötvös aka
démiai beszédének a vázlata.)

A  VII. osztályban. Jó könyv jó barát. Kirándulás a Tátrába. Első 
oktatóm. Szülőföldem múltjából és jelenéből. Az én barátom. Bethlen 
Gábor iskoláiról és épületeiről. (Szalárdi János siralmas krónikája nyo
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mán). Beszéd hazánk ezredéves ünnepén. Szabad tárgy. Fordítás né
metből : Aus den Reisebildern von Heinrich Heine. Önszorgalmi dolgozatok.

A V i l i .  osztályban. Utolsó év a gymnasiumban. Fordítás német
ből: «Etats généraux», Klopstocktól. Mit köszönhetünk Szent Istvánnak? 
F'orditás németből: «Der Rangstreit der Thiere» Lessingtől. Fordítás né
metből: «Der ewige Jude» Schubarttól. «Eprész leány»4 Kisfaludy Ká- 
rolytól, prózában előadva. Beszéd hazánk ezredéves ünnepén. Szabad 
tárgy. Magánszorgalmi dolgozatok.

Az V. osztályban. Mein Geburtsort. — Das Leben am Bahnhofe. — 
Inhalt der ersten 16 Cid-Romanzen. — Die Schlacht bei Mohács. — 
Charakter eines Unzufriedenen. — Stefan der Heilige. — Meine Osterferien.

A VI. osztályban. Die letzten Tage meiner Ferien. — Die Grena
diere nach Heine. — »Des Sängers Fluch« von Uhland und »Der Sänger« 
von Goethe, — eine Parallele. — Verherrlichung der Freundestreue nach 
Schillers »Bürgschaft«. — Die Hauptmerkmale der Ballade an Beispielen 
erläutert. Charakteristik der Personen in dem Gedichte »Das Gewitter« 
von G. Schwab. — Der Fleiss, — eine Begriffsentwickelung und Definition 
Inhalt und Charakteristik der Hauptpersonen eines Musterromanes. — 
Inhalt und Charakteristik der Personen von Lessings Lustspiel »Mina von 
Barnhelm«.

A VII. osztályban. Die Zugvögel. — Böse Beispiele verderben gute 
Sitten. — Durch viele Streiche fällt selbst die stärkste Eiche. — Nur 
Beharrung führt zum Ziel. — Sei dankbar! Wem? wie? und wann? — Sei 
vorsichtig in der Wahl deiner Freunde. — Jede gute That ist eine reiche 
Saat. — Vergleich der Jugend mit dem Frühling. — Fordítások magyarból 
ném etre: A búvár. — Polycrates gyűrűje. — Ibycus darvai. — A kezes
ség. — A dalnok átka. — A napfogyatkozás. — A vas. — Kk. Endrei 
Ákos.

A V III. osztályban. Fordítás magyarból: »Az eszthetikáról«, Greguss 
Ágosttól. »Eintritt Hüon’s in den Saal«, Wieland Oberonja nyomán. 
Fordítás magyarból: »Bánk-bán« Katona Józseftől, »Treue Liebe bis zum 
Grabe, schwör’ ich dir mit Herz und Hand, was ich bin und was ich 
habe, dank’ ich dir mein Vaterland«. F'orditás magyarból: »Hortobágy«, 
Kuthy Lajostól. F'orditás magyarból: »Vajda-Hunyad« Kazinczy Ferencz- 
töl. Volksdichtung. Rede: Die Millenniums-F'eier unseres Vaterlandes. 
Fordítás magyarból: »A szolgabiró« Eötvös Józseftől.

//

/
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VI.

Az 1895—96. tanévben követett tanterv átnézete a heti 
óraszámot tekintve. (Átmeneti tanterv).

Fo
ly

ó 
sz

.

T a n tá r g y a k
O s z t á l y

Ö
ss

ze
se

n

I. n. i n , v. v. VI. VII. V ili

1 Vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2 Latin nyelv G 6 7 6 6 6 5 5 47

3 Görög nyelv — — — — 5 5 5 5 20

4 Magyar nyelv . 5 5 4 4 3 3 3 3 30

5 Német nyelv 2 2 2 2 2 3 2 2 17

6 Történelem . — — 4 4 4 3 2 o 20

7 Földrajz. 4 4 2 — — — 2 — 12

8 Természettan . — — — — — — 4 4 8

9 Mathematika 3 4 3 3 4 3 3 2 25

10 Természetrajz . — — 3 2 3 — — 8

11 Rajzoló mértan 2 2 2 2 — — — — 8

12 Bölcsészeti elötan . — — — — — — — 2 2*

13 Szépírás. 1 1 — — — — — — 2

14 Torna . . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 16

27 28 2 8 2 8 30 30 3 30 231

J e g y z e t .  A jövő tanévtől kezdve intézetünk — a német nyelvtől 
eltekintve, melyet ezentúl is az I. osztálytól kezdve tanítunk teljesen 
az állami tantervet fogja követni.

') A psychologia már a  múlt iskolai évben vétetett át.
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ii. 38
1

-0 15 4 — 19 11 5 — — 4 — 4 35 — — 3 1 8 1 0 7 1 — — — 39

in . 41 — 16 20 5 — 20 4 8 1 — 8 — 3 38 — — — 3 1 3 4 4
9

2 — — —
—

41

ív . 31
*

— 12 17 2 — 12 7 6 1 — 5 — — 31 — — — 12 15 3 — — — 31

V. 42 \  2 23 16 5 — 16 9 12 — — 7 — 1 43 — — — — . . . — 21 10 9 3 — l 44

VI. 27 4 - 16 8 3 — 10 7 6 1 — 3 — — 27 — — — — — — 1 8 14 3 — 1 27

VII. 29
3

18 11 3 — 10 9 7 — — 6 — — 32 — — — — — — — 2 8 10 5 7 32

VIII. 30 19 14 3 14 7 5 4 — 6 — — 36 — — — — — — — 1 12 1241 36

Összesen
287 8 147 121 27 — 123 i 61 57 7 — 47 — 14 281 — 1 |25|32|31 37|47 25 3212847120 "295"
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VIII.

A tanulók statisztikai kimutatása hazájuk (születési
helyük) szerint.

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

Ös
sz

e
sen

Abauj-Torna . . . . 3 4 — _ — 1 _ 1 9
Á r v a ............................... — — — 1 2 — 1 — 4
Békés ............................... — — — — 1 1 1 1 4
Bereg-Ugocsa 2 — 1 — — — — — 3
B ih a r ............................... 1 — — 2 — — — — 3
Borsód............................... — 1 1 — — 1 — 1 4
Fehér ............................... — 1 — -- - 1 — — — 2
Gömör-Kishont 3 — 2 1 — 2 — — 8
H a jd ú ............................... 1 2 — — 3 3 2 4 15
H ev es................................ — 2 — — 3 2 3 1 1 1
Jász-N.-K.-Szolnok — 2 2 1 — — 3 1 9
Liptó ................................ 3 4 4 — 3 — 3 1 18
Mármaros.......................... 2 2 — — 1 — — — 5
M oson............................... — — — — 1 — — — 1
Nyi t r a. . .  . . — — — — — — — 1 1
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kún m. 2 3 2 1 3 — — 2 13
Pozsony ......................... 1 — — — — 1 — — 2
Sáros ......................... — — — — 1 1 1 3 6
S o m o g y .......................... — — — — 1 — — — 1
S z a b o lc s ......................... — 1 2 2 3 2 3 1 14
S zathm ár.......................... 1 — 1 1 1 1 1 1 7
Szepes................................ 17 10 14 11 9 8 5~ 10 84
S z i l á g y ......................... — — 1 — — — — — 1
T o ln a ............................... 2 — 2
U n g ................................ — — — — 1 — — — 1
Trencsén . . . . . — — 1 — — 1 — — 2
Z a l a ................................ — — — — — — 1 — 1
Z e m p lé n ......................... ') 2 1 4 2 1 — — 12
Z ó l y o m ......................... — 1 — — 1 1 1 I 5
Gácsország . . . . 1 — — — 1 — — — 2
K é sm á rk ......................... 6 4 9 7 6 1 5 7 45

Összesen 45 39 41 31 44 27 32 36 295
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IX.

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt:

X.

Ifjúsági egyesületek.
A  magyar önképzőkör Votisky Károly tanár elnöklete alatt 35 taggal 

a VII. és VIII. osztály tanulóiból a tanév elején azonnal megalakult. Tiszt
viselői voltak: alelnök: Kovács Imre VIII. o. t., főjegyző: Szabol Mihály, 
Jálcó Gyula VIII. o. t., aljegyző: Bodnár Sándor VII. o. t., titkár: Bodnár 
Imre VIII. o. t., altitkár : Altmann Jakab VII. o. t., pénztáros: Jakubek 
Antal VIII. o. t., ellenőrök Eperjessy Béla VIII. és Horváth Sándor VII.
o. t., könyvtáros: Rainer Andor VIII. o. t., alkonyvtárosok: Hucsko Já
nos VIII. és Máté Károly VII. o. t.

A kör ez évben tarto tt 20 rendes, 2 rendkívüli és 1 évzáró gyűlést. 
Beadatott összesen 24 mü, ezek közül bírálat alá került 21 mű; minden 
müvet 2—2 tag bírált. A müvek közül dicséretet nyert 2, méltánylást 
11, tudomásul szolgált 6, elvettetett 2. A 31. szavalat közül dicséretben 
részesült 8, méltánylásban 15, tudomásul vétetett 6. Azonkívül ez évben 
a kör tagjai több rendes gyűlésen, — igy például az okt. 6-ik gyűlésen, 
mely egészen az aradi vértanuk emlékének volt szentelve —, jegyző
könyvileg megdicsért 8 felolvasást tartottak.

Osztály

Ö
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 ő
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ő 1
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ná
lló

 k
is-

, n
ag

y
ip

ar
os

, k
er

es
ke

dő
 

vá
lla

lk
oz

ó

Á
lla

m
i 

|j
M

ag
án

-

M
ás

 é
rte

lm
is

ég

Sz
em

él
ye

s 
sz

ol
g-

 
la

tb
ól

 
él

ő 
m

un


ká
s, 

na
ps

zá
m

os
,! 

sz
ol

ga
 é

s 
m

ás
 

ily
en Összesen

tisztviselő

i. 12 14 8 3 6 2 45
i i . 10 12 4 8 2 3 39

in. 8 10 5 11 4 3 41
IV. 9 11 4 4 1 2 31
V. 15 13 3 6 5 2 44

VI. 12 8 3 1 2 1 27
VII. 3 14 4 3 — 8 32

VIII. 9 9 7 6 2 3 36

Összesen 78 91 38 42 22 24 .9 5



A reformatio ünnepén okt. 31-kén körünk egy tagja Szabó János 
VIII. o. t. szavalta Sántha Károly «Reformatio ünnepén» ez. határos köl
teményét. A febr. 23-iki Luther-emlékünnepen, Luther halálának 350-dik 
évfordulója alkalmával, ugyancsak Szabó János szavalta Sántha Károlynak 
«Üdvözlet» ez. költeményét.

Márczius 15-ike évfordulóját körünk az ifjúsági zene- és énekkar közre
működésével változatos műsorral a szokott ünnepélyességgel tartotta meg 
a közönség rendkívüli nagy számú részvétele mellett, mely alkalommal a 
kör alelnöke Kovács Imre «Nemzeti tragédiák bevezetése» czimü felolva
sást tartott.

Márczius 20-kán körünk Kossuth Lajos halálának évfordulóját ünne
pelte meg a közönség kegyeletét megható módon.

A kör ez évben a kővetkező kérdésekre hirdetett pályázatot 3—3 
aranynyal: 1. Költészet a nyelvújítás korában. A 4 költői iskola folytatói 
közül: Berzsenyi Dániel élete és müvei. 2. Költészet a nyelvújítás korá
ban: Kölcsey Ferencz élete és müvei. 3. Vajda Péter élete és müvei: 
Bevezetésül: A magyar regény úttörői, Kisfaludy Károly, Fáy András és 
az Aurora kör novella Írói. 4. «Az ezredik év». Ünnepi óda.

Beérkezett összesen 6 mü, az 1. sz. kérdésre egy, a 3. sz. kettő, a 
4. sz. három. Jutalmat nyert az 1. sz. kérdésre beérkezett terjedelmes 
mü (19 iv), szerzője Szabó János VIII. o. t. és a 3-dik sz. pályáratra be
érkezett 2 mü, szerzőik Kovács Imre és Hlaváts Andor VIII. o. t.

A kör könyvtára ez évben vétel utján a következő müvekkel gyarapodott:
Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom története, 5 kötet.
Varga O ttó : Magyarország története, 2 k.
Gracza György: Az 1848—49. szabadságharcz története 34—58. füzet.
Baróti-Szalay J . : A magyar nemzet története, 15—36. füzet.
Bodnár Zsigmond: Az erkölcsi világ, l k.
Verne Gyula: Utazás a hold körül, 1 k.
Verne Gyula: Utazás a holdba, 1 k.
Verne Gyula: A rejtelmes sziget, 1 k.
Nagy Miklós: Magyarország képekben, 1 k.
Timár László: Röptében a nagy világ körül, 2 k.
Vámbéry Armin: A magyarország keletkezése és gyarapodása, 1 k.
Széchy Károly: Vajda Péter élete és müvei, 1 k.
Endrödi Sándor: A magyar költészet kincsesháza, 1 k.
dr. Vass Bertalan: Horváth István életrajza, 1 k.
Ferenczy István: Életpályák, 1 k.
Olcsó könyvtár: 20 füzet.
Sántha Károly: Őrangyal, 1 k.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának „Irodalmi“ 

sorozatából: (1895. illetmény).
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dr. Váczy János: Berzsenyi életrajza, 1 k.
Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története, 1 k.
Burckhardt Jakab: A renaissance kori műveltség Olaszországban, 

fordította Bánóczi József, 1 k.
Ajándék utján:
dr. Losonczy Lajos: Elektra, a szerző ajándéka.
Vigouroux F .: A biblia és az újabb felfedezések, ajándékozta dr. 

Láng József úr.
Jókai Mór: Magyarhon szépségei, 1 k.
Áldor Im re: Magyar vértanuk, 1 k. ajánd. Schlesinger Mór VII. o. t.
Kis-Marjai: Paraszthistóriák, 1 k. ajánd. Kálmánczhey Endre VI. o. t.
A kör ez évben a következő folyóiratokat és lapokat járatta : Va

sárnapi Újság, Képes folyóirat, Ország-Világ.

Votisky Károly
tanár, az önképzőkör elnöke.

Német önképzőkör. A német önképzőkör szeptember hó 14-én 
Bruckner Károly tanár elnöklete alatt 42 taggal alakult meg.

Tisztviselői voltak: alelnök Rainer Andor VIII. o. b. t., főjegyző 
Pollák Vilmos VIII. o. b. t., aljegyző Blázy János VI. o. b. t., titkár Kiszelly 
Károly VIII. o. b. t., altitkár P'iedler Rezső VI. o. b. t., könyvtárnok 
Hlaváts Andor VIII. o. b. t., alkönyvtárnok Döller Antal VII. o. b. t., 
pénztáros Ribiczey József VIII. o. b. t., 'ellenőr Bodnár Sándor VII. o. b. t., 
Bizottsági tagok: Lichtenberg Emil és Schmidt Frigyes VIII. o. b. t., 
Loisch János VI. o. b. t., Grósz Ernő és Lám Frigyes V. o. b. t.

A kör e tanévben 8 gyűlést tartott.
A beadott 10 mű közül volt 8 prózai és 7 verses. A kör méltá

nyolt 2 müvet, tudomásul vett 7. A beadott 10 művel 20 hivatalos bí
rálat foglalkozott, ezek közül 2 dicséretet nyert. Azonkívül Rainer Andor 
VIII. o. b. t. az év elején a német önképzőkör fontosságáról felolvasást 
tartott, mely jegyzőkönyvileg megdicsértetett.

A szavalatok közül 2 szavalat dicséretet nyert, 4 méltányoltatott és 
6 tudomásul vétetett.

A kör ez évben a következő 3 pályadijat tűzte k i:
1. Schiller «Der Taucher» czimü balladájának aesthetikai mélta

tására.
2. Prózai vagy verses fordításra szabadon választott tárgygyal.
3. Szavalatra.
Beérkezett 3 pályamű: egy az első pályadíjra; a másodikra kettő, 

még pedig: Arany J. «A válesi bárdok» és Vas G. «Ártatlan kalandok» 
czimü müvek fordítása. Mind a három beérkezett mű jutalomra érdemes
nek találtatott. Az első mű szerzője Pllaváts Andor VIII. o. t. Humboldt



Kosmosát nyerte el, a második műé Altmann Jakab VII. o. t., ki ugyan
csak Schiller összes müveit kapta, míg a harmadik mü szerzője Rainer 
Andor VIII. o. t. a kör elnöke által adományozott Körner összes müveit 
nyerte jutalmául.

A harmadik pályadijat «Schiller összes müvei, — Hlaváts Andor 
VIII. o. b. t. nyerte el.

Lyceumi gyorsírókor. A gyorsírókor ezen iskolai évben szeptember 
11-én alakult meg 48 taggal Kovács Imre VIII. o. t. korelnöklete alatt. 
A kör tisztviselőit a következőleg választotta: elnökül tek. Dr. Losonczi 
Lajos fögym. tanár urat, alelnökiil és előadóul Kutassy Sándor VIII. o. t., 
pénztárnokul Bodnár Imre VIII. o. t., titkárul Kovács Imre VIII. o. t., 
jegyzőül Kálmánchey Endre VI. o. t., könyvtárnokul Pollak Vilmos VIII. 
o. t. A kör járatta a «Budapesti Gyorsírót», a «Gyorsírászati Lapok» 
czimii szaklapokat, továbbá a «Gyorsirási szépirodami könyvtárt». A kör 
tagjai részben kezdők, részban haladók voltak, a kezdők tanulták heti két 
órában a levelező, a haladók pedig heti egy órában a vitagyorsirást 
Kutassy Sándor VIII. o. t. alelnök s előadó vezetése mellett a Gabelsberger- 
Markovics rendszer szerint. Tankönyvül: Forrai Soma tkönyve használ
tatott.

Az év végén irásverseny is rendeztetett, hol az első dijat 10 koro
nát (correct stenogrammra) Kajcsa László IV. o. t . ; a másodikat 7 koro
nát (jó stenogrammra) Gréb Gyula IV. o. t . : a harmadikat (jó steno
grammra) Húsz Ödön VI. o. t .;  nyerték el. Az előadónak a kör fárad
sága jutalmazásául 60 koronát szavazott meg.

Az ifjúsági dalegylet ez évben, harmonium hiánya miatt, csak októ
ber 15-én alakult meg és pedig 26 taggal. Október elején részint a zene- 
és dalegylet alapjából, részint a tanári kartól kölcsön kapott pénzen har
monium vétetett 135 frtnyi összegért. Az egyletnek a VlII-ik osztályból 
18, a VH-ikből 3, a Vl-ikból 5 tagja volt. Elnöke volt Bruckner Károly 
tanár, alelnöke és karnagya Hlaváts Béla VIII. o. t. Többször nyilváno
san szerepelt; szép sikerrel betanult és előadott: 2 indulót, 2 egyházi 
éneket, 2 gyászéneket, 6 classikus darabot és több hazafias és magyar dalt.

A  zenekar. A  lyceumi zenekar, melynek elnöke Bruckner Károly 
tanár úr volt, megalakult szept. 15-én 7 tagból; és pedig volt benne há
rom tanuló a VlII-ik osztályból, három a VII-ik osztályból és egy a Vl-ik 
osztályból. Betanult Povázsay Tibor és Jákó Gyula vezetése m ellett: két 
operát, három magyar ábrándot, hét indulót, több tánczdarabot és számos 
magyar nótát.

A zenekar vezetője Povázsay Tibor volt.
Az olvasókör, mely a múlt évben az önképzőkörrel kapcsolatosan 

alakult meg, ez évben külön vált s önállóan szervezkedett Zvarínyi Sándor 
igazgató tanár elnöklete alatt a VIII. és VII. osztályból 52 taggal.
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Tisztviselői voltak: Kovács Imre VIII. oszt. tan. felügyelő, Szabó 
János Vilii. oszt. tan. jegyző, Jakubék Antal VIII. oszt. tan. pénztáros, 
Schmidt Frigyes VIII. oszt. tan. ellenőr, Hucskó János és Szabol Mihály 
Vili. oszt. tanulók lapfelügyelök.

A kör járatott 4 politikai, 3 szépirodalmi, 2 élez- és egy diák
lapot. Ingyen kapta a „Fővárosi lapok“-at, a magyar önképző részéről 
olvasás végett 3 szépirodalmi lapot.

A vívókor megalakult ez évben szeptember elején tek. Topperczer 
Rezső főgym. tornatanár úr elnöklete alatt 47 taggal. Alelnöke és vivó- 
mestere Schmidt Frigyes VIII. oszt tan., alvivómestere Rhédey Lajos 
VIII. oszt. tan., pénztáros: Kovács Imre VIII. oszt. tan., ellenőrök: Hlaváts 
Andor VIII. oszt. tan. és Steiner János VIII. oszt. tan., szertáros: Ribiczey 
József VIII. oszt. tan., alszertáros: Döller Antal VII. oszt. tan., főjegyző: 
Bodnár Imre VIII. oszt. tan., aljegyző: Matolcsy Gyula VII. oszt. tanuló.

A vivóórák úgy a haladók, mint a kezdőkkel hetenkint kétszer tar
tattak, és mig a haladók magukat a csel- és elövágásokban, a párvivásban 
és manchettevivásban gyakorolták, addig a kezdők az iskolát, vágásokat 
és védéseket tanulták. És sikerült is a kör tagjainak a vívásban a lehető 
legnagyobb ügyességre szert tenni.

A tornakor szeptember 20-ikán alakult meg egészen uj szervezettel 
tek. Topperczer Rezső főgym. tornatanitó elnöklete alatt a VIII., VII. és 
VI. osztály tanulóiból összesen 40 taggal. Tisztviselői voltak: alelnök: 
Kerekes István VIII. oszt. tan., jegyző: Szabó János Vili. oszt. tan., 
pénztáros: Jakubék Antal Vili. oszt. tan., előtornászok: Hlaváts Andor 
Vili. oszt. tan., Kovács Imre VIII. oszt. tan. és Sulyok János VII. oszt. 
tan., zászlótartó: Szankovszky Rezső VIII. oszt. tan., kürtösök: Rhédey 
Lajos VIII. oszt. tan. és Göndör Béla VII. oszt. tan., dobosok: Zvarínyi 
Andor VII. oszt. tan. és Vrchovszky József VI. oszt. tanuló,

A tornaórák hetenkint kétszer tartattak. A kör czéljának, a tor- 
názás felvirágoztatásának megfelelöleg, nagy buzgalmat fejtett ki. A kés
márki férfi tornaegyesület által 1895. deczember 27-én rendezett disz- 
tornázáson egy mintacsapattal képviseltette magát. A szives meghívásért 
e helyen is köszönetét mondunk. A tornakor 1896. máj. hó 14-ikén a 
millenniumi tornaversenyre felránduló tagok segélyezésére a lyceumi ifjú
sági zenekar közreműködésével disztornázást rendezett. A millenniumi 
országos torna versenyre tek. Topperczer Rezső elnök vezetése alatt 34 
tagja rándult fel.

Torna. A lefolyt tanévben nagyobb lendületet vett intézetünkben a 
tornázás. Ennek hathatós előmozditásául szolgált azon körülmény, hogy 
az ifj. tornakor a vivókörtől különvált és külön tartotta gyakorló óráit, 
továbbá a millenniumi tornaverseny is nagy mérvben költötte fel növen
dékeinknél a tornázási kedvet. A tornakörben kifejtett ezen buzgó tö
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rekvés, csakhamar a többi tanulóknál is megtette hatását. A tavaszi és 
őszi hónapokban a szabadban, a téli hónapok alatt pedig a tornacsar
nokban folyt a rendes tornázás, azonkívül rendelkezésére állott az ifjú
ságnak az intézet által rendben tartott jégpálya, hol a tornatanitó fel
ügyelete alatt űzték ezen testedző sportot.

XI.

Tanszerek.
A lyceumi könyvtárra vonatkozó részletes jelentést lásd az értesítő 

más helyén.
Az érem- és pénzgyüjtemény, a melynek alapját Grádeczi Stansith 

Horváth Márk vetette meg e század elején és a mely azóta is csak ado
mányok utján gyaporodott, 925 darabból áll. — Ez évi szaporodása: 
1 drb. Zsigmond király idejéből való pénz, ajándékozta M e e s e  G é z a  
úr; 3 régi magyar pénzdrb II Ulászló (1510), I. János és Lipót idejéből 
(1703) és két római pénz Constantinus idejéből, ajándékozta V r c h o v s z k y  
Sándor  kir. telekkönyvvezető úr; végre 20 drb. ezüst- és rézérem, 
ajándékozta K i r c h h o f e r  J á n o s  úr, czekeházi földbirtokos.

A természetrajzi múzeumban van az állatországból 2574, a növény
országból 2568, az ásványországból 2482 darab.

Vétel útján beszereztetett: Cyprinus carpio csontváza; továbbá a követ
kező kitömött halak: Lycioperca Sandra, Accipenser sturio, Carcharias 
glaucus, Torpedo electricus, Perca fluviatilis, Dactylopterus volitans, Protop- 
terus annectens, Gadus morrhua és Amphioxus lanceolatus; végre egy 
kérődző gyomor, (juh)

Ajándék útján: Athene noctua, Anas querquedula, Podiceps minor. 
Meese Vincze és Meese Géza urak fogadják ezen ajándékokért intézetünk 
köszönetét.

Mértani rajzszerek. 20 drb. drót- és famintán kivül, számos kemény 
papirosból készült minta.

130 színes ornamentikái rajzlap,
170 sík- és térbeli szerkesztésre vonatkozó rajzlap.

XII.

Alumneum és Conviclus.
Az Alumeum jótéteményét (ebédet) az év folyamában a Lyceum 41, 

a polgári és kereskedelmi iskola 11 növendéke, összesen 52 tanuló élvezte.
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Az egész évi dij — mely félévenként előre fizetendő — a lyceumi 
növendékekre nézve 20 frt; a polg. és keresk. tanoda növendékeire nézve 
pedig 25 frt.

A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes díjból 4—4 frt 
el engedtetett; ezen rovatba tartozott: Hucsko János, Jamniczky György, 
Király László, Medzihradszky Lajos, Gréb Gyula, Hucsko Jenő, Kajcsa 
László, Palúr Miklós, Beniács János, Linczényi Lajos, Beniács Brúnó, 
Alexy Gyula.

A néhai Stenczel Hugó és Paulina-féle alapítvány kamatjaiból díj
mentesen élelmeztetett Szabó János és Kutassy Sándor. A kegyes hagyo
mányozok emlékére azonkívül január 25-én és márczius 27-én az összes 
alumnistáknak egy-egy beneficium adatott.

A Lehoczky Márton-féle alapítványból ingyen élelmezést nyert 
Bézi Ferencz; az Ambrózy János-féle alapítvány jótéteményét élvezte 
Szabol Mihály; a Sólyomy József-féle alapítvány jótéteményét élvezték 
Abszalon Vilmos és Fiedler Rezső; a Pongrácz Imre-féle alapítvány ka
matai elosztattak Király László és Linczényi Lajos között; a Buchholtz- 
Palugyay-féle alapítványra felvétettek Jamniczky György és Szokolik 
Ede; a Dr. Szelényi Károly-féle alapítvány kamatait megkapta Bugsch 
Árpád s végre a Steiner Samu-féle alapítványéit Hucsko János.

A „senior“ valamint két „portáns“ ingyenes élelmezésben részesült.
A Oonvictusban étkezett a folyó 1895-96-ik tanévben a két ingyenes, 

két félfizetéses senior, hat ingyenes portáns és egy ingyenes jótéte- 
ményes beszámításával 173 tanuló és pedig 96 gymnásiumi, 52 keres
kedelmi iskolai és 25 polgári iskolai tanuló.

Ebédre adatott három tál étel és pedig : leves, hús, vastagétel és 
személyenként egy negyedrész kenyér. — A levesben volt vasárnaponként 
tészta, hétfőn és csütörtökön rizskása, kedden és pénteken búzadara, 
szerdán és szombaton árpadara.

Vacsorára adatott hetenként háromszor pecsenye burgonyával vagy 
káposztával, egyszer túrós- vagy káposztás galuska, egyszer tejbe főzött 
rizskása vagy búzadara czukorral és fahéjjal, kétszer más vastag étel és 
személyenként egy-egy negyedrész kenyér.

Convictusi ebéd- és vacsoráért fizettek az illető tanulók egész évre 
66 forintot; — csupán ebédért 44 forintot; — csupán vacsoráért 33 forintot, 
még pedig félévi részletekben.

Lehet ebédet az Alumneumban és vacsorát a Convictusban fogadni.
Az Alumneumba és a Convictusba felvétetik minden elemi-, polgári-, 

középkereskedelmi- és gymnásiumi tanuló valláskülönbség nélkül.
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Tandíj a jövő iskolai évre.
A lyceális iskolai tanácsnak 1892. november 26. hozott határozata 

értelmében minden egyes tanuló egész évi tandíja, az I. osztálytól a VIII-ig 
különbség nélkül, beleértve a beiratási díjat felszerelési alapba, fehérla
pokért s értesítőért járó díjakat, 26 írtban állapíttatott meg; ezen kívül a 
bizonyítvány kiváltása alkalmával az intézeti pecsétért s a bizonyítványra 
szükséges bélyegért összesen 1 frt 15 kr. fizetendő.

Az izraelita tanulók járuléka az elébbi pontban említett fizetéseken 
kívül osztálykülönbség nélkül 10 frt.

A magántanulók vizsgadíja a rendes tandíjon kiviil 30 frt.
A helybeli ev. lelkész, gymnásiumi tanárok és prot. elemi tanítók 

fiai tandíjat, járulékot és beiratási díjat nem fizetnek; csupán a tanári nyug
díjalap javára tartoznak ők is 1 frtnyi összeget fizetni.

Az országos tanári nyugdíjalapra minden tanuló 3 forintot tartozik 
fizetni a beiratáskor.

XIII.

XIV.

H elyi viszonyok.
Magánházaknál élelmezés, lakással, fűtéssel, világítással, mosással és 

kiszolgálattal kapható havonként 20—30 írtért.
Csupán lakásért, fűtéssel, világítással, mosással, reggelivel, uzsonná

val és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 6 írttól 12 írtig.
Vasúti állomás: helyben.

XV.

Tandíjelengedésben részesültek a következő tanulók.
Az egész évi tandíj elengedtetett:

1895. okt. 9. és 1898 febr. 29
1. Gréb Gyula . . IV. oszt. tanuló 20 frt
2. Kajcsa László. . IV. „ „ 20 „
3. Kreiger Kornél . IV. „ „ 20 „
4. Bézi Ferencz . V. „ „ 20 „
5. Medzihradszky L. V. „ „ 20 „
6. Varga Antal . . V. „ „ 20 „

120 frt
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120 frt
7. Mayscheider Zoltán VI. „ „ 20 „
8. Altmann Jakab . VII. „ „ 20 „

(a többlet is elengedtetett) . . . . 10 „
9. Szabó János . . VIII. oszt. tanuló 20 „

Az első félévi tandíj elengedtetett:
1. Tóth József . . I. oszt. tanuló 10 frt
2. Borzik Vilmos . II. „ „ 10 „
3. Dönsz György . II. „ „ 10 „
4. Riczinger Gusztáv II. „ „ 10 „
fi. Benjács János . III. „ „ 10 „
6. Szokolik Ede . . III. „ „ 10 „
7. Jamniczky György VII. „ „ 10 „
8. Máthé Károly . VII. „ „ 10 „
9. Absalon Vilmos . VIII. „ „ i0  „

A második félévi tandíj elengedtetett:
1. Fiedler Rezső. . VI. oszt. tanuló 10 frt
2. Gyöngyössy Dezső VI. „ „ 10 „
3. Loysch János . . VI. „ „ 10 „
4. Kutassy Sándor . VIII. „ „ 10 „

Összesen 320 frt

Végül, mint helybeli ev. lelkész-, tanárok és tanítók fiai tandíj-, he
ir atási díj és járulék-elengendéshen részesültek:

1. Grósz Alfréd . . .  I. oszt. tanuló 25 frt
2. Kiszelly József . . III. „ „ 25 „
3. Votisky Zoltán . . III. „ „ 25 „
4. Grósz Ernő V. „ „ 25 „
5. Wéber Pál . . . .  V. „ „ 25 „
6. Kiszelly Géza . . . VI. „ „ 25 „
7. Palcsó István . . . VII. „ „ 25 „
8. Zvarínyi Andor . . VII. „ „ 25 „
9. Kiszelly Károly . . VIII. „ „ 25 „

Összesen 225 frt

Bézi Ferencz V. oszt. tanuló a fentebb említett tandíjmentességen 
kívül az alumneumban teljes ingyenességet, a convictusban félingyenességet 
(ingyen vacsorát) élvezett, mi körülbelül 53 frtnyi értéket képvisel.

Az egész elengedés tesz: 608 frto t.
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Érettségi vizsgák.
Az érettségi vizsgára összesen 35 tanuló jelentkezett.
Az írásbeli vizsgálatok május hó 26-tól 30-ig tartattak.
Az egyes tárgyakból következő tételek tűzettek k i:
A magyarból: 1. Szükséges volt-e a nyelvújítás? 2. A keresztyénség 

felvételének következményei a magyar nemzet sorsára nézve. 3. Önuralom 
és lemondás a boldogságnak egyik feliétele.

A latin nyelvből: Fordítás magyarból latinra: Vagács Caesar és Dr. 
Schiebinger Emil «Latin irályképző gyakorlatok» czimű müvéből a 319-ik 
feladvány: «A b a r á t s á g  e l ő n y e i » .

A  mennyiségtanból:
1. Az  a l g e b r á b ó l :  Valaki 24 évig minden harmadik év végén 

1200 frtnyi járadékot élvez; mekkora ezen járadék végértéke 4°/0 kama
tok mellett?

2. A g e o m e t r i á b ó l :  Egy derékszögű háromszög átfogója 47 mé
ter, a két befogó aránya 5 : 4. Mekkora a két befogó, a két hegyes szög 
és a háromszög területe?

A  német nyelvből: Fordítás magyarból németre: «Az első koronázás 
Magyarországon» Jókainak «A magyar nemzet története» czimü müvéből, 
26 sor.

A görög nyelvből: Fordítás görögből magyarra: «Achilles» kibékül 
Agamemnonnal és csatára buzdit.

A szóbeli érettségi viszga június 23., 24. és 25-ik napjain tartatott.
Az egyházkerületi biztos Lyceumunk volt felügyelője Ngos Gresch 

Ágost ügyvéd úr volt; kormány-képviselőül Ngos Klein Gyula műegyetemi 
tanár úr volt kiküldve; gyengélkedése miatt azonban visszalépett s igy 
helyére Nt. Poszvék Sándor soproni ág. h. ev. theol. akadémiai igazgató 
úr küldetett ki.

Az érettségi vizsga eredménye a következő:
Jelesen érett 10;
jól érett 9 ;
érett 9;
egy-egy tárgyból javító vizsgát tesz 5 ;
1 az Írásbeli vizsga alapján visszavettetett egy évre;
1, különben jeles tanuló, súlyos betegségbe esvén, szóbeli érettségi 

vizsgát nem tett.

XVI.
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Szorgalom - és pályadíjak, jutalom  és egyéb segély .
Az 1895—96. tanév végén következő dijak osztattak k i:
1. A Rainer János György-féle lyceumi szorgalomdíj. Megkapta az 

I. osztályból 2 tanuló 10—10 írttal: Benjács Brúnó, Weisz Károly; a II. 
osztályból 2 tanuló 15—15 írttal: Breier János és Schleifer Albert; a III. 
osztályból 2 tanuló 20—20 forinttal: Benjács János és Kiszelly József; a 
IV. osztályból 2 tanuló 25—25 írtta l: Genersich Andor és Kreiger Kornél; 
az V. osztályból 2 tanuló 30—30 írtta l: Lám Frigyes (rokon) és Grósz 
Ernő ; a VI. osztályból 2 tanuló 35—35 írtta l: Gréb Aladár és Wünschen- 
dorfer Aladár (rokonok); a VII. osztályból 2 tanuló 40—40 írttal: Tátray 
Gyula és Zvarínyi Andor (rokon); a VIII. osztályból 2 tanuló 45 — 45 írtta l: 
Gréb Arthur és Rainer Andor (rokonok).

2. A Wéber Mihály-íéle lyceumi szorgalomdíj 4 algymnasiumi tanu
lónak egyenként 5 írttal. Megkapták: Grósz Alfréd I., Róth Andor II., 
Szokolik Ede III. és Gréb Gyula IV-ik oszt. tanulók.

3. A Dr. Stenczel Sándor-féle lyceumi szorgalomdíj egy fel- és egy 
algymnásiumi tanulónak egyenként 23 írttal. Megkapták: Votisky Zoltán
III. és Kiszelly Károly VIII. oszt. tanulók.

4 A Demeter Sámuel és Júlia-féle 5 frtos jutalomdíjat, melyet a 
helybeli evang. egyház évenként adományoz, elnyerte : Genersich Rezső 
III. oszt. tanuló. t

5. A Koller Kár oly-féle 10 frtos ösztöndíjat: Kajcsa László IV. o. t.
6. A Palcsó István-féle 10 frtos ösztöndíjat: Altmann Jakab VII. o. t.
7. A Weisz Vilmos és Amália-féle lyceumi szorgalomdíj, egy tanuló

nak 8 írttal. Megkapta: Altmann Jakab VII. oszt. tanuló.
8. A Napravszky Zsuzsanna-féle lyceumi szorgalomdíj 6 felgymna- 

siumi tanulónak adományoztatott egyenként 16 írttal. Megkapták: Ab- 
salon Vilmos VIII., Falcsó István VII., Jamniczky György VII., Húsz Ödön 
VI., Kiszelly Géza VI. és Medzihradszky Lajos V-ik oszt. tanulók.

9. A Clementisz István-féle lyc. szorgalomdíj 2 felgymn. gömörmegyei 
tanulónak egyenként 15 írttal. Megkapta: Kellner Viktor VI. o. t. A 
másik — gömörmegyei születésű tanuló hiányában a tőkéhez csatoltatik.

10. A Horváth Borbála-íéie lyc. jutalomdíj 16 írttal egy oly felgymn. 
német vagy tótajkú tanulónak, ki magát a magyar nyelvben kitüntette. 
Megkapta: Kobialka Mihály VIII-ik oszt. tanuló.

11. Az Újházi Dániel-íé\e lyc. szorgalomdíj 5 felgymn. tanulónak 
egyenként 6 rttal. Megkapták: Svehla Géza Vili., Fovázsay Tibor VIII., 
Scholtz Kornél VII., Loisch János VI. és Wéber Fái V. oszt. tanulók.

12. A Jóny Tivadar-féle két 9 frtos lyc. pályadíjra 5 tanuló pályá
zott. Megkapták: Szabó János VIII. és Altmann Jakab VII. o. t. Hlavács

XVII.

5
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Andor, Kovách Imre Vili. o. t. és Gyöngyössy László VI. o. t. jutalom
könyveket kaptak.

13. A Pcczely József-féle 52 frtos lyceumi szorgalomdíjra, magyar 
nyelven irt tudományos pályamunkával pályáztak ketten. A bíráló bizott
ság a pályadíjat Hlavács Andor és Kovács Imre pályázók között úgy osz
totta meg, hogy Hlavács Andor a pályadij */s-ad részét, Kovács Imre 
pedig ’/j-ad részét kapja.

14. Az Éhn Káróly-íéle 50 frtos ösztöndíj oly tanuló számára, ki a 
magyar, német és tót nyelvet teljesen jól beszéli és Írja. Megkapta: Jam- 
niczky János Vili. o. t.

15 . A  Rozmány Rezső-féle 500 forintos alapítvány kamatai (19 frt) egy 
ág. hitv. vagy ev. ref. vallású szegény de jeles előmeneteli! és jó erkölcsi 
magaviseletü tanulónak adatnak. Előnyben részesülnek az abauj-szántói 
születési ifjak, vagy azok, a kik Antal József és neje, szül. Kiss Herminnel 
rokonságban vannak. Megkapta: Tóth József I. o. tanuló.

16. A Róth-Telcky Johanna féle szorgalomdíjat 3 tanuló kapta meg 
ez évben: Absalon Vilmos, Jamniczky János és Kiszelly Károly Vili. oszt. 
tanulók.

17. A rnn. m. Tár. pénzügyministerium a jövedéki bírságalapból Bu- 
szek Károly VI. oszt. tanulónak 150 forintot és Buszek Béla IV. oszt. ta
nulónak 60 frtnyi összeget utalványozott ki.

18. Alapy György VII. oszt. tanuló megkapta a Gróf Lymburg- 
Styrum-féle 100 frtos ösztöndíjat, mely tolnamegyeiek számára alapittatott.

Felemlítendő végül, hogy szegény beteg tanulók ápolására van szin
tén alaptőkénk, melynek kamataiból az illető tanulók gyógyszertári tar
tozásai kifizettetnek, ha ezért folyamodnak.

XVIII.

Adatok az 1895/96-ik tanév történetéhez.
A tanév kezdete. A  beiratások, pót- és javitó-vizsgálatok szeptember 

első négy napján eszközöltettek.
A felvételkor minden növendék megkapta az intézet fegyelmi sza

bályait s azok pontos és lelkiismerete betartására részint kézadással, részint 
fogadással kötelezte magát.

Más tanintézetből ide jönni szándékozó VIII. oszt. tanulók csak akkor 
vétetnek fel, ha az erkölcsi magaviseletből jó, a tanulmányi előmenetelből 
jeles osztályzatot tudnak felmutatni. A lyceális iskolai tanácsnak ezen 
határozata csak a VIII-ik osztályra vonatkozik.

Szeptember 5-én tartatott a tanév ünnepélyes megnyitása. A tan
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évet megnyitó beszédben az igazgató komoly tanulmányozásra hívta fel 
az ifjakat s szivökre kötötte a fegyelmi szabályok lelkiismeretes betar
tását, miután ezt nemcsak a kötelesség, hanem az ifjak jól felfogott 
anyagi és szellemi érdeke is egyaránt követeli.

A lefolyt tanévben 295 tanuló volt beirva. Részletesebb felvilágosítást 
intézetünk értesítője más helyen nyújt.

Tanterv. Intézetünk — a tanári kar indítványára s a felettes hatóság 
jóváhagyása folytán — elfogadta az „ á l l a mi  t a n t é r  v“-et. Az elmúlt tan
évben már az állami tanterv életbeléptetése szempontjából szükségessé 
vált u. n. á t m e n e t i  t a n t e r v  szerint folyt a tanítás.

Iskolai ünnepélyek. A tanév ünnepélyes megnyitásán kívül még több 
ünnepélyünk volt a lefolyt évben.

K i r á l y u n k  ö F e l s é g e  n é v n a p j a  alkalmával, október hó 4-én 
az uralkodó iránti szeretetnek és hódolatnak a tanári kar és a tanuló ifjúság 
külsőleg is kifejezést adott akkor, midőn együttesen az ev. templomba 
vonult s az ugyanott tarto tt isteni tiszteleten részt vett.

A r e f o r m á t i ó  e m l é k ü n n e p é t  október 31-én tartottuk meg a 
Lyceum nagy auditóriumában. Ezen „dies academicus“-on bevezetésül 
szolgált az ifjúsági dalárda megható karéneke, — valamint Szabó János 
VIII. oszt. tan. szívhez szóló imája.

Az ünnepi beszédet Votisky Károly tanár tartotta: „A protestáns 
világnézet ellen korunkban a kath. egyház egy uj és hatalmas fegy
verrel küzd; ezen hatalmas fegyver az ultramontán történetírás.“ Szónok 
ez alkalommal e történetírás ismertetését s irányának jellemzését válasz
totta beszéde tárgyául. A beszéd tartalma, gondolatmenete s felosztása 
rövid kivonatban — a szerző saját szavai szerint — a következő: Az 
ultramontán történetírás szerint történelmet Írni annyit jelent, mint tör
ténelmi események által bizonyítani azt, a mit a római dogma tanít. 
Mert az egyháztörténet terén semmiféle esemény nem képzelhető, a mi 
a dogmával ellentétbe jöhetne. A letűnt századok sokszínű alakulásainak 
közepette egyedül és kizárólag csak a dogma lehet az egyházi történet
írás csalhatatlan vezércsillaga s a történeti tényeket, eseményeket csakis 
a dogma szempontjából kell és lehet magyarázni. Kimutatja azután 
szónok, hogy működött és működik az ultramontán történetírás a refor
matio hiteiének teljes megrontásán és miként ignorálja következetesen 
azon szellemi felszárnyalást és sokoldalú fejlődést, melyet a romanismus 
nyűge alól felszabadult népek 350 év óta az egész miveit világ szeme- 
láttára tanúsítanak. Valahányszor pedig az idők folyamában a protestán
soknak azon kedvező alkalom kínálkozik, hogy a reformati áldásos vív
mányairól világszerte hálásan megemlékezzenek, mint nehány év előtt 
Luther születésének 400-os évfordulóján s a közel múlt napokban Gusztáv 
Adolf emlékünnepe alkalmával: mindannyiszor az ultramontán történetírás
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és sajtó felemeli tiltakozó szavát ez ünnepélyek ellen s egyenesen kijelenti, 
hogy a protestánsoknak nincs okuk örvendeni, hanem inkább szégyenkezni 
s ugyanez alkalomból a legnagyobb hévvel és ádáz gyűlölettel veti magát 
a reformatio világtörténelmi nagy alakjaira, hogy azokat költött mesékkel 
beszennyezze. A protestáns történetírás a tudományos kutatás s a tör
téneti igazság szempontjából e beszennyezési kísérletről Így nyilatkozik: 
Minél magasabb fejlődési fokon áll az ember, annál világosabban tekinthet 
a múltba, minél alantabb fokán áll a miveltségnek, annál kevésbé létezik 
számára történelmi tapasztalat és tanulság. Az állatnak nincs semmi tör
téneti tapasztalata. De ha egyrészről nagyon is érthető, hogy a hétköz
napi ember csak a „ma“ eseményeit ismeri, csak mától holnapra él, úgy 
más részről époly természetes, hogy a társadalom azon osztályai, melyek 
a múltba vetett mélyebb pillantás alapján igyekeznek a tömegek felett 
az uralmat megtartani, a magok érdekében mindent elfognak követni, hogy 
a múlt tanulságai a tömegek k ö z k i n c s é v é  ne váljanak. S miután a 
miveltség gyors terjedésével a történelmi kutatás és oktatás a társadalom 
legszélesebb rétegeibe hatol be: tehát azon körök, melyekre nézve a 
történelmi tanulságok e terjedése kényelmetlenné kezd válni, elérkezettnek 
látják az időt, hogy a történelmet egyszerűen meghamisítsák. Ily hely
zetben vannak jelenleg az ultramontánok és az ultramontán történetírás. 
II. Az ultramontán történetírással szemben, mely a történelmi eseményeket 
nem úgy adja elő, miként azok megtörténtek, hanem amint azoknak a 
dogmával megegyezöleg megkellett volna történniük: valóban meddő és 
hiú fáradság a történetírás és a történettudomány azon magas, mond
hatni páratlan fejlettségi fokára utalni, melyet ezen tudomány századunkban 
elért. Miután különösen Renan éles elmével bonczolva a hagyományokat, 
történelmi emlékeket és tényeket, a történelmi kritikát szilárd alapokra 
helyezte; Taine pedig Buckle, Stuart Mill s általában az angol nagy Írók 
inductiv módszere nyomán a természettudomány törvényeit kezdte al
kalmazni az erkölcsi dolgokban és az erkölcsi törvények alapján a törté
nelmet teljesen reconstruálta s majdnem az exact tudományok sorába 
emelte: Macaulay, Carlyle, Lanfrey, Froude, Ranke, Sybel s a t. az igazság 
csalhatatlan érzékével a múltat s a mult századok embereit drámailag 
mindegy megjelenítik előttünk. De a történettudomány ez óriási vív
mányairól — melyek nélkül napjainkban ezen tudomány már nem képzel
hető — az ultramontan történetírás egyszerűen nem vesz tudomást, nekj 
nem történettudomány kell, hanem dogma, a „sic volo, sic jubeo“ elvével.

III. A beszéd azután áttér azon tanulságokra, melyeket az ultra
montánok eljárásából egyházunkra s különösen az ifjúság nevelésére nézve 
meríthetünk.

Az ultramontánok eljárásánál abban rejlik a nagy veszedelem, hogy 
mig a nagy közönség nem vesz tudomást a történettudomány nagy viv-
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mányairól és a nagy történetírókról, legfeljebb a szakférfiak: addig a 
dogma szerint készült ultramontán történeti felfogás a nyilvánosság és a 
sajtó ezer meg ezer közegén behatol a közvélemény rétegébe, a tan
könyvek utján ez ifjúság köztudatába, s lassanként oly nemzedék neve
lődik fel, mely saturálva az igy kikészített történelmi ismeretekkel a refor- 
matiónak és a valóságnak megfelelő történelmi igazságok befogadására 
képtelen.

Életkérdés tehát az ifjúságnak prot. szellemű nevelése, prot. egyhá
zunk jövője függ e neveléstől.

Említettük feljebb, hogy minél műveltebb az ember, annál több tör
ténelmi ismerete van, s hogy a reactiónak épen nincs ínyére, hogy a tör
ténelmi okulás a társadalom minél szélesebb rétegeibe behatoljon. Ezen 
tapasztalatok alapján a prot. szellemű nevelés épen arra indít benünket, 
hogy az ifjúságnak minél bővebb történelmi ismereteket nyújtsunk. Mert 
hogy nyerjen az ifjú rövidre szabott történelmi oktatás mellett világos 
képet a reformatiról, annak vezér alakjairól, a reformatio hőskoráról, a 
reformatiónak ezen hőskorban vívott küzdelmeiről a romanismus ellen- 
mely küzdelmek az emberiség történetének a politika és közművelődés 
terén egészen uj irányt szabtak, mert csak a reformatio érlelte meg a 
népeket az alkotmányos életre. A reformatio világtörténelmi jelentősége 
és a prot. öntudat ébrentartása nagyobb terjedelemben igénylik a refor
matio eseményeinek tárgyalását.

A Protestantismus a folytonos fejlődés, mert szelleme a haladást je
lenti kezdettől fogva, de azért a Protestantismus jól tudja, hogy k o r o n 
k é n t  a d i v a t o s  e s z m é k  és j e l s z a v a k  uralma nem jelenti a hala
dást, mert a divatos eszmék és jelszavak a történelem tanúsága szerint 
többnyire mindig kudarczot vallottak. Tiltakozik az u. n. álliberalismus 
azon a legnagyobb lelki müveletlenséget eláruló félszeg divatja ellen, 
mely a felekezeti öntudatot teljesen ignorálni akarja, azt f e l e k e z e t i  
s z ű k k e b l ü s é g n e k  hirdeti, megveti s ebben — haladást lát. A Prote
stantismus az ideális egyház után törekszik s ez okból nem igényli ma
gának a csathatlanságot s tisztel minden vallásos meggyőződést, de lelkiis
merete tiltakozik a vallásos meggyőződés kicsinylése, a vallásos k ö z ö n y  
és a vallástalanság ellen.»

E nagyszabású beszéd a jelenvolt díszes közönségre mély hatást gya
korolt. Fogadja az ünnepi szónok e helyen is elismerő köszönetünket. A 
szép ünnepélyt Szabó János VIII. oszt. t. sikerült szavalata és az ifjúsági 
dalárda karéneke fejezte be. E napon az előadás szünetelt.

A L u t h e r - g y á s z ü n n e p é l y t  — a nagy reformátor halálának 
350-ik évfordulója alkalmából — február 23-kán d. u. 3 órakor tartottuk 
meg a Lyceum nagy auditóriumában, a lyc. felügyelőség és díszes közön
ség jelenlétében.
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Az «Erős várunk» elzengése után Szabó János VIII. oszt. tanuló 
imaszerü szavalata következett.

Az emlékbeszédet Votisky Károly tanár tartotta.
Az emlékbeszéd rövid tartalma a következő:
Luther és a reformátorok a valódi és igaz erkölcsiség kutforrását, a 

hit bensőségét emelték érvényre a külső szertartások ellenében. Hirdették 
az igazság önálló kutatásának, szabadságát, a ,hagyomány minden kötelé
kétől menten. De ezen meggyőződéshez, mely Luther reformatori mű
ködésének kiinduló pontja, Luther csak nehéz és lelke mélyéig ható küz
delmek után jutott. Az ember hite akként nyilvánul, hogy lelki alázattal 
és bizalommal fogadja, a mit Isten véghetlen kegyelme neki nyújt s ren
dületlenül hisz Isten örökké való szeretetében. A hit tehát lényegileg 
erkölcsi tény, megragadja a lelkiismeretet, megnemesiti akaratunkat s az 
által, hogy akaratunkat folytonosan az istenre irányozza, fejlődik ki er
kölcsi egyéniségünk. A hit az igaz akarat — mondja Luther — nem 
kérdi, hol és mikor kell jót mivelni, hanem mielőtt kérdezné, megteszi és 
állandólag cselekszi. Luther belső küzdelmeinek vázolása után szónok á t
tér Luther reformatori működésére s nehány jellemző vonásban feltünteti 
iratai nyomán a reformátor nagy alakját, a mint első fellépte alkalmával, 
lángszavának a velők oszlásáig ható erejével az egész kér. világot felrázta 
s a népies iratok özönében nyilvánuló, azelőtt soha nem ismert hatalmas 
közvéleményben magának oly erős támaszt teremtett, melynek megdönt
hetien erején Róma hatalma megtörött.

A reformatio történetéből tudjuk, hogy a közvélemény ezen hatalmas 
támogatása nélkül a Luther által támasztott mozgalom, épen úgy, mint az 
előző mozgalmak, Róma, a császár és a királyok úriási hatalma által cse- 
rájában elfojtatott, vezérei pedig az ellenfél dühének estek volna áldozatul. 
Micsoda eszmék és elvek mozgatták ekkor és hozták hullámzásba az euró
pai társadalmat, mik voltak ezen társadalom vallásos, nemzeti és sociális 
czéljai, megtudjuk azon röpiratok végtelen özönéből, melyek Németország
ból egész Európát elárasztották. Ezen népies iratkák zamatos, erőteljes 
nyelven, nagy lendülettel tárgyalják a kér. világot forrongásba hozó nagy 
kérdéseket, többnyire józan értelemmel, erkölcsi komolysággal és a győ
zelem biztos reményével. Soha ily általánosan és hatalmasan nem nyil
vánult még a közvélemény, nem csoda, hogy a reformatiót győzelemre 
vezette. Hazánkban is hasonló jelenséget látunk. A mi nem sikerült az 
egyháznak az egész középkoron át, hogy t. i. magyar irodalmat teremt
sen: azt megteremté a reformatio egy-két évtized alatt. A 16-dik szá
zadban és a 17-diknek elején az egész magyar irodalomban a reformatio 
szelleme uralkodik. A közvélemény ezen általános megmozdulására az első 
lökést 1519-ben Luther adta meg 3 hires röpiratával, melyek a kér. tár
sadalom, az erkölcsi élet és a cultus uj alapját veték meg. Szónok is
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merteti azután Luthernek ezen röpiratokban kifejtett magasztos, humánus 
elveit, mely elvek alapján, s ez elvek ellen folytatott küzdelemből fejlődött 
ki azután elsőbben Németországban, később a többi európai államokban a 
reformatio elvein nyugvó modern állami és társadalmi élet. Ezen elvek
nek köszönhető, hogy egy és ugyanazon állam különböző felekezetekhez 
tartozó polgárai békés egyetértésben élhettek egymás mellett az állami 
törvény oltalma alatt. Luther jellemzése s világtörténeti jelentőségének 
feltüntetése után szónok azután Így végzi beszédét:

«Midőn azonban a protestantismusnak az egész föld kerekségen a ha
ladást jelképező lobogóját tisztelettel hajtjuk meg a nagy reformátor em
léke előtt: megállva egy pillanatra a történelem itélőszéke előtt s a lelki
ismeret hősének példáját követve, kérdezzük meg önön lelkiismeretünk
től: szívünkben ünnepeljük-e az isteni gondviselés kiválasztott prófétájának 
emlékét, vagy anyagias korunk áramlatának hódolva, a hivatalos ünnep 
rövid órája után napirendre térünk fölötte? Jó földbe hulott-e az isten 
igéjének magva, vagy az útszélre, hol azt a világi érdekek és élvezetek, 
mintha az életnek nem volna semmi ethikai czélja, elpusztítják?

Hétköznapi emberek maradjunk-e, kik mint a 'költő mondja, meg
tiporják az erényt, az észt, vagy erkölcsi elveknek hódolva, nemes czélok 
után törekedjünk ? A felelet erre igen könnyű; Luther emlékét méltán 
csak úgy ünnepelhetjük, ha szomjuhozzuk az élő hit forrását, ha «Erős 
várunk nekünk az Isten.»

S végül Luther igen józan és bölcs nevelési nézeteire való tekintet
tel, még az ifjúsághoz van egy szavunk. Az egyház jövője attól függ, hogy 
az ifjú nemzedék, mely hivatva lesz egykoron értelmi erejével az egyházi 
élet élére állani: a jellemerő, a protestáns öntudat és a nemzeti érzés 
mekkora kincseit szerzé meg a középiskolában ? Képes lesz-e azon erő
feszítés elviselésére, melyet a protestáns öntudat parancsol az emberi lé
lekre, vagy azt keresi, hogy gyenge lelkektől gyengesége részesüljön gon
dos ápolásban és kímélésben? Fohászképen idézhetjük itt ünnepi költe
ményünk végszavait:

Luther tözlelke, s’ lelke az apáknak,
I.égy ébresztője késő unokáknak,
S újra erős lesz drága Sionunk.*)

A beszédet a közönség osztatlan tetszése fagadta. Az ünnepi szó
noknak ez alkalomból is köszönetét mondok. A dalárda énekével az ün
nepély véget ért.

A magyar önképzőkör az ifjúsági ének- és zenekar közreműködése 
mellett az 1848-ki m á r c z i u s  15-ke e m l é k é r e  a Lyceum nagy termé
ben ünnepélyt rendezett következő műsorral:

1. Rákóczy-induló. Előadja az ifjúsági zenekar.
) Idézet Sántha Károly „Üdvözlet“ czimü költeményéből.
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2. Nemzeti tragédiánk bevezetése. Irta és felolvassa Kovács Imre, 
VIII. o. b. t.

3. Talpra magyar. Énekli az ifjúsági énekkar.
4. Márczius 15. Költemény Inczédy Lászlótól, szavalja Szabó Já

nos, VIII. o. b. t.
5. Népdalegyveleg. Előadja az ifjúsági zenekar.

Egy gondolat bánt engemet. Költemény Petőfi Sándortól, sza
valja Matolcsy Gyula, VII. o. b. t.

7. Magyar ünnepi induló. Előadja az ifjúsági zenekar.
8. Fiamhoz. Költemény Kunságitól, szavalja Hlaváts Andor, VIII.

o. b. t.
9. Kitárom reszkető karom. Énekli az ifjúsági énekkar.

10. Az aradi vértanuk. Költemény Palágyi Lajostól, szavalja Szabó 
János, VIII. o. b. t.

11. Szózat. Énekli az ifjúsági énekkar.
12. Rákóczy-induló. Előadja az ifjúsági zenekar.
Az ünnepély főrendezője T. Votisky Károly tanár úr volt. Úgy 

ének- és zenekar, mint a felolvasókkal és szavalokkal szemben a közönség 
elismerése és tetszése tapsokban és lelkes éljenzésben nyilvánult.

Az ünnepély szépen sikerült. Csak azt sajnáljuk, hogy a zsúfolásig 
megtelt nagy teremből — mely ez alkalommal is kicsinek bizonyult — a 
felügyelőség 2—3 tagja, sőt még hölgyek is kiszorultak.

Ugyancsak a magyar önképzőkör, az ifjúsági ének- és zenekar köz
reműködése mellett márczius hó 20-kán d. u. 3 órakor a Lyceum nagy 
termében G y á s z ü n n e p é l y t  rendezett következő műsorral:

1. Ima. Tartja Hlaváts Andor, VIII. osztb. tanuló.
2. Kossuth-gyászinduló. Előadja az ifjúsági zenekar.
3. A ki soha nem hal meg. Irta Kovács Imre, VIII. osztb. tanuló.
4. Szentelt hantok. Előadja az ifjúsági dalkör.
5. Kossuth sirja. Költemény Ábrányi Emiltől, szavalja Szabó János, 

VIII. osztb. tanuló.
6. Meghalt Kossuth apánk. Előadja az ifjúsági dalkör.
7. Kossuth-gyászinduló. Előadja az ifjúsági zenekar.
Díszes közönség tisztelte meg ez alkalommal is az ifjúságot, melynek 

ezen kegyeletes ünnepélye — t. i. a legmagasztosabb eszme imAdá
sának ünnepélye — bús komoly meghatottságot idézett elő a jelen
voltak szivében. Mikor az «Ima» elhangzott: mikor annak «a ki s o h a  
n e m  h a l  meg» emlékére, még is azt énekelte a dalkör: «Meghalt Kos
suth apánk»; mikor az ő sírjáról, «a s z e n t e l t  h a n t o k r ó l »  szólt az 
imaszerü ének, akkor az ünneplők közül soknak az arczán forró köny per
gett végig.

Hiába! nem forrott be még az a seb! nem is fog az beforrni soha,



73

míg «Buda ál l» s «a m a g y a r  él»! A keresztre feszített igazságnak 
s a lánczra vert szabadságnak védőjét nem lehet elfelejteni. A lélek fel
melegül, ha 'Z ember a nagy idők e nagy alakjára gondol. Nem a hant 
alatt nyugszik ő — hanem a magyar nép s z i v é b e n .

Május hó 9-kén d. e. 9 órakor a T h ö k ö l y - v á r  udvarán hazánk 
ezredéves fennállásának emlékére az összes késmárki tanintézetek I s k o l a i  
ü n n e p é l y t  rendeztek. Lyceumunk is beállt az ünneplők sorába. A lyc. 
ifj. zenekar adta elő a millenniumi indulót; a lyceum felügyelője Dr. Tátray 
Gergely úr tartotta a megnyitó beszédet; a lyc. isk. tanács egyik tagja: 
Kéler Pál ügyvéd úr tartotta az ünnepi beszédet s végre sok más tan
intézet szereplése után még Szabó János Vili. o. t. szavalta mély érzéssel 
Sántha Károlynak «Ezredéves ünnepünkre» czimü gyönyörű és eszmegaz
dag költeményét. Intézetünk tehát külsőleg is kivette részét a millennáris 
ünnepélyekből. Szereplési viszketegtől menten, nem tolakodtunk előtérbe- 
a hová állítottak minket, ott szerényen, de azért önérzetesen állottunk s 
meghatva az ünnepély nagyszerűsége által könytelt szemekkel énekeltük 
el a tanuló ifjúsággal együtt a « H y m n üst» és a «Szóza t o t » .

Az egyes intézetek tanulói az iskolából d. e. fél 9-kor vonultak a 
városház elé, honnan tanáraikkal s az iskolaszéki tagokkal együtt a Rá- 
kóczy-induló hangjai mellett indultak a Thököly-vár udvarába s elfoglal
ták helyeiket. Az ünnepély teljesen progrommszerüen folyt le. Annak 
végeztével pedig ugyanazon sorrendben történt az elvonulás, a városház 
elé, onnan pedig az egyes tanintézetekbe.

Ifjaink ünnepi ruhában, jelvényekkel jelentek meg; a czimeres zászlót 
tartók nemzetiszinü mellszalaggal voltak díszítve. Ifjúságunk a rendet — 
a tornatanárok vezetése mellett — pontosan betartotta. Ez az ifjúság 
dicséretére válik! Az egész ünnepély kitörölhetlenül vésődött be az ifjú
ság szivébe és emlékezetébe.

A lyceumi tornakor, az ifj. zenekar közreműködésével május 14-én 
a Lyceum udvarában D í s z t o r n á z á s t  rendezett a millenniumi tornaver
senyre felránduló ifjak segélyezésére. A műsor következő volt: 1. Felvo
nulás (zeneszóval). 2. Hymnus eléneklése. 3. Szabad-gyakorlatok. 4. Kard
vívás. 5. Csapat-tornázás korláton. 6. Futás. 7. Ló-gyakorlatok. 8. Kö
télhúzás. 9. Rapiir-vívás. 10. Csapattornázás nyújtón. 11. Magas-, táv- 
s rúdugrás. 12. Játék. 13. Szózat eléneklése. 14. Elvonulás (zeneszóval). 
A közönség szép számban vett részt s gyönyörködött az erőteljes ifjú 
tornászok szabatos elöadású gyakorlatain.

A tornatanár urat is, az ifjakat is elismeréssel és tapsokkal jutal
mazta a közönség. A tiszta jövedelem mintegy 60 frt.

Tavaszi mulatságunkat (Majálist) ez évben május 22-én tartottuk meg 
a közeli és kies Tátraházán. A kedvező idő és Pityónak kitűnő zenekara
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csapongó jó kedvet idézett elő. A kirándult közönség apraja, nagyja, 
örege, ifja, kitünően mulatott.

Az iskolai zárünnepély június 22-én d. u. 3 órakor tartatott meg, 
mely alkalommal Zvarínyi Sándor igazgató intézett búcsúbeszédet az ifjú
sághoz. A jutalom- és pályadíjak is ez alkalommal osztattak ki.

Kirándulások. Szeptember 27., 28., 29-ik napjain Klein Pál és Top- 
perczer Rezső tanárok kiséretében 40 felgymn. tanuló r 'ndult ki a Kár
pátokba és pedig Tátra-Lomniczon át a 3 Tátrafüredre, onnan pedig az 
Osztervára; onnan lebocsátkoztak a poprádi tóhoz, ettől pedig a Tátra 
gyöngyéhez: a csorbái tóhoz. Innen vasúton haza. Kedvező idő mellett 
az ifjak bámulatos kitartást tanúsítottak a gyaloglásban. Ugyancsak még 
az öszszel ifjaink kisebb csapatokban kirándultak a dobsinai jégbarlanghoz, 
valamint a «lapis refugii»-hoz.

Főigazgatói látogatás. Nagyságos Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos 
úr a beszterczebányai tankerület főigazgatója ápril hó 21. és 22-kén láto
gatta meg hivatalosan intézetünket. Az igazgató által kisérve megláto
gatta az összes osztályokat, maghallgatta az ifjak feleleteit, egyik-másik 
tanár úrnak az előadását s végül a látottak és hallottak fölött teljes meg
elégedésének és elismerésének adott kifejezést. Mint mindenkor, úgy ezen 
alkalommal is örültünk megérkezésének és sajnáltuk távozását. Igazságos 
és részrehajlatlan Ítélete, megnyerő, kedves modora, humoros ötletei és 
tanulságos megjegyzései emlékezetessé tették ez évi hivatalos látogatását 
is. Fogadja a nagyságos főigazgató úr e helyen is köszönetünket azon 
meleg hangon Írott jelentésért, melyet a múlt évben a nm. minisztériumhoz 
felterjeszteni kegyeskedett.

Wlassits miniszter úr ö Nagyméltósága e jelentés tartalmát leküldte 
ő Méltóságának, a mi püspök urunknak, honnan az püspöki elismerés mel
lett hozzánk küldetett le. Ritkán lévén benne részünk — felekezetiségünk- 
nél fogva is — jól esett nekünk a minszter úr részéről ezen erkölcsi elismerés.

Ajánljuk magunkat a főigazgató úr további jóindulatába. Adja isten, 
hogy még sokszor legyen hozzá szerencsénk!

A Lyceum tanuló ifjúsága a millenniumi országos tornaversenyre 
felránduló ifjak segélyezésére február hó 1-én a «Késmárk» szálloda nagy 
termében tánczczal egybekötött « H a n g v e r s e n y t »  rendezett a követ
kező műsorral:

1. Verő György: Induló a «Virágcsata» operettből, előadja a zenekar.
2. Beethoven: Prometheus. Nyitány, zongorán előadja ifj. Grósz Ernő.
3. Györy V.: A második asszony, szavalja Szabó János.
4. Eckert K .: Hajósdal, énekli a dalegylet.
5. Meyerbeer: Quartett-egyveleg a «Dinorah-Nordstern és Afrikane

rin» czimü operákból. Előadják : zongorán Szopko Urna úrhölgy, fuvolán 
Jákó Gyula, hegedűn Povászay Tibor, gordonkán Zvarínyi Andor.
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6. Erekéi Ferencz: Keserű bordal. Baryton-solo a «Bánk»-bán cziraü 
operából. Énekli Szankovszky Rezső zongora- és dalárda-kíséret mellett.

7. Mascagni P .: Nyitány a «Cavalleria Rusticana» operából, előadja 
a zenekar.

8. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka. Melodráma, zenésítette Erney 
József. Szavalja Hlaváts Andor, zongorán kiséri Zvarínyi Klára úrhölgy.

9. Major J. Gyula. Szegény Margit. Énekli a dalegylet.
10. Makai Emil: Szerenád. Magánjelenet, előadja Szopko Ilma úrhölgy.
11. Linka Camillo: A királyné dragonyosa. Induló. Előadja a zenekar.
A közönség ítélete a hangversenyzökre nézve igen kedvező volt; a

hangverseny sikerült s mintegy 160 frtnyi tiszta jövedelmet eredményezett.
Fogadja a hangversenyt rendező bizottság a szereplőkkel együtt az 

intézet köszönetét.
Űrvacsora. Vallásos szükségleteinknek eleget teendők, ez évben két

szer járultunk az úri szent vacsorához, szeptember 22-én és június 13-án. 
A prot. egyház alapelvei szerint a megváltó által rendelt ezen ünnepélyes 
vallási foglalkozásnál érzéki jelek alatt érzéken túli, szellemi javak igér- 
tetnek s közöltéinek is azzal, ki az úri szent vacsorához hittel és áhita- 
tosan járul. Nem varázsszerü (mágikus), hanem vallásos hatással volt reánk 
s benső közösségbe hozta lelkünket a megváltóval és hitsorsosainkkal. Az 
összes keresztyénekkel, sőt az egyetemes emberiséggel való közösség ér
zetét és azon meggyőződést, hogy Isten előtt mindnyájan egyenlő joguak 
vagyunk, elevenen és hatalmasan ébreszti fel bennünk az úrvacsora ájta- 
tos ünneplése.

Megható kép az, mikor az ember a tanítóval együtt a tanítványt is 
ott látja az Úr asztalánál.

Tanári tanácskozmányok. F e g y e l m i  ügy.  A rendes tanácskoz- 
mányokon kivid a szükséghez képest többször tartottunk tanári értekezle
teket, melyekben az ifjak erkölcsi magaviseletét és szorgalmát ellenőriztük.

Általánosságban kielégítő volt az ifjúság viselkedése. A szükséghez 
képest az osztályfőnökök saját hatáskörükben intézkedtek s tartották fenn 
a rendet és fegyelmet. A kiknél pedig az osztályfőnök vagy igazgató 
megintése gyümölcsöt nem termett, azokat majd a zárértekezlet alkalmá
val fogjuk eltanácsolni, mert nem tűrjük a rendbontókat. Más talajban 
talán jobban fognak tenyészni.

Egészségi viszonyok. Az egészségi viszonyokat a lefolyt tanévben 
általában véve kielégítőknek mondhatjuk. Járvány — hála istennek — 
nem pusztított, a tanítás nem szünetelt.

Védhimlöoltás. Az ujraoltást okt. 9-én Dr. Klein Armin városi or
vos eszközölte. Ujraoltatott 31 kisebb tanuló.

Szemvizsgálat két Ízben tartatott; első Ízben november közepén egy 
országos közegészségügyi tanácsos, valamint a megyei és városi főorvosok
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által, — másodízben pedig márczius közepén Dr. Tátray Gergely városi 
főorvos által. A szemvizsgálati jegyzőkönyvek szerint köthártyalobosok nem 
találtattak, s igy semmiféle további intézkedésre nem volt szükség.

Jótékonysági mozzanatok. Az országos diákszövetség kezdeményezé
sére Magyarország tanuló ifjúsága által a Millennium alkalmából P u s z t a 
s z e r e n  felállítandó millennáris emlékoszlop költségeire ifjaink 24 irtot 
gyűjtöttek.

A r o z s n y ó i  á r v a h á z  javára befolyt 27 frt és 23 krajczár.
Havi krajczárok fejében begyiilt mintegy 96 frt. Fogadja az ifjúság 

a tanári kar köszönetét.
Tornaverseny. Intézetünk a f. évben junius elején [Budapesten tartott 

országos tói naversenyen 84 tanulóval vett részt Topperczer Rezső torna- 
és Bruckner Károly kisérő-tanár vezetése mellett. Intézetünk ez alka
lommal is bebizonyította, hogy az ország többi intézetei között méltó 
helyet foglal el és a testi nevelés tekintetében is híven teljesiti feladatát.

Növendékeink megmutatták, hogy annyi ezer jeles tornász között 
nemcsak megállották helyüket, hanem a versenybíróság részéről több el
ismerésben és kitüntetésben is részesültek. Ezt első sorban a tornatanár 
úrnak, másodsorban saját ügyességüknek s kitartásuknak köszönhetik. Fo
gadja a t. tornatanár úr is, fogadják a tornakor tagjai az intézet köszö
netét azért, hogy az «alma mater» jó hírnevét gyarapították. Leljék ju
talmukat azon tudatban, hogy kötelességüket lelkiismeretesen teljesí
tették.

Elismeréssel kell említenünk, hogy intézetünk növendékei Budapesten 
való tartózkodásuk ideje alatt úgy magaviselet, mint önfegyelmezés te
kintetében teljesen megfeleltek várakozásunknak.

Komoly ifjakhoz illő magatartásuk dicséretet érdemel.
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A  ta n u ló k  n é v je g y z é k e .

I. osztály.
Achatz Róla, ág. ev., Durand, Szcpes m. 1885 ápr. 5.
Appel József, izr., Neumarkt, Galiczia. 83 ápr. 9.
Balázs Imre, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 84 okt. 19.
Benjács Brúnó, ág ev., Német-Lipcse, Liptó m. 83 okt. 17.

5 Bergsmann Árpád, izr., Késmárk, Szepes m. 85 jun. 6. 
Brunnmayer Béla, r. k., Késmárk, Szepes m. 85 szept. 17. 
Erpf Ede, ág. ev., Hizsnyóviz, Gömör m. 85 febr. 92.
Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 decz. 23. 
Gáspárdy Lajos, r. k., Ér-Mihályfalva, Bihar m. 85 ápr. 27. 

10 Gergelyi György, ág. ev., Landok, Szepes m. 84 máj. 1.
Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m, 85 aug. 26. 
Hajtmansky Gyula, ág. ev., Ab.-Szántó, Ab.-Torna m. 85 febr. 19. 
Hertz Tivadar, izr., Jarembina, Szepes m. 85 decz. 28.
Jóny Géza, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 82 szept. 11.

15 Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85 máj. 7.
Klein Jenő, izr.. Késmárk, Szepes m. 85 decz. 13.
Klein Sándor, izr., S.-A.-Ujhely, Zemplén m. 84 máj. 18. 
Klug Gyula, ág. ev., Durand, Szepes m. 84 jan. 1.

*Kocsis József, ev. ref., Sonkád, Szatmár m. 85 márcz. 26.
*20 Koflanovics Lajos, ev. ref., Fancsika, Ugocsa m. 86 jan. 17. 

Kolisch Gyula, izr., Galanta, Pozsony in. 85 
Kovács Ferencz, ev. ref.. Tállya, Zemplén m. 85 jan. 3 
Kratz Ágoston, r. k., Dragomérfalu, Marmaros m. 85 okt. 16. 
Lator Zoltán, ev. ref., Nagy-Szőllős, Ugocsa m. 84 szept. 25. 

25 Lauf Géza, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 ápr. 20. 
Lévay Kálmán, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 85 febr. 14. 
Littmann Bertalan, izr., Nezsitháza, Liptó m. 85 febr, 3. 
Mahler Gyula, r. k., Késmárk, Szepes m. jun. 8.
Münnich Róbert, ág. ev., Béla, Szepes m. 84 nov. 11.

*) Kilépett.
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30 Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 85 nov. 17. 
Polsz Rezső, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84 nov. 4.
Roman Jenő, r k., Leibicz, Szepes m. 83 jul. 9.
Rusch Antal, r. k., Leibicz, Szepes in. 84 márcz1 20. 

*Szurzsényi József, ág. ev., Szokolcs, Liptó m. 83 márcz. 18. 
35 Takáts Gyula, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 85 jan. 3.

Tischberger Arthur, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes ni. 84 okt. 9. 
Tólli József, ág. ev., Ab.-Szántó, Ab.-Torna m. 82 jan. 16. 
Vaniek Dezső, r. k., Nagy-Rőcze, Gömör m. 85 máj. 24. 
Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 83 febr. 16.

40 Werdon István, r, k., Leibicz, Szepes m. 84 aug. 4.
Záborszky Zoltán, ág. ev., Rákos-Keresztúr, Pest m. 84 febr. 24.

M a g á n t a n u l ó k :
Alexander Ernő, ág ev.
Esztel József, ág. ev.
Nürnberger Armin, izr., Podolin, Szepes m. 85. decz. 29.

45 Szeifert Adolf, ág ev., Nagy Szaláncz, Ab.-Torna m. 83 febr. 20. 
*Tomai János, ág. ev.

II. osztály.
Bindfeld Gyula, izr., Hatvan, Heves m. 84 márcz 5.
Bodnár György, ev. ref., Tisza-Roff, Heves m. 85 jul. 2. 
Borzik Vilmos, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 82 ápr. 14. 
Breuer János, ág. hitv., Izsákfalu, Szepes m. 82 ápr. 18.

5 Dönsz György, ág. hitv., Budapest, Pest m. 84 jan. 15.
Fáy László, ev. ref., Felső-Fügöd, Abauj-Torna m. 84 máj. 20. 
Führer Ernő, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 83 febr. 22. 
Glück Ferencz., izr., Varanno, Zemplén m. 83 okt. 5.
Görgey Lajos, ev. ref., Pelejte, Zemplén m. 82 márcz. 2.

10 Hápka Péter, r. k., Kökényes, Mármaros m. 85 jón. 30. 
Hegedűs István, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 84 aug 8. 
Hercz József, izr., Kreigh, Szepes m. 84 márcz. 20.
Ignatovits Károly, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 83 jan. 28. 
Kirchhofer Kálmán, ev. ref., Czekeháza, Abauj m. 84 máj, 2. 

15 Klein Győző, izr., Késmárk, Szepes m. 84 ápr. 1.
Kracz Béla, r. k. Dragomérfalva, Mármaros m. 84 júl. 14. 
Kubinyi András, ev. ref., Ujfehértó, Szabolcs m. 83 okt. 7. 
Liczényi Lajos, ág, hitv., Király-Lehota, Liptó m. 84 máj. 3. 

*Mátyus Sándor, ág hitv., Lőcse, Szepes m. 84 febr. 2.
20 Nagy József, ev. ref, Abauj-Buzitán, Abauj m. 83 jón. 14.

f) Kilépett.



Nitsch Andor. ág. hitv., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83 máj. 22. 
Nyilassy Andor, ág. hitv., Ujszász, Pest in. 84 ápr. ].
Petrik Viktor, ág. hitv., Ózd, Borsód m. 84 inárez. 20.
Polsz Ernő, ág. hitv., Leibicz, Szepes m. 82 nov. 27.

25 Riczinger Gusztáv, r. k., Ó-falu, Szepes m. 84 máj. 27.
Róth Andor, ág. hitv., Leibicz, Szepes m. 85 febr. 10. 
Sárközy János, r. k., Jászberény, J.-N.-K.-Szolnok m. 81 decz. 6. 
Schleifer Albert, ág. hitv., Szepes-Béla, Szepes m. 84 nov. 11. 
Schwing Frigyes, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 84 okt 14.

30 Szamtek Ervin. ág. hitv., Német-Lipcse, Liptó m. 83 aug. 16. 
Szutórisz Kálmán, ág. hitv., Szielnicz, Liptó m. 82 decz. 29. 
Toronykőy Antal, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 83 aug. 26. 
Válent Rezső, ág. hitv., Zólyom, Zólyom m. 84 jún. 1.
Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna !m. 82 aug. 6.

35 Végh Emil, ev. ref., Bicske, Fehér m. 84 ápr 4.
Visny József, ág. hitv., Budapest, Pest m. 84 júl. 24.
Visnyi Gyula, ág. hitv., Német-Lipcse, Liptó m. 82 máj. 25. 

M a g á n t a n u l ó :
*Nagy Ervin, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 83 feb. 8.
Lauf Ede, ág. hitv.

III. osztá ly .
Altman Adolf, izr., Proszék, Liptó m. 1882 ápr. 4.
Beniács János, ág. hitv., Német-Lipcse, Liptó m. 82 ápr. 29. 
Beretvás Béla, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 80 nov. 9. 
Bergsmann Gyula, izr., Késmárk, Szepes m. 83 jan. 22.

5 Bodnár Endre, ev. ref., Tisza-Roff, J.-N.-K.-Szolnok m. 83 máj. 24. 
Bolius Péter, ág. hitv., Liptó-Szent-Miklós, Liptó m. 84 júl. 23. 
Buszek Gyula, r. k., Késmárk, Szepes m. 83 jún. 11.
Cseh János, ág. hitv., Nagy-Rőcze, Gömör m. 82 nov. 15. 
Cseley Antal, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 84 júl. 11.

10 Demjányi Ervin, ág. hitv., Leibicz, Szepes m. 82 nov. 24. 
*Dienes Dezső, ev. ref., Fehér-Gyarmat, Szatmár in. 82 okt. 29. 
Dobra Jenő, gör. kath., Szilágy-Somlyó, Szilágy in. 83 aug. 13. 
Erpf Károly, ág. hitv. Chizsnyóviz, Gömör m. 83 ápr. 21. 
Fehér Rezső, izr., Budapest, Pest m. 83 nov. 4.

15 Genersich Rezső, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 83 júl. 30. 
Gotthardt Kornél, ág. hitv., Leibicz, Szepes m. 81 aug. 28. 
Grünfeld Sándor, izr., Tisza-Ujlak, Ugocsa m. 83 jún. 23. 
Hányi Pál, r. k., Budapest, Pest m. 83 máj. 15.

*) Kilépett.
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Kiszelly József, ág. hitv., Késmárk, Szepesm. 82 jún. 27.
20 Klein Andor, izr., Késmárk, Szepes m. 84 decz. 30.

*Kohn Géza, izr., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 81 jan. 2.
Kohn Lajos, izr , Ó-Besztercze, Trencsén m. 82 febr. 8. 
Kulman János, ág. hitv., Felső-Erdőfalva, Szepes m. 81 jan. 22. 
Kullman Károly, ág. hitv., Rokusz, Szepes m. 83 ápr. 3.

25 Lövy Ármin, izr., Ófalú, Szepes m. 83 jan 17.
*Lux Géza, ág. hitv., Járdánháza, Borsód m. 82 febr. 8. 
Mauritz Vilmos, ág. hitv., Gölniczbánya, Szepes m. 82 márez. 27. 
Repper Tivadar, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 márcz. 10.
Róth János, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 80 decz. 17.

30 Rusznyák Győző, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 okt. 9. 
Sarnitzky Antal, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 jún. 11.
Simkó János, r. k., Poprád, Ssepes m. 81 szept. 11.
Spiritcza Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 81 jan. 1.
Szanitter Róbert, ág. hitv., Felka, Szepes m. 82 márcz. 14.

35 Szokolik Ede, ág. hitv., Német-Lipcse, Liptó m. 82 márcz. 31. 
Tóth Kálmán, r. k., Jász-Kisér, J.-N.-K.-Szolnok m. 82 szept. 12. 
Üray Vilmos, ev. ref., Ibrány, Szabolcs m. 82 szept. 25. 
Valter Emil, ág. hitv., Szepes-Szombat, Szepes m. 82 júl. 8. 
Votisky Zoltán, ág. hitv., Késmárk, Szepes m.

40 Záhorszky Árpád, ág. hitv., Igló, Szepes m. 81 júl. 2.
Prepeliczay Béla, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 83 jún. 30.

IV.  osztály.
Bartsch Gusztáv, ág. hitv., Hadusfalu, Szepesm. 1882 szept. 28. 
Böszörményi László, ev. ref., Pettyén, Szatmár m. 82 decz. 29. 
Buszek Béla, r. k., Késmárk, Szepes m. 82 márcz. 7.
Cseley István, ev. ref., Cselej, Zemplén m. 82 decz. 7.

5 Czéhula Béla, r. k., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 82 márcz. 7. 
Droszt Imre, ág. hitv., Vidrány, Zemplén m. 82 okt. 4.
Erpf Tivadar, ág. hitv., Chizsnyóviz, Gömörm. 81 nov. 4. 
Genersich Andor, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 81 nov. 25. 
Gréb Gyula, ág. hitv., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 81 febr. 1G. 

10 Gretzmacher Andor, ág. hitv., Hunfalu, Szepes m. 81 márcz. 24- 
Hutsko Jenő, gör. k., Szedliszke, Zemplén m. 81 okt. 3. 
Kajcsa László, ev. ref., Csökmö, Bihar m. 82 ápr. 10.
Kanta Sándor, r. k., Sáros-Patak, Zemplén m. 82 jul. 24. 
Kredátusz Tivadar, r. k., Késmárk, Szepes m. 81 szept. é 

15 Kreiger Kornél, ág. hitv,, Felka, Szepes m. 81 decz. 28.

*) Kilépett.



Kubinyi Albert, ev. ref., Új-Fehértó, Szabolcs m. 82 ápr. 3. 
Lichtenberg Jakab, izr., Késmárk, Szepes m. 82 ápr. 2. 
Littmann Géza, izr., Hunfalu, Szepes m. 81 decz. 20. 
Messinger Ármin, izr., Felka, Szepes m. 81 febr. 5.

20 Miklóssy János, ág. hitv., Csővár, Pest m. 81
Palencsár János, r. k., Késmárk, Szepes m. 80 nov. 5.
Pálúr Miklós, ev. ref., Piskolt, Bihar m. 81 aug. 17.
Payer Ervin, ág. hitv,, Poprád, Szepes m. 81 decz. 16.
Polay Vilmos, ág. hitv., Matheócz, Szepes m. 81 nov. 18.

25 Strausz Ármin, izr., Námesztó, Árva m. 80 ápr. 4.
Stern Jenő, izr.. Késmárk, Szepes m. 83 febr. 15.
Steczík Géza, ág. hitv., Késmárk, Szepes m. 82 okt. 10. 
Szénassy István, ev. ref., Túr-Keve, J.-N.-K.-Szolnok m. 80jan. 18. 
Szentmiklóssy Barna, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 82 jul. 24. 

30 Szirák János, ág. hitv., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 81 nov. 27. 
Warchol Károly, r. k., Leibicz, Szepes m, 81 decz. 8.

V. osztály.
Barna Kornél, r. k., S.-A.-Ujhely, Zemplén m. 1880. jan. 15. 

*Bethlenfalvy Ernő, ág. h., Késmárk, Szepes m. 80 febr. 12. 
Bézy Ferencz, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 80 febr. 12. 
Demiány Gyula, ág. h., Késmárk, Szepes m. 80 okt. 0.

5 Götz Emil, r. k., Leibicz, Szepes m. 80 apr. 20.
Grosz Ernő, ág h , Késmárk, Szepes m. 81 febr. 7.
Guhr Béla, ág. h., Késmárk, Szepes m. 81 jul. 26.
Heumann Hugó, izr, Nizsna, Árva m, 81 nov. 20.
Horn Béla, r. k., Eperjes, Sáros m. 81 febr. 19.

10 Horváth Elemér, r. k., Kazsu, Zemplén m. 81 máj. 7.
Kaufmann Sándor, izr., Tisza-Kórod, Szatmár m. 81 aug. 4. 
Kesserü István, ev, ref., Bogyiszló, Pest m. 81 jan. 7.
Király László, ág. h., Liptó-Szt.-Iván, Liptó m. 81 ápr. 25. 
Kónya Károly, ev. ref,  Küldő, Fehér m 81 jul 21 

15 Kopper Adolf, izr, Ménhard, Szepes m, 80 máj. 7.
Kovalszky Róbert, r. k , Gyula, Békés m. 81 decz. 24. 
Kubinyi Zoltán, ev. ref., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 81 márcz. 29, 
Lám Frigyes, ág h., Késmárk, Szepes m. 81 máj. 13.
Marczy Emil, ág. h., Szepes-Szombat, Szepes m. 80. jun. 23. 

20 Medzihradszky Lajos, ág. h., Alsó-Kubin, Árva m. 80 márcz. 19. 
Orbán Kálmán, ev. ref., Nágocs, Somogy m. 81 aug. 3.

#) Kilépett.
6
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Palencsár Alajos, r. k., Zsákócz, Szepes m. 81 aug. 31 
Rácz Gyula, ev. ref., Buly, Szabolcs rn. 80 ápr. 1.
Reim Iván, t. k , Debreczen, Hajdú rn. 79 decz 24.

25 Reiner Armin, izr., Atkár, Heves m 81 aug 30 
Reiner Lipót, izr., Puszta-Encs, Heves m, 79 máj. 3. 
Riegelhaupt Emil, i zr , Zakopane, Galiczia 79 jun. 8. 
Ringelhann János, r. k., Ungvár, Ung m. 79 febr 10.
Rosnyai Vincze, ev. ref, Szabadszállás, Pest m. 79 okt. 28. 

30 Scholcz Jenő, ág. h ,  Leibicz, Szepes m 81 jan. 13.
Stefány Gyula, r. k . Lőcse, Szepes m. 78 máj. 12.
Strausz Izidor, izr, Kis-Poruba Liptó m. 81 febr 21. 
Streimelvöger Mihály, r. k , Eger, Heves m 78. márcz. 3. 
Szvjatko János, ág. h , Beszterczebánya, Zólyom m. 76 nov. 3 

35 Szabó László, ev. ref, Debreczen. Hajdú m 78 szept. 7, 
Szentmiklossy Jenő, ev. ref, Szakoly, Szabolcs m. 81 jan 8. 
Török Károly, r, k , Kökényes, Mármaros m 79 nov. 9 
Visnyi Lajos, ág. h , Német-Lipcse, Liptó m. 79 nov. 6 
Varga Anlal, r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 79 jul. 13.

40 Weber Pál, ág. h , Késmárk, Szepes m. 81 jul 16.
Weisz Béla, ág. h ,  Sz -Béla, Szepes m. 80 aug. 16.
Wittchen Ernő, ág. h ,  Szepes-Szombat, Szepes m 81 ápr. 16

M a g á n t a n u l ó k :
Ebner Otto, ág. h ,  Német-Járfalu, Moson m. 79 szept. 14. 
Matuska György, ág. h.

YI. osztály.
Blásy János, ág. h., Nagy-Szalók, Szepes m. 76 jun. 2.
Bruóth János, ág. h., Breznóbánya, Zólyom m. 79 decz. 6 
Buszek Károly, r. k., Szathmár Némethi, Szatmár m. 80 aug. 28. 
Czeglédy János, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 78 nov. 2.

5 Fiedler Rezső, ág. h., Lucsivna, Szepes m. 79 szept. 8. 
Gyöngyössy Dezső, ev. ref., Eger, Heves m. 79 febr. 9.
Gréb Aladár, ág. h., Sz.-Szombat, Szepes m. 79 ápr. 18.
Herz Ármin, izr., Haligócz, Szepes m. 80 febr. 25.
Húsz Ödön, ág. h., Felka, Szepes m. 78 okt. 31.

10 Káldy Imre, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 80 jan. 2.
Kálmánchey Endre, ev. ref., Uj-Fehértó, Szabolcs m. 79 aug. 2. 
Kellner Victor, ág. h., Dobsina, Gömör ni. 80 jul. 22.
Kiszelly Géza, ág. h., Késmárk, Szepes m. 79 decz. 30.
Kohn Géza, izr., Vág-Besztercze, Trencsén m. 79 okt. 1.
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15 Loisch János, ág. h., Nagy-Szalók, Szepes m. 78 nov. 29. 
Mayscheider Zoltán, r. k., Bártfa, Sáros m 80 decz. 16.
Makai Márton, ev. ref., Füzes-Gyarmat, Békés m. 79 nov. 1. 
Neupauer János, r. k., Landek, Szepes m. 80 jan. 1.
Nyíri Dániel, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 79 okt. 22.

20 Pucsok Kálmán, r. k., Tornallya, Gömör m. 80 aug. 10.
Puki Pál, r. k., Puszta-Száraz-Beőn, Heves m. 79 jan. 20. 
Rokiezky Kornél, g. k., Felső-Gsebinye, Zemplén. 79 szept. 25. 
Rosenfeld Ede, izr., Vámos-Péres, Hajdú m. 80 jul. 29. 
Sulyok Endre, ev. ref., Varsány, Szabolcs m. 79 szept. 25.

25 Szabados Gyula, r. k., Sajó-Lád, Borsod m. 78 ápr. 5.
Vrchovszky József, ág. h., Malaczka, Pozsony m. 81 márcz. 1. 
Wünschendorfer Aladár, ág. h., Poprád, Szepes m. 79 okt 3.

YIL osztály .
Alapy György, r. k., Kéty, Tolna m. 1878 aug. 16.
Altmann Jakab, izr , Jakabfalva, Liptó m. 77 szept. 25. 
Bodnár Sándor, ev.ref.,Tisza-Roff,J.-N.-K.-Szolnok m. 80 márcz. 5. 
Döller Antal, r. k., Késmárk, Szepes m. 79 márcz. 5.

5 Éles László, ev. ref., Téglás, Hajdú m. 78. jan. 18.
Engel Géza, izr., Füzes-Gyármat, Békés m. 79 decz. 17. 
Göndör Béla, r. k., Eger, Heves m. 78 márcz. 7.
Greskovits Ernő, r. k., Eger, Heves m. 79 jan. 23.
Herz Frigyes, izr., Krigh, Szepes m. 79 jul. 12.

10 Hoffmann Adolf, ág. h., Szt.-Miklós, Liptó m. 78 aug. 20. 
Horváth Sándor, r. k., Buly, Szabolcs m. 79 szept. 11. 
Jamniczky György, ág. h., Bocza-Bánya, Liptó m. 77 jun. 18. 
Kachnics Gusztáv, ág. h., Breznóbánya, Zolyom m. 78 okt. 7. 
Kesserű András, ev. ref., Vörcsök, Zala m. 79 nov. 28.

15 Koczogh András, ev. ref., Új-Fehértó, Szabolcs m. 76 márcz. 5. 
Kovács András, ev. ref.,Tisza-Bura,J.-N.-K.-Szolnok m. 76. aug. 31. 
Máté Károly, ág. hitv., Kölese, Szatmár m. 76 szept. 12. 
Matolcsy Gyula, ev. ref., Téglás, Hajdú m. 77 júl. 5. 
Mészáros Béla, ev. ref., Tisza-Bura, J.-N.-K.-Szolnok in. 77 ápr. 22. 

20 Mózer Gyula, ág. h., Duránci, Szepes m. 77 jan. 20.
Palcsó István, ág. h., Késmárk, Szapes m. 79 márcz. 1.
Rigó Imre, r. k., Deménd, HeVes m. 78 aug. 10.
Roth Jenő, ág. h., Leibíez, Szepes m. 78 nov. 14. 
Schlesinger Mór, izr., Turdossin, Árva m. 80 jan. 21.

25 Scholcz Kornél, ág. h., Leibicz, Szepes m. 78 szept. 8.
Sulyok János, ev. ref., Keék, Szabolcs m. 76 máj. 18.

6*
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Tátray Gyula, ág. h., Késmárk, Szepes in. 79 decz. 1.
Végh Sándor, ev. ref., Paks, Tolna m. 78 ápr. 28.
Zvarínyi Andor, ág. h., Késmárk, Szepes m. 79 aug. 31.

M a g á n t a n u l ó :
30 Duda Árpád, r. k.

Markovics Miksa, izr.
*Friedmann Adolf, izr., Késmárk, Szepes m. 74 decz 6.

YIII. osztály.
Absalon Vilmos, ág. h., Matheócz, Szepes m. 76 máj. 18. 
Bodnár Imre, ev. ref., H. Böszörmény, Hajdú m. 76 nov. 6. 
Bugscli Árpád, ág. h., Sztrázsa, Szepes m. 77 febr. 26. 
Eperjessy Béla, ev. ref., Nyír-Mada, Szabolcs m. 76 ápr. 5.

5 Gréb Arthur, ág. h., Szepes-Szombat, Szepes m. 77 júl. 19. 
Habina Jenő, gör. k.. Sziget-Bölzse, Abaúj-Torna m. 78 febr. 14. 
Heumann Imre, izr., Felső-Elefánt, Nyitra m. 79 júl. 2. 
Hlaváts Andor, ág. h., Budapest, Pest m. 78 nov. 1.
Hlaváts Béla, * „ „ „ „ 7 7  márcz. 31.

*10 Ilucsko János, gör. k., Sajó-Petri, Borsód m. 77 aug. 10. 
Jákó Gyula, ev. ref., Tisza-Bura, Szolnok m. 78 máj. 6. 
Jakubék Antal, r. k., Kis-Szeben, Sáros m. 76 jún. 8. 
Jamniczky János, ág. h., Vavrissó, Liptó m. 78 jan. 8.
Jony Frigyes, ág. h., Leibicz, Szepes m. 75 decz. 6.

15 Kerekes István, ev. ref., Pátyod, Száthmár m. 77 márcz. 28. 
Kiszelly Károly, ág. h., Késmárk, Szepes m. 78 ápr. 21.’ 
Kobialka Mihály, ág. h., Topporcz, Szepes m. 76 okt. 4. 
Kovács Imre, ev. ref., H. Böszörmény, Hajdú m. 77 máj. 25. 
Kutassy Sándor, ev. ref., „ „ „ 78 jan. 1.

20 Lichtenberg Emil, izr., Késmárk, Szepes ni. 78 márcz. 29. 
Littmann Arnold, izr., Hunfalu, Szepes m. 78 decz. 26. 
Mihalics Miklós, gör. k., Jarembina, Szepes m. 76 máj. 14. 
Pavlicsko János, r. k., Leibicz, Szepes m. 77 jún. 16.
Pollák Vilmos, izr., Késmárk, Szepes m. 78 szept. 6.

25 Povázsay Tibor, ág. h., Tót-Komlós, Békés m. 78 aug. 10. 
Rainer Andor, ág. h., Késmárk, Szepes m. 78 okt. 2.
Rhédey Lajos, r. k., Gyöngyös, Heves m. 76 aug. 11. 
Ribiczey József, r. k., Késmárk, Szepes m. 78 szept. 23. 
Schiff Géza, izr., Hunfalu, Szepes m. 78 szept. 10.

30 Schmidt Frigyes, ág. h., Késmárk, Szepes m, 77 jan. 30.

‘) Kilépett.
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Spiegel Lipót, izr., Késmárk. Szepes in. 78 nov. 3.
Sieiner János, ág. h., Alsó-Őrlik, Sáros m. 77 febr. 1.
Svehla Géza, ág. h., Breznobánya, Zolyóm m. 76 jún. 14. 
Szabó János, ev. ref., H. Szoboszló, Hajdú m. 77 szept. 16. 

35 Szabol Mihály, gör. k., Felső-Szvidnik, Sáros m. 76 ápr. 7. 
Szankovszky Rezső, r. k., Podolin, Szepes m. 75 ápr. 17.





XX.

Tudnivalók az 1896— 97. tanévre.
A tanulók fölvételére nézve a következőket 

adjuk köztudomásra :
1. A  beiratások f. évi szeptember hó három 

első napján fognak eszközöltetni a Lyceum új 
épületében levő igazgatói irodában. A  helybeliek 
és szepesmegyeiek azonban már augusztus három 
utolsó napján vétethetik fel magukat.

2. A  beiratás alkalmával minden tanuló az 
előző évről szóló iskolai bizonyitványát tartozik 
előmutatni; e nélkül senki sem vétetik fel.

3. A  gymnasium első osztályába lépő s mind 
azon tanulók, a kik tanintézetünk anyakönyvébe 
még nem voltak beirva, a beiratás alkalmával 
keresztlevelüket vagy születési ivöket tartoznak 
mamikkal elhozni.o

4. A  javító- és pótvizsgák szeptember hó 2., 
3. és 4. napján fognak tartatni.

5. Végre az 1887. évi XXII. törvényczikk 
12 §-a értelmében mindazon tanulók, kik életük 
12. évét betöltötték, csak akkor fognak véglegesen 
felvétetni, ha igazolják, hogy védhimlővel újra 
oltattak, vagy az újraoltás alól törvényszerű módon 
felmentettek.




