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TATRA ALATT
REG ÉN Y ES TÖ RTÉN ELM I KÉREK

H Á R O n  SZAKASZBAN.

( (KÜLÖNLENYOMAT A FENTI CZIMEN MEGJELENT DOLGOZATBÓL, 
MELYNEK TISZTA JÖVEDELME A KÉSMÁRKI VÉRTANUKNAK EMELENDŐ 

EMLÉKSZOBOR JAVÁRA FOG FORDITTATNI.ÍY

IRTA:

S C H O L C Z  R R I G Y E S .





Szereplők:
Petőfi Sándor, költő.
Hunfalvy Pál, késmárki lyceumi jogtanár, a lyc. »magyar társaság« elnöke. 
Kubinyi Árpád, a »magyar társaság« helyettes elnöke 1 
Schwarz János, a »német társaság« helyettes elnöke
Szabó Károly, társasági könyvtárnok.........................
Fábry E d e .......................................................... ....
Fröhlich A ndrás..............................................................
Kolbenheyer K á ro ly ................................. ....
Csink Samu, patvarista.
Tót parasztok.
Négy kaczagányos magyar hősi alak.
Német polgárok.
Tatárok.
Czigány zenészek.
Goldner Antal, késmárki városi biró.
Anna, felesége.
Berta, leányuk.
Kazinczy Ferencz, iró, a nemzeti iskolák felügyelője.
Szontágh Pál, iskolatársa, késmárki városi főjegyző.
Mauksch Sándor, a deákok seniora.
Pedellus.
Városi hajdu-örmester.

I lyceumi hallgatók, J  a magyar és német 
társaság tagjai.

J

S z í n h e l y :  Késmárk és vidéke.

1*





Első szakasz.
(Iskolai terem. Jobb oldalt székek két sorban. Bal oldalt két szék, 

egy asztal. Az ajtótól balra fogason függő fekete táblácska.)

Első jelenet.
(Deákok lépnek be, félkörben állva énekelnek):

»Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus,
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem,
Nos habebit humus«.

(Előtérben marad Kubinyi, a többiek elfoglalják a székeket. Kubinyi 
megfordulva a táblácskára néz. Belép Szabó, Csink, későbben Petőfi, 
Hunfalvy.)

Kubinyi. Mi van oda Írva a táblára ? (hangosan olvas:) Kubinyi ú r ! 
Hol voltál ? itt voltál, levelet hoztál, nem voltál, maradtál: Kargel Pál, 
levélhordái. (Nevetés.)

(Csink leül a deákok mellé, Szabó megáll, Kubinyi más oldalra for
dítja a táblát.)

Szabó. Kissé csendesebben! Petőfi megnézte körünk könyvtárát, 
most a lyceumi könyvtárba ment az elnök úrral; szeretné látni Tinódi 
Lantos Sebestyént.

Kubinyi. Miért épen Tinódit?
Szabó. Mert ez úgyszólván u n i c u m, ritka példány, ritka kincs. 

Toldy Ferencznek is ez kellett irodalomtörténeti dolgozatánál.
Kubinyi. Most értem, miért vonakodik Stenczel professor úr ezt a 

művet a tanulók kezébe adni.
Szabó. Ezt csak tanár kezébe adják, és mi hálával tartozunk Hun

falvy tisztelt elnök úrnak, hogy megismertette velünk Tinódi historiás 
énekeit.

( Pe t ő f i  (kezében könyv), Hunfalvy. Éjjennel fogadtatnak.)
Ilunfalvy. Vendégül hoztam magammal »magyar társaságunk« kö
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rébe Petőfi Sándor urat, hogy lássa törekvésük zsengéit. (Kubinyi felé) 
Helyettes elnök, Kubinyi Árpád úr.

Kubinyi. Nagyratisztelt vendégünk ! Legyen újból üdvözölve szerető 
körünkben is.

Petőfi. Én is újból köszönöm, tisztelt barátaim, hogy szeretettel fo
gadnak, szeretetük sugárai tegnap este a fáklyák fényében ragyogtak. De 
nem ismétlem, mi hozott engem e honszeretö martyrok városába, s ki nem 
ejtem hóhérjának a nevét, mert visszafojtja lélekzetemet, ha csak rágon
dolok. De belépvén a századok által szentelt intézet csarnokába, felele
venül lelkemben a halhatatlan Kazinczy kegyeletes emléke, ki ezen ősi fő
iskola növendéke volt, ezen iskoláé, melyben a magyar nyelv régóta ren
des tantárgy gyanánt szerepel, mely iskolának lelkes patrónái és patró- 
nusai jutalmat osztogatnak a magyar nyelvben sikert ért tanulóknak, mely
nek fiatal maecenasa, a fenkölt Jóny Tivadar, — mint örömmel hallám 
egyik földimtől — imént alapítványt tett az ifjúsági magyar könyvtár gya
rapítására és magyar dolgozatok díjazására. Ide kívánkoztam, hogy lás
sam valahára a Tátrát, a Thökölyek várát és a professor úr lábánál ülő 
és lelkesülő tanuló-ifjuságot. Fogadják, barátaim, még egyszer meghatott 
lelkem meleg köszönetével költeményeimet (átadja a könyvet Kubinyinak) 
s egyúttal bucsúüdvözletemet is. Én innen Iglóra utazom; Pák Albert 
szüléi várnak ott tárt karokkal.

Hunfalvy. Mi is tárt karokkal fogadtuk. (Az ifjak felé) Önök tegnap 
este fáklyás zenével tisztelték meg kedves vendégünket. Azt szivem sze
rint cselekedték. Önök a fáklyák tündöklő fénye mellett fejezték ki, a mit 
szivük mélyében éreznek szeretett vendégünk iránt. Athén 300 szobrot 
emelt Demetrius Phalereusnak. Az arabok a legnagyobb tisztelettel visel
tettek a költők iránt és ezrenkint gyülekeztek a költői versenyekre s elis
merésüket dalnokaik iránt azzal tanúsították, hogy az arany betűkkel persa 
selyemre irt koszorúzott költeményeket a mekkai Kába-templomba kifüg
gesztették örök emlékül. Hajdan a késmárki vár gazdag ura gazdagon 
megajándékozta Szenczi Molnár Albertet, a költőt, a tudóst, mikor ez ősi 
várában nála megfordult. Mi nem adhatunk nagyratisztelt barátunknak 
kincset emlékül; de fogadja szívesen, kérem, a mit lelkesedve adunk: fo
gadja ezen intézet tanárainak, tanítványainak elismerő hódolatát, meleg 
háláját azért, hogy bennünket e város szerény falai között látogatásával 
szerencséltetett.

Petőfi. Enyém a szerencse. Tetszett a Kába-templomot említeni. 
Templomba jöttem én is, óriás templomba, melyet Eperjesről jövet a Bra- 
nyiszkó hegyormáról pillantottam meg először. Bérezés Szepesség ez a 
dicső templom, oltára a fenséges Tátra, melyen reggel a nap tüze ég; 
szószéke a késmárki Lyceum. Egyik felkent papja Hunfalvy Pál professor 
úr, hu közönsége meg a nagyreményű múzsafiak. Tartsa az úr Isten so-
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káig a tudomány és szabad szellem e lelkes apostolát! (a deákok éljenez
nek). Mielőtt azonban elválnánk egymástól, szeretném legalább kezdetét 
látni a drámai tanulmánynak, melyet, mint hallom, együttesen a német 
önképző társaság tagjaival készülnek előadni. Jó géniusz az, mely az iskola 
vegyesajku tanítványait egy dicső eszme köré csoportosítja s a testvé
rülés és barátság kötelékével összefűzi. Kerényi első zsengéit németül irta, 
másik barátom, Beck Károly, német nyelven versel izzó hazafisággal. S 
lelkesedve állok meg ama dicső emlék előtt, melyet Körner Tivadar a szi
getvári vértanúknak emelt a német literaturában. Schiller Frigyes Teli 
Vilmosa ragyogó nyelven zengő diadalének a népszabadságharczról. A 
népszabadság bátor hirdetői és az elnyomott emberi jogok rettenhetlen 
védői, bármely nyelven teljesitik missiojukat, minden időben kedvelt alakjai 
voltak az ideálokért lelkesülő fiatalságnak. (Helyet foglal Hunfalvy mellett 
a baloldalon. Szabó és a többiek is leülnek a jobboldali székekre.)

Kubinyi. Századoknak hő emléke 
Ide vonja a jó honfiút,
Ki a kegyeletnek oltárára 
Illetődve tesz le koszorút,
Dagadó keblére gyúl az erős hit:
Ne csüggedjünk, a jó Isten megsegít!

Itt állt Thökölynek büszke v ára !
Csonka tornya, fala most is áll,
Úgy rémlik előttünk, mintha ura 
Zajongó hadával síkra száll!
Elpusztúl a sík mező, de újra kél 
Ifjú had az elestek vériből.

Mintha újra látnok bevonulni 
Zrínyi Ilonát, a bájos nőt,
Rákóczy Ferenczet nővérével,
És Thököly Imrét, a dicsőt!
Hejh! itt dicső napok voltak egykoron,
Tündöklő fény özönlött a városon!
De Késmárkra gyásznapok virradtak,
Három nemes fia: Lányi, Kray 
És Toperczer, hóhérpalos alatt 
Vérzett el! — s lelkünk most is fáj,
Ha tekintetünk a szent helyre száll,
Hol e három vértanú sírboltja áll.
S szent emlékük föléleszti 
Tespedö jelennek tudatát:
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Hogy megálljunk meg nem tört kebellel,
Hogyha rosszat a sors nekünk ád!
A ktürőt  megáldja kegyes É g !
El ne hagyad magad’ élő nemzedék!

Petőfi. Tetszik nekem e szavalás. Nem láttam felesleges taglejtést, 
a mi mindig zavarólag hat a nézőre; élvezettel hallgattam végig az elő
adást.

Fábry. »Járd össze századink sorát,
A régi s új időt.
S tiszteld, magasztald mindenütt 
A jó, nagyot, dicsőt!

Állj meg kipusztult váraink 
Bús omladékain;
Ültess borostyánt bajnokink 
Gyöplepte halmain,

Hogy, a kik édes hónukért 
Ott sírba dőltének,
Örökre minden hü magyar 
Szivében éljenek.«

Kubinyi. Kicsoda vagy te ? Bacsányi képében jelensz meg és 
szavalod az ö versét?

Fábry. Kérem szeretettel, én a Vártünde vagyok, ennek a sze
repét játszom most.

Ti adtátok nekem ezt a nevet, mikor a »vár leányról« szóló tün
dérregéket meséltem. Tehát egyelőre a Vártünde szerepét játszom. De 
mint allegorikus személy tovább is különféle alakokban és név alatt jelenek 
meg, hogy jelenítsek a századok viharaiban a Tátra alatt lefolyt egyes 
eseményeket, valamint ti is allegorikus alakokban a századok eseményeit 
jeleníteni fogjátok............

A különbség köztünk csak az, hogy ti, bár mindvégig más-más sze
repben léptek fel, nevetek nem váltakozik, csupán a cselekvény.

Én tehát a Vártünde szerepét játszom most.
Kubinyi. De ne fekete férfi ruhában ?
Fábry. Ne háborgasson az u r ! hagyjuk a divatot, hadd mondjam 

el, mi a szerepemben áll. Én régtől fogva voltam, vagyok és leszek. 
Én a költészetet személyesítem.

Kubinyi. Jaj, lelkem, e szerint te nem e földről való vagy; Istennő 
vagy te !
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Fabry. Én allegorikus személy vagyok. En a síri csend vagyok, 
mely este a város felett uralkodik; Én imádkozom ilyenkor a várkápol
nában; én virrasztók a kápolna alatti sírboltban az érczkoporsók felett. 
Én vagyok a zaj, mely a várban keletkezik, mikor fegyveres vitézeket 
soroztatok, hogy Thököly szabadságzászlója alatt a labanczok ellen in
duljanak. Én csörgetem a kulcsokat és — elhallgat a fegyverzaj. Én 
nyitogatom a vártermek rémségesen nyikorgó ajtait, és csapom be magam 
után, hogy az ablakok csörömpölve aláhullanak ’s a kövek úgy gördülnek 
a vár faláról!

Kulinyi (fejéhez kap:) Ejnye!
Fábry. Én vagyok az a tünemény, mely holdvilágos éjen megjelenik 

a réten, — a »Jeruzsálemhegyen«, és mutogatja a rejtett kincsek helyét . . .  
Én vagyok a pásztorfiu, ki a karbunkulust a »Zöldtó« csúcsáról lehozta a 
szép pásztorlánynak. Én vagyok a bányász, a ki a Kárpátok arany
bányáiban vájok. Az én világom itt van a fenséges Tátra alatt. De 
messzire is szállók én, messze Nikomédiába, hol könyet hullatok Thököly 
Imre és hős Zrínyi Ilona sirhantjaira. Fölkeresem és vigasztalom a szen
vedőket, a martyrokat, kiváltképen a költőket; még Czinka Pannát is 
szeretem! — Félszázad előtt megfordultam báró Orczy, a nagy hazafi és 
agg költő palotájában; ott homlokán csókoltam az ö pártfogoltját, Ba- 
csányit és adtam szájára az imént elhangzott verset!

E napokban pedig Linczben alacsony kunyhóban könyezve virrasz- 
tottam az egykori Kufsteini martyr, a haldokló Bacsányi felett. Most 
megint itt vagyok; azért siettem vissza, hogy Petőfit kisérjem és vezessem 
ide diadalutján. Én lelkesítettem tegnap a deákokat és adtam kezökbe 
szövétneket, vezetve őket Petőfi Sándor elé.

Kulinyi. Jól van, de ne fekete ruhában jelenj meg. Övedzen körül 
téged gyöngéd, lenge fátyolos ruha.

Fábry (a közönség felé), istennőnek akar tanácsot adni! Node el
fogadom; hadd készítsen számomra földi szabó megfelelő fehér öltözéket. 
(Távozik, utána Petőfi, Hunfalvy és a deákok, Kubinyi és Csink kivételével. 
Függöny legördül. A jobb oldalon levő székeket kiviszik.)

Második jelenet.
Kulinyi. A tudomány és szabad szellem apostolának nevezte Petőfi 

Hunfalvyt.
Csink. Kerényi tegnap előttem polyhistornak nevezte őt. Bizony 

nagy tudós ő; már csak mi a nyelvismereteit illeti, nyolcz nyelvnél többet 
tud ő !

A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagjává 
választotta. A tanuló-ifjuság rajongásig szereti, mert egyúttal kiváló pae-
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dagogus, ki atyai jósággal lánczolja magához tanítványait; lelket önt be- 
léjök, hogy aztán a szellemiség magaslatára emelje őket. Felismeri a te
hetséget és igyekszik azt fejleszteni és öregbíteni.

Kulinyi. Igaz, Szabónak ingyen külön leczkéket ad a görög nyelvből.
CsinJc. És mások francziául, angolul tanulnak tőle. És mindenek felett 

kedves ember, leereszkedő, a mit Petőfivel szemben is tanúsított, kit any- 
nyira kitüntetett. Meglátogatta Steiner professorral-a vendéglőben, azután 
karonfogva végig kisérte a városon a Thököly-várig.

Kubinyi. (Kezébe veszi a Petőfi ajándékozta könyvet.) Petőfi bará
tunk Kazinczy Ferencz példáját követi.

Csinlc. Azt ne tegyje, különben úgy jár mint Kazinczy.
Kubinyi. Hogyan ?
Csinlc. Hát úgy, hogy életét koczkáztatja, vagy börtönbe kerül, mint 

Kazinczy, kinek élete martalékául vettetett a hóhér pallosának, és ha a 
király fogságra nem változtatja a halálos Ítéletet, őt is kivégzik mint hat 
társát. És mennyit szenvedett majdnem hét évi várfogsága a la tt!

Kubinyi. Nem arról van szó. Hisz Petőfi is járta az élet, a szen
vedések iskoláját. O sem térhetett ki a vak sors intézte körülmények elől. 
Annyit szenvedett már mint gyermek és ifjú, mint kevés ember.

CsinJc. Igaz, de ez tette őt azzá, a mi. Nem járt annyi iskolát mint 
Kazinczy; hisz tizennyolcz éves korában már kiszolgált katona volt, és 
élete csak most kezd közeledni a férfikorhoz, mint a miénk; de nagy fel
adat ám a nagy Kazinczy nyomába hágni.

Kubinyi. Nem értjük egymást. Én azért mondtam azt, hogy Kazinczy 
példáját követi, mivel ez is ide jövet egyik müvét magával hozta és adta 
a Lyceumnak emlékül, az által is háláját akarván tolmácsolni az alma 
mater iránt.

Csinlc. Vagy úgy ?! Büszke is lehet a Lyceum egykori tanítványára.
Kubinyi. Petőfi nem volt a Lyceum növendéke, annál dicsőbb dolog, 

hogy kirándulásában Késmárkot is útba ejtette.
Csinlc. Büszkeség ránk nézve, hogy jelenlétével magyar társaságunkat 

is megtisztelte. Ritka ember biz ő, pezsgő erővel, szikrázó lángelmével! 
»Neki Isten bőven adta a maga adományait«. Zseniális ember! Még Foi- 
berger professor is, az a kemény kritikus, »sokat vár Petőfi jövőjétől«. 
Ipsissima verba, a német önképző körben mondta el, midőn felolvasták 
Petőfi egyik költeményének a fordítását Lindner Ernőtől (menni akar).

Kubinyi. Nézd végig ezt az utolsó próba-előadást. (Kint léptek hal
latszanak.)

Harmadik jelenet.
(Előbbiek. Fábry fehér ruhában. Tót népcsoport fehér abaposztós 

ruhában.)
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Kubinyi. Micsoda jelenet ez ?!
Fábry. Ez egy jelenet Pannónia ezredéves történelméből. Én 

Bieliboch vagyok, a szlávok febér istene. Szived szerint cselekedtem.
Kubinyi. Hogyan ?
Fábry. Hát, te az Égiek sorába helyeztél, nevezvén engemet Isten- 

nőnek!
Kubinyi. Hát Bieliboch tőt istennő ?
Fábry. Nem a, de a pogány istenek sokat alakoskodtak. Maga Jupiter 

nem egyszer vett fel más alakot, csalfa játékot űzvén emberekkel és isten
nőkkel. Úgy hát én is egy kis metamorphosissal élve lettem Bieliboch.

Ezek pedig szepesi tótok. A magyarok eljövetelekor azok védelme 
alatt itt, ezen a vidéken telepedtek le, hol azután biztosabb otthonukban 
szaporodtak, öregbedtek. Tőlük származnak ezek a tót atyafiak; szerény, 
serény, kevéssel beérő népség.

Kubinyi. Látszik; tiszta, fehérruhás népség.
Fábry. És poetikus izlésü. Lám, a fehér színnek szende, gyöngéd 

fénye övedzi körül.
Kubinyi. Az én szavaimat viczczeled-e, vagy ezt a becsületes népet ?
Fábry. Nem én, sem téged, sem ezt a becsületes népet. Hisz szive 

oly ártatlan, mint a fehér szín. Egyszerű ruhája alatt vallásos és hazafias 
s z ív  dobog. Naiv, dalos nép — Hogy énekel a hazáról! Gyönyörűség 
hallgatni:

»Mila uherska kraina,
Velmi, velmi lúbim fa« !

(a parasztok ihletten fészkelődnek).
Kubinyi. Magyarul hogy van?
Fábry. Kimondhatatlanul szeretlek,

Magyar hazám tégedet!
Kubinyi. Derék, szép.
Fábry. (int a parasztoknak, kik hajlongva az ajtóig mennek; egyik 

paraszt:) Porucsam sza (a küszöbön megfordulva, Fábry felé nézve Kubinyira 
ujjal mutat:) To pan orszaczki?

Fábry. Nem szolgabiró, jurista !
Paraszt. Ten, to za penyezse bresche?*) (Nevetés).
Fábry. Jogász, student!
Más paraszt. (Csinkre mutatva.) To pan jurassor?
Fábry. Patvarista, patvarista!
(A parasztok az ajtó mellől távoznak, Fábry el.)
Kubinyi. Ezt a becsületes népet nevelni kell 1
CsinJc. Ezt a népet nevelni kell (el).
') A ki pénzért veszekszik.

egyszerre.
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Negyedik jelenet.
(Fábry, fehér ruhában, fecskével a bal vállon, négy kacza- 

gányos magyar hősi alak élén a jobb ajtón lép be. A hősi alakok büszkén, 
kardot rántva darab ideig megállanak szótlanul, fészkelődnek, azután lassan és 
szótlanul kimennek a balajtón. A színfalak mögött: »Repülj fecském abla
kára« czimü nóta egy hegedűn előadva.)

Kulinyi. E jnye! Micsoda káprázat ?!
Fábry. Én békefecske vagyok, mely, mikor Stentornak a hangja el

némul, mikor a háború mennyköve nem rombol palotát, kunyhót, szent
egyházat, — az eresz alá száll, fészket rak és hirdeti a tavasz örömét, 
az áldásos békét.

Kulinyi. Micsoda jelenet, Hadúr büszke fiai szótlanul jönnek, szót
lanul vonulnak el ?!

Fábry. Nemes vitéz nem szokott szószátyárkodni, mint valami hetven- 
kedő sovinista, hanem cselekedni.

Kulinyi. Kik azok a sovinisták ? te békefecske t e ! — Mit csicseregsz f !
Fábry. Hát a verebek, melyek csiripeléssel fellármázzák a szelíd 

fecskét, és felrepülvén az eresz alá, csendes kis lakát ostromolják.
Kulinyi. Igaz, de a fecskék nem avatkoznak a betyáros verebek 

csiripelésébe.
Fábry. Én is utálom a lármás aposztrofálást. Azért allegorizálom 

az áldásos békét és annak hirnökeit. A kik most szemeink előtt elvonultak, 
csak allegorikus alakok, hős magyarok alakjai. Élükön állott a merész 
Bors vezér, a többi vitézek az ő kísérői, kik vele a honfoglalás idején a 
Tátra aljára száguldoztak és kitűzték az ország határát, az óriás Tátrát 
jelölve hatalmas erősségűi. Azután a Késmárk melletti Jeruzsálem-hegyen 
álló sziklavárat szállották meg, legyőzték a vidék felett zsarnokoskodó 
lengyel őrséget, elfoglalták a várat és — fogadták a tótok önkéntes hó
dolatát, a kik eddig sokat szenvedtek a rokon lengyelektől.

Kulinyi. Nevezetes dolog, hogy az itt talált népelemek önként és 
örömest hódolnak meg Árpádnak s az ő embereinek, gyűlölvén rokonaikat.

Fábry. Mert a szármata népeknek az az átka, hogy előkelőbbjeik, 
mihelyest uralomra vergődnek, véreiken kegyetlenkedtek, zsarnokoskodtak.

Kulinyi. E szerint Bors úgy cselekedett itten, mint Árpád Munkács
nál, hol az azon vidéken tanyázó apró népfaj hódolatát fogadta és tette 
barátjává, melyet addig Zalán helytartója zsarolt.

Fábry. Bizony Árpád cselekedete nemes példaadás volt a jövőre, 
mi legyen a magyar nemzet géniusza. Árpád-é a dicsőség, hogy e földet 
számunkra megszerezte, ezt a szép hazát, hol apró törzsök ádáz harczot 
vívtak egymással. Rettegtek az idegenek az ő hatalmas fegyvere előtt; de 
ö józan eljárással, megnyerő fölénynyel megnyerte sziveiket, a mi önkéntes



IB

hódolásra késztette a pártokra szakadt népelemeket annál is inkább, mert 
meghagyta birtokukban és védi őket a szomszédok támadásai ellen. így 
az egymás közt viszálykodók előtt békefejedelemként tűnik fel, kit az úr 
Isten rendelt ide, hogy az egyetértés és összetartás szent o ltárát: a ma
gyar nemzeti oltárt emelje.

Kubinyi. Hála neki, és hála koronás bölcs királyainknak, kik az ő 
példáját követték, midőn e nemzeti oltár körül apostolkodva személyiségük 
méltóságával, a szent korona fényével, hatalmuk tekintélyével egyesitették 
a viszálykodókat!

Fábry. És helyezték őket közös törvény oltalma alá, melynek jog
körében minden népfaj elfért, és boldogulhatott a maga módja szerint, 
még az új jövevény is.

Kubinyi. Bizony, tanulságos Árpád fejedelem és bölcs királyaink tör
ténete. Ez a történet hazánk szabad alkotmányának a története. Ilyen 
alkotmánynyal akkortájban még egy nemzet sem dicsekedhetett. Ez az, 
a mi megragadja az ember szivét. És maga a magyar nép, van-e hozzá 
hasonló? A milyen harczias és vitéz, olyan józan és ildomos más néppel 
szemben.

Fábry. Lovagias nép, mely tiszteli azokat, kik őt megbecsülik. 
Szabadságszerető nép, mely rokonszenvez a szabadságra vágyó néppekkel.

Kubinyi. Igaz ugyan; egyszer ők is iszonyú véres te ttet követtek el, 
még pedig rokonaikon, a kánokon. De ez tévedésből történt, mert az a 
kun ember, kit a tatárok beütésekor elfogtak, kényszerítve harczolt a bar
bárok hadsorában. A magyarok kémnek, árulónak tartván a szerencsétlent, 
nem csak őt, hanem a köztük élő kunokat is felkonczolták.

Fábry. De sose cselekedett akként mint Hengiszt és Horza emberei: 
a jüttek és angolok, a kik gáládul támadtak szövetségeseik, a britek ellen 
és megfosztották szülőföldüktől.

(Belép Csink. Szabó.)
A magyar pedig védelmet nyújtott szövetségeseinek: a szerbeknek, 

oláhoknak, dalmatáknak, és ontotta vérét érettök. Külön nemzetiségek, 
de egységes szövetség! Közös védelem, közös ellenség! Közös diadal, 
közös öröm! És a mi egynek fájt, a másiknak is fájt. Ily szilárd alapon 
sokáig állott fen e szövetség, és most is meg van a kölcsönös rokonszenv, 
bár a nemzetiségi furia agyarkodása annak megsemmisítésére törekszik.

E rokonszenvnek tulajdonítandó, hogy annyi idegen nemzetiségű elem 
egybeforrt a magyarral és lett nyelvben, szívvel, lélekkel magyarrá. Példa 
rá a horvát Szubicsok, Frangepánok, kik mint magyar hazafiak cselekedtek, 
midőn a szerencsétlen földönfutó IV. Béla királyt vagyonukkal, vérükkel 
segítették, hogy újra vehesse fel a harczot ellenségei ellen, és helyre állít
hassa az ezer sebtől vérző hazát. A mi a magyarnak fájt, a horvátnak is
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fájt. Közös fájdalom, közös öröm; közös törvény, közös történet, közös 
traditio.

CsinJc. Bizony, kivált a traditio, a nemzetek e drága kincse, bir 
varázshatással, mely a különféle népelemek érzelmi világát tökéletesen össze 
illeszti, mely egybefoglalja mindazt, mi az egybeolvadt nemzet büszkesége : 
hősi erényt, vitézséget, hazafias áldozatot, örömet, bánatot, reményt, 
vigasztalást. A törökverő Hunyadiak, a Zrínyiek nem csak egy népfaj, 
hanem az összes nemzetiségek bálványai. Jurisics, Dobó, Szondy, az egri nők 
hőstetteit szerte e hazában bámulják. Zrínyi Ilona sírját még a törökök 
is kegyelettel látogatják. If. Rákóczy Ferenczet nem csak a magyar, a 
ruthenek is siratják.

Fábry. A szepességiek traditiójában még a hunok emléke is él; 
még pedig oly jelentőséggel, mintha a hunok a szepességiek ősei lettek 
volna. E szerint e világhóditó nép a Tátra alatt is szerepeit: hogy itt 
a Poprád melléke, a Hunfalu és Busócz közti térség volt a huncsatának a 
színhelye; hogy Hunfalu róluk neveztetett annak; hogy a busóczi halmok 
hunhalmok, s minthogy minden traditionak van mysztikus oldala is, azért 
kihat a jövőre is, félelemmel vagy reménynyel töltvén el a népek szivét. 
A szepességiek hunmondájának másik része örvendetes dolgot hirdet azt, 
hogy ugyanitt a Tátra alatt fog lefolyni az ellenséges népek vég
csatája: a harczoló felek lerakják gyilkos fegyvereiket a fenséges Tátra 
aljára, kötvén magok közt örök békét.

Szabó. Örvendetes jóslat Magyarország jövőjére nézve. A világ
hóditó hunok letűntek a világ színpadáról. A hatalmas rokon avar nép is, 
mely e földet bírta, tönkre ment, ámbár alkalmazkodott az európai 
viszonyokhoz. Királyai Nagy Károly kívánságára felvették a keresztyén 
vallást. De e hatalmas, gazdag, büszke nép még is tönkre ment, mint 
egyik bölcs táltosuk megjósolta.

Kubinyi. Mily oknál fogva?
Szabó. Mert nem tudott szenvedélyein uralkodni: borivásnak adta 

magát.
Kubinyi. Honnan vették a sok bort ?
Szabó. Volt már akkor is sok bor az országban, Probus római 

császár óta, ki Pannónia és Szirmium földén szőllőt ültetett katonaival 
béke idején.

Kubinyi. Kik voltak az avarok királyai ?
Szabó. A  leghatalmasabb köztük volt a pogány Baján. Három 

keresztyén királya is uralkodott felettük: Abrahám, Jakab és Mundó.
Kubinyi. A mi a történeti hagyományt illeti, bevallom, hogy rám 

már gyermekkoromban nagy hatást gyakorolt. Úgy lelkesültem, buzdultam 
a kürtös Lehel, a zászlós Bulcsu, a nagybotu Botond által véghez vitt 
tettei hallatára! Még most is, mintha hallanám vitéz Lehel kürtje harso-



gását a Lech mezején. Mintha látnám, hogy lobogtatja zászlaját a daliás 
Bulcsu az alpári csatatéren! Mintha hallanám, hogy veri be Botond ret
tenetes buzogányával egy csapással a burgaszi kaput!

Csink. Botond buzogánya eszembe juttatja Görgey Jordán kardját, 
melyet szintén a hagyomány környez.

Szabó. Nem ösmerem ezt a hagyományt.
Csink. A rozgonyi csatáról szól és előtérbe állitja a szepesi németek 

mellett a szepes-toporczi földesurat Görgeyt, tizenkét fiával, kik a rozgonyi 
mezőn a királyért harczoltak Csák Máté ellen. Az öreg Görgey tizenegy 
fiával a harcztéren vérzett el, egyedül Jordán fia tért vissza Toporczra. 
magával hozván az elejtett hadvezérnek súlyos kardját. E kard a nép 
hite szerint az a kard, melylyel Trencséni Csák Máté a királyhoz hü 
Szepességet elpusztította.

Fábry. Tagadhatatlan, hogy némely monda varázsfénye termékenyi- 
tőleg hat, kiváltképen a gyermek képzelmére. Engem gyermekkoromban 
a káposztafalvi házról szóló mese, illetőleg a házon levő felirat félelemmel 
töltött el.

Csink. Miféle felirat ?
Fábry. ».Óvakodjatok a gonosz getáktól.«
Csink. Engem meg gyermekkoromban, mióta a ruszkinóczi erdőben 

levő Szent-Mártontemplom romjait láttam és a h a 1 i g ó c z i barlang csont
halmazról hallottam beszélni, még álmomban is rémitgettek a tatárok és 
barlangmedvék.

Fábry. Hogy értsük ezt ?
Csink. A templomot a tatárok rombolták le, a haligóczi barlangban 

meg a barlangmedve nyomára akadtak.
Szabó. A hagyományos emlékek fénye elbűvöli a naiv kedélyt. De 

én a történeti valót szeretem és kutatom. Azért keresem fel itt Szepességen 
a történeti események színhelyét, vagy annak mű- és kulturemlékeit.

Ki tudja, kinek kezébe kerültek a késmárki várban őrizett, milliókat 
érő műkincsek s a könyvtár és mindenféle drágaságok, mikor a »fiskus« 
innen elvitte ?! Kegyelettel néztem meg a «Nemzeti Múzeumban« a Thököly- 
zongorát, a szepesi Palocsaiak várából való húrrokkát: érdekes symbolumát 
egy földi javakkal bőven megáldott úri asszonynak, ki a várában e húrrokkán 
gyöngéd ujjaival áldásos, példaadó munkát folytatott, oktatva kérges kezű 
szegény alattvalóit finomabb, jövedelmezőbb iparágra. Ittlétemben pedig 
gyönyörködtem a lőcsei Thurzó-ház renaissance építészeti modorán, a 
csütörtökhelyi és szepesváraljai káptalani gothikus egyházon. Epúgy meg
ragadott a Thököly-várkápolna olasz stylusa, valamint a nagyöri torony, 
a kastély, s a mi halhatlanná te tte  a Horváth-Stancsics nevet, az az 
»úri főiskola« és a könyvtár, melyet ez a földesúr Nagyőrött létesített. 
Nagyszerű a késmárki Lyceum könyvtára is. Itt találtam, a mint már



meg volt említve, — a többi között a ritka első kiadású Tinódi Lantos 
Sebestyént; Koháry István művét, kéziratokat; a göttingai Almanachot, 
benne a tudós kakaslomniczi Berzeviczy feltűnést keltő történeti értekezéseit. 
De azért nem tagadom, hogy a Thökölyekröl szóló hagyományos emlékek 
is termékenyitöleg hatottak rám, mint valami agg regéből felragyagó 
varázsfény. Mily jelemzö az első Thököly, ki a történelembe lép, t. i. 
Thököly Sebestyén életképe; törökverő hősből nagykereskedő lesz, a nagy
kereskedőből Késmárk várának, Savnik és a hozzájok tartozó uradalmaknak 
a birtokosa, ki családja jövendő nagyságának alapját rakta le. Új ember, 
új eszmékkel; az új tannak, a reformationak hive, támasza. Egyik utódja, 
Thököly István, pártfogója a művészetnek, a tudománynak, a hires Szenczi 
Molnár Albert maecenása, ki vendégül fogadta és gazdagon megajándé
kozta ezt a szegény tudóst és költőt, a ki a Heidelbergben tanuló fiatal 
Thökölynek barátja volt.

Ötödik jelenet.
(Az előbbiek és számos tagjai a magyar és német társaságnak. Szé

kek sora a bal oldalon; helyet foglalnak.)
Kulinyi. Tehát kimondom a határozatot, hogy szegény, szomorú 

véget ért sziléziai barátunkat a két társaság közköltségén temetjük, a 
ki a testvér német társaságnak buzgó tagja és a magyar társaságnak oly 
szívesen látott vendége volt, lelkesedve, igyekezve, hogy nyelvünket el- 
sajátsitsa. A búcsúztatót Szabó barátunk ta rtja ; ódát német nyelven 
Schwarz elnöktársam, a deákok énekkara pedig a boldogultnak édes szüléi 
kívánságára német gyászéneket ad elő. Hogy is kezdődik!

Schwarz. »Es ist bestimmt in Gottes Rath,
Dass man vom Liebsten, was man hat,
Muss scheiden;
Wiewohl doch nichts auf dieser Welt 
Dem Herzen, ach, so sauer fällt,
Als Scheiden, ja Scheiden.«

Szabó. Valóban, megható.
Kubinyi. Ki irta ezt a gyönyörű éneket?
Schwarz. A bécsi születésű báró Eeuchtersleben.

(Rövid szünet.)
Kubinyi. (Fábry felé) Tessék a fonalat felvenni és folytatni.
Fábry. (Hallgat, gondolkodva.)
Kubinyi. Min okoskodol ?
Fábry. (Felnézve vidámon.)
Kubinyi. (Halkan :) kifundálta már.
Fábry. Lelkem a múltban, a tizenharmadik században időz. Látom 

e perczben a Tátra alá vonulni szászokat, kiket a dicső emlékezetű II.



Géza nádorának, Belus bölcs kormánylata telepitett le és olvasztott be a 
magyar államtestbe a nemzet tavaszán.

Kubinyi. Éljen!
Fábry. Mikor tavasszal dúsan feslenek a bimbók, úgy ősszel bőven 

lesz gyümölcs, ha a kertész megóvja a fát a csúnya hernyóktól. Gondos 
kertész ültet, öntözget, sürög, forog; lemetszi a vizhajtásokat, oltogat 
nemes csemetét a fákba, hogy nemes gyümölcs teremjen, hogy nemcsak 
maga gyönyörködjék, hanem másokat is gyönyörködtessen!

Kubinyi. No, Szabó barátom! te mint történetbuvár az Úr színe 
előtt, mit szólsz te hozzá?

Szabó. Úgy van, úgy van! akkor vándoroltak be (szászok) ide, nagy
részt a manszfeldi grófságból, hol e miveit nép, miután graevelingeni szü
lőföldét a tenger hullámai magukkal sodorták, darab ideig ott éltek. Azután 
Géza királyunk hívására, városi szabadalmakkal ellátva Magyarországba 
jöttek. Derék, szorgalmas nép.

Fábry. Élelmes, praktikus emberek. Városokat építettek itten. Melyik 
megyében van annyi város mint Szepesvármegyében ?

Szabó. Ezen telepitvényesekkel új és áldásos mozgalom indul meg 
itten és terjeszkedik a Poprád, Hernád és Gölnitz folyókon túl az erdélyi 
havasokig, mint a hajnal, mely előbb a Tátra bérczein látható, azután le- 
szállva a völgyekben terjeszt világosságot.

Az új jövevények elfoglalják a hegyes vidéket, a mely ellenséges 
népek gyakori betörései által pusztává lett.

És a mit e puszta vidéken ernyedetlen szorgalommal, példás kitar
tással létre hoznak, az új vívmány a hazára nézve ; az a cultura áldásos 
alkotása, melynek fényes nyomai e vidéken láthatók.

A mit a kormány rájok bízott, az a honalkotás kiegészítő munkája, 
szabad emberek tettei: polgári és hadi tettek! Polgári munka édesítette 
az életet. Nem csak a határt védik, melyen ezelőtt a trónkereső Borics 
orosz és lengyel csapatai betörtek, égetve, pusztítva; de „Rozgony“ me
zején is harczolnak rettenetes fegyverekkel.

CsinJc. Élelmes, barátságos emberek, kik telt billikommal fogadják 
a vendéget. Jó hazafiak, és hazaszeretetöknek meghatóan adnak kifejezést. 
(Nyitva áll a középső ajtó. Előtte szepesi polgárok énekelnek:)
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Der Gott, der unsre Väter einst 
Nach Ungarland geleitet,
Der hat für uns und Kindeskind 
Das Pleimathsland bereitet!

Das ist die schöne Zipser Mark, 
Bekränzt von den K arpathen!



Dort oben grünt der schöne Wald,
Im Thale reifen Saaten!

Wie lustig schallt das Feld, der W ald!
Das ist ein fröhlich Singen!
Die Gemse haust auf steilen Höh’n,
Im Fluss Forellen springen.

Die Bächlein von den Halden klar 
Wie Silberstreifen fliessen;
Ein bunter Blumenteppich liegt 
Auf saftig grünen Wiesen!

Es ruht wie eines Riesendoms
Des Himmels blauer Bogen
Auf mächt’gen Pfeilern rings umher,
Vom Sonnengold umzogen!

Wie schön bist du, o Zipserland,
Mit deinen Bergesriesen!
Gepriesen sei der Gott, der’s uns 
Zur Heimath angewiesen! (el).

(Éljen!)

Kubinyi. Éljenek! (Csink felé) Mit beszélsz te a billikororól? Tudják 
is ezek a jámbor atyafiak, mi az billikom!

Szabó. Hisz a billikom szó nem magyar, hanem német szó. A német 
»Willkomm«-ból lett! Az ukkon szó sem magyar, hanem a német »Ur- 
kund«- (dessen)-ból alakult azzá.

Kubinyi. Dehogy!
Szabó. Ez csak mese, hogy létezett Ukkon serlege, a finn pogány 

istennek a serlege. Ráfogás az, hogy »Ukkon«-pohár szerepelt volna a 
pogány magyarok ünnepeinél, mikor »magnum fecere áldomást«. Ép úgy 
lett »Herrkopater« a német »Herr Gott Vater«-ból!

Fábry. Különös dolog! Ruszkin sem kelta szó, mint a keltisták ál
lítják, hanem latin, a mely akkor keletkezett, mikor Magyarországon latin 
világ volt, mikor a riszdorfi nótárius is latin nyelven állította ki az okmá
nyokat, igy írván a keltet: »Datum Rusquini« stb.

Szabó. Azt is állítják, hogy a »Balaton« szó a szláv blatoból ala
kult magyarrá.

Kubinyi. Ne ingerkedj’ !
Csink. A »gönczölszekér« a szepesi német dialectusban: »Hejnczel- 

wagen«.
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Kubinyi. Ne boszantsatok!
ősink. És Nagyszálok nem azért neveztetett annak, mivel a kör

nyékén német bevándorlók letelepettek. A bevándorlottak Groszschlagen- 
dorfnak nevezték el a salakokról, melyek ott felhalmozódtak vashámori 
munka, fegyver-kasza-kapafabrikálástól.

Szabó. Bajos dolog, minden szónak az eredetét kikutatni. Lőcse 
állítólag a tatárjárás előtt kis helység volt, Lauscha volt a neve. A tatár
járás után, sokan azok közül, kik a dúlás elöl Lethonköre, (»lapis refugii«) 
menekültek, a természettől védett Lauschán telepedtek le. A faluból ha
talmasan erődített város lett, IV. Bélától szabadalmakkal ellátva. Lau- 
schából Leutschau lett, magyar neve Lőcse.

ősink. Szebb nevet is választhattak volna!
Szabó. Igaz, p. o. Lödé.
Csink. Mi az Lödé ?
Szabó. Lövölde. Sokat lövöldöztek a jó lőcseiek; ki nem fogytak 

a lőporból! Hiszen, nemcsak méhsört, hanem lőport is gyártottak.
ősink. A bitang szó is német eredetű.
Kubinyi. (Szabó felé) Hallod-e ezt az absurdumot!
Fábry. Azt mondják, hogy Beuteból, Beutungból lett.
Kubinyi. (Haragosan.) Ez már bitangság! (rövid szünet) Node még 

is van valami a dologban: a szegény német vándorló legények magyar hely
ségekben házról házra járva alamizsnát kérnek ig y : »Bi t t ’ s c h ö n « ,  s 
miután az alamizsnát zsebre vágják, megköszönik: »Dank«. így lett a 
bitang szó; a csatangolót bitangnak nevezték el hangzatosán. Ezek a filo
lógusok sokat félre magyaráznak, a mi sérti a magyar ember nyelvérzékét.

Szabó. Nem sértés az, barátom! Egyik nép a másiktól vesz köl
csön szavakat. Az imént elmondottakban van sok poetikus ráfogás, de 
helyes etymologia is.

Schwarz. A mi a billikom szót illeti, én is azt hiszem, hogy az né
met eredetű szó; láttam én billikomot: a késmárki kékfestők serlegét. 
Szép faragványu mű, rajta férfi alak, kezében zászlóval, melyen olvasható 
az üdvözlő felirat »Willkomm«. Ilyen serleggel üdvözölte a »tanyára« 
(Herberge) tért vándorló legényt az »atyamester«, adván kezébe a tölt 
billikomot, egyúttal ebéddel, vacsorával és szállással is ellátta.

Szabó. A magyarajku vándorló legény billikomnak nevezte el a 
serleget.

Schwarz. Érdekes az a romantika, mely a kézmivességet környezi. 
De nagy jelentőséggel is birtak ám azelőtt a kézmivesek társulatai, az 
úgynevezett czéhek. Azok ugyancsak hazafias indulatot és polgári erényt 
ápoltak. Munka után kivonulnak a czéhek tagjai: a »majsterurakkal«, a 
segédekkel az »atyamesterek« vezetése alatt a városból és gyakorolják 
magukat, hogy bármikor szembe szállhassanak az ellenséggel.

2*
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Harczolnak a hazáért, a királyért; védik tűzhelyüket a pásztor vend 
népség ellen, mely orozva rájuk támad a »wengleibiczi« és »kottenaui« 
(Wend-Leibicz és Kottenau a leibiczi határon) föszállásáról.

És jaj annak, legyen az akár a »majsztram«, a segédje vagy az 
inasa, ki a király szentesitette czéh-statutumok ellen v é t; annak lakolni 
kell, mert vét a »polgári becsület« ellen.

Czimeres zászlaik alá nem egy ifjú vágyakodott és örült, ha tanoncz- 
nak felvették, hogy a tanuló évek múltával „legénynek“ felavattatván, 
„vándorlókönyvével“ helységről helységre, országról országra utazva vi
lágot látni, idegen nyelveket elsajátítani le h e te tt............

Vették is annak hasznát későbben, mikor mint önálló iparosok a 
miskolczi, debreczeni, pesti országos vásárokra vagy a németországi lip
csei sokadalomra vitték nagy mennyiségű gyártmányaikat.

(Tompa zaj hallatszik a színfalak mögött, döbörgés, egyre hango
sabban : jön a tatár.)

Szabó. Mi itt akár száz évig disputálunk; ezalatt meg nyakunkra 
ront az ellenség (mind el).

Hatodik jelenet.
(Kivitték a baloldali székeket. Föllépnek a ta tárok: rémséges alakok, 

borzasztó középkori fegyverzettel; roppant zajjal, huj, huj kiáltással, erősen 
döbörögve a jobb ajtón be, a bal ajtón ki, hujt, hujt kiabálva.)

(Hosszabb szünet.)

Hetedik jelenet.
(Fábry, mély gyászban, kézéit összekulcsolva imádkozik. Közben ének 

a színfalak mögött:)
»Isten, bűneink miatt 
Gyűlt harag kebledben,
S elsujtád villámidat 
Dörgő felegedben.

Most rabló mongol nyilát 
Zúgattak felettünk,
Szánd meg, Isten, a hazát,
Eleget bűnhődtünk!«

Fábry. (végig hallgatja az éneket fejét lecsüggesztve, azután felegye- 
sedve:) Szent Isten, támaszd fel hazánkat! (el)

Szünet.

Nyolczadik jelenet.
Fábry. (közönséges öltözékben) Meg sem mondhatom, mily jól esik
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lelkemnek a »szepesi németek« jellemes maguktartása. Polgári kötelességük 
teljesítésével az egész ország elismerését vívták ki magoknak! Privilégi
umok védszárnyai alatt végeznek polgári munkát, és ha kell, dandárokat 
szerelnek fel! íme, Késmárk nyolczvan pánczélos vitézt küld Kun László 
táborába. Látom a magyar sereget felvonulni a morva síkságra. Hogy 
harczolnak Stielfried, Dürnkrut csatatéréin! A cseh Ottokár le van verve; 
Habsburgi Rudolf elfoglalja a német császári trónt.

Szünet.
Fdbry. felmerülve-) Letűnt két decennium. Szepesség, hogy gyara

podik anyagi, szellemi vagyonban! Vigan csosszan az élet! De milyen 
zaj tombol?! Trencséni Csák Máté pusztít itten! rabol, prédái! Odavan 
a fáradhatlan polgárság vetése! De jaj neked Trencséni Csák Máté! 
íme, ott teremnek a »Rnzgonyi mezön« a szabad polgárság dandárjai! 
Hajh, hogy hullanak Csák Máté csapatai! frövid szünet) Nagy Lajos, te 
dicső, nagy királya Magyarhonnak, te új szabadalmakkal jutalmaztad meg 
hü Szepességet a rozgonyi mezön ontott véréért.

Szünet.

Kilenczedik jelenet.
(Léptek hallatszanak, czinczogás is, czigányok a középső ajtó előtt, 

rágyújtanak régi hallgató nótára, azután »frissre«. Belép a jobb ajtón 
magyar, német, tót csoport, ölelkeznek, tánczolnak.)

Fdbry. (kiáltva:) á cs! (mind el.)

Tizedik jelenet.
Seabó. Hála néked, Zsigmond király, hogy hazánkba fogadtad 

Pháraó népét! Oh, mily csodás a barna legények muzsikája, elragadó, 
kedvderitö, könyekre fakasztó. Sir, rí, mint az édes anyját megsirató 
leányka! Majd úgy hangzik mint valami szent legenda régen letűnt 
időből. Oh, te csodás, kimondhatatlan bájos zene, magyar nemzetem 
örömének, szenvedéseinek kifejezője! Hála neked, Zsigmond király, hogy 
behoztad a »placetum regiumot« ; ne avatkozzék hazánk ügyébe semmiféle 
külhatalom! Hála neked, a polgári osztálynak is jogot adál, hogy az or
szágházában a nemes urakkal együtt tanácskozhassanak a haza sorsa felett. 
De miért adtad el a tizenhat szepesi városokat a lengyel királynak ?! 
Miért szakítottad el hűséges polgárait a haza kebelétől ? Miért törekedtél 
idegen birtok elfoglalására annyi drága magyar vér árán! Hajh, Zsigmond 
császár, nem jól cselekedtél, hogy Kontot és a »harmincz nemest« ki
végeztetted ! (rövid szünet) Bánod is t e ; csapongsz itthon. Csapongás a
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te hadbeszállásod Nikápoly alá a hatalmas török ellen! Bajazid szétveri 
sereged’, és te életveszélylyel bolyongsz!

(Kívül za j: a husziták! el.)
H o s s z a b  S z ü n e t .

Tizenegyedik jelenet.
(Fábry, Fröhlich, későbben Szabó, gyászban.)
Fröhlich. Úgy fáj a lelkem, valahányszor a leibiczi patakot látom, 

melynek hullámai pirosán ömlöttek a Poprádba.
Fábry. Van okunk gyászolni. Én Késmárk halottjait siratom, a 

város védelmében elesett polgárságot és a lemészárolt derék paulinikus 
szerzeteseket. A vad zsebrák csorda mindenek előtt iszonyú ordítással a 
»Mihályhegyre« rohant, szétrombolják a zárdát, felkonczolják a fehérreve- 
rendás szerzeteseket, a házfönököt meg felakasztják. Azután a vár melletti 
»lengyel kapunak« rontanak.

Ádáz tusa áll! — A halottak hullait egy rakásra hányák. Felmásznak 
a falra, és ördögökként szállnak alá az alsó v'rosba. Lángtengerben úszik 
az egész város. A városháza a szép toronynyal áldozatul esik; a városi 
archivum kincsei oda vesznek!

Fröhlich. Szülővárosom le nem égett ugyan, de nincs ott ép férfi’ 
csak asszonyok és gyermekek s mankón járó nyomorékok. Még sírásók 
sincsenek, azok is elestek a csata színhelyén, a „Meutnersfelden“.

Fábry. Mi az a Meutnersfeld? Hol van ez?
Fröhlich. Leibicz mellett. Azért nevezik annak, mert ott esett meg 

a husziták »zsebráksága« (meuterei-ja)! A sírásók is ott estek el. Nincs 
már Leibiczon posztó- és vászonszövő szék. Nincs épkezü, éplábú, életre 
való munkás, ki vig danával kisérné munkáját! Csak asszony- és gyermek
sírás hallatszik!

Fábry. Tehát Leibicz le nem égett?!
Fröhlich. Tudja Isten: az ádáz csata zajába egyszerre borzasztó 

stentorhang vegyül; Késmárk felől hangzik, zsebrákok jöttek lihegve, ordí
tozva: »bobok«, »bobok«! a rém, a rém! És uczu, futnak, mint a veszett 
fene a ruszkinóczi »Geholra,« s bújnak el a régi vár romjai közé.

Fábry. (mosolyogva). Én eszközöltem azt.
Fröhlich. Hogyan ?
Fábry. Késmárk elhamvadott; a rablók a pinczékbe és templomokba 

menekülteket keresik. De egyszerre megjelen a csonka torony ablakán 
egy alak fehér reverendában, vérpiros fátyollal, kezében kötéllel.. A város
háza előtt tivornyázók felriadnak és ordítozva kiabálnak: »bieli mnich,« 
a fehér szerzetes! »bobok, bobok«! És a vad csorda legott futásnak ered-

Szabó. (Kissé mosolyogva, aztán elkeseredve.) Hejb, Zsigmond 
császár, te hoztad nyalkunkra a huszitákat! Miért szegted meg Húsz
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Jánosnak adott császári szavad’! ? 6  a máglyán lehelte ki a lelkét, mint
sok más apostol; de az 6 porából egy rettenetes, boszuálló had támad 
(rövid szünet). Egyszer volt nagy Csehország! Lakosai a konstanczi 
máglya lángjától feltüzelve fegyvert fogtak a szellemi szabadságért és össze
tiporják Zsigmond hadseregeit. De az a Csehország sülyedezve alászálh 
Fiai folytatják a külországban a rombolás irtózatos munkáját. Otthon 
pedig testvér testvér ellen harczol. Csehország nemzeti ereje fogyton fogy. Ki 
folytassa Húsz csehnemzeti müvét ? A cseh zsebrákok ? Szegény Cseh
ország ! Képtelenné lettél uj szellemi alkotásra! Letűnt nagyságod csillaga- 
Oh, Zsigmond császár, megölted dicső földidet, Húsz Jánost. Megyöngited 
hazánkat is; anyagi erejét elpazarlod.

Fdbry. Elpazarolja Strassburgban, hol örömmámorban dőzsöl és ké- 
jeleg. Háromszáz patricziusi hölgynek e g y  eg y  gyűrűt tűz ujjára annak a 
jeléül, hogy ők azok a jegyesek, kiket az a szerencse ért, hogy díszmenetben 
kisérjék a császárt a bálterembe. — »Die Weltgeschichte ist das Welt
gerichte«.

Szabó. Bizony, Zsigmond, Magyarország királya és a római német 
szent birodalom császára, öt koronát viselt a fején, és még sem képes le
verni a huszitákat. De megfékezi a rabló zsebrákokat a törökverű Hunyady 
Jánosnak a fia. Magyarország fiatal, tetterős királya, Hollós Mátyás 
Corvinus. De ő ki nem pusztítja őket, hanem híveivé szegődteti, mert 
emberül érző fejedelem. És ők Mátyással, ki mint hadvezér felülmúlta 
minden kortársát, a » f e k e t e  s e r e g b e n ?  a török ellen indulnak Boszniába 
Jaicza alá, s elfoglalnak hatvan várat. Mátyás visszatér és száguld Morva
országba, Sziléziába az őt bálványozó seregével. Meghódol előtte a lengyel 
és a cseh király.

(Kubinyi a középső ajtó előtt áll, aztán belép)
Kubinyi. (Lelkesen) Kezdődik az új aera a tudomány és művészet 

szellemi tavaszával: Mátyás a nemzet szive szerint alkot hősiséggel, nemes 
szívvel.

Szabó. Úgy van! Előmozdítja a polgári munkát, ápol tudományt, 
művészetet, irodalmat. Kezd l a s s a n  lassan újból fölvirágozni az ország.

Fdbry. Pompáznak uj királyi paloták. Épülnek uj iskolák Egerben, 
Nagyváradon, Váczon. Gyülekeznek a zseniális király köré bel- és külföldi 
tudósok, művészek. Sürögnek, forognak Gutenberg tanítványai Hesz András 
nyomdája körül, hogy értékesítsék hazánk javára az új találmányt, a 
könyvnyomtás mesterségét, mely hivatva van, hogy általa »a gondolkodó 
emberek társasága a világ minden részein egy összes látható egyházzá 
váljék.«

Kubinyi. (Szabó felé) Kérlek, ne doceálj! (Fábry felé) Te Váritünde, 
— te Tündevári — Vári -—• aligatori, az az te allegorizáló Vártünde, je
leníts tovább Hollós Mátyás Corvinus múltjához tartozó eseményeket!
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Fabry. Lelki szemeim látják Száraz Antal ötvösségét; látják a 
szobrászokat, hogy ékesitik remek müvekkel Mátyás palotáit. Hallom 
zengeni a királyi teremben a csatadalokat, világhírű énekkarának csata
dalait (rövid szünet). Most a Tátra alá vonul a nép bálványa. Itt van 
Késmárkon!

Kubingi. (riadva) Ejnye, elragadtattam !
Fábry. Holló-Lomniczra vonul vadászkastélyába vadász apródjaival. 

Hejh! hogy csapong a vigasság! Hangzik a kürt Holló-Lomnicz és Mátyás
falva erdőin! All a hajsza! hull a v ad ! —- (rövid szünet).

ím e! megint itt van a daliás király. Tova száguldoz. Kakas-Lom- 
niczon száll meg vendégül Kakos urnái. Igazságot szolgáltat Lomnicz és 
Hunfalu panaszkodó lakosságának.

Szabó. Az igazságos, a bölcs király!
Fábry. Mert tiszteli a népnek kérges kezét! -------Aztán a szomszéd

megyébe vonul, megvendégeli szép Gömörmegye büszke urait; megtréfál- 
ta tja : viszi őket a szőllőbe, adat mindenik kezébe ásó t! Féldájával ösz
tönözi őket kapálásra. N i! hogy belefáradnak a szokatlan munkába! Már
nem b ir ják .....................És szól a király: »A nép verejtékét azontúl többre
becsüljék!« És szerte a hazában kifakad a nép lelkesedése: (a színfalak 
mögöt ének:)

»Mátyást azért választotta 
Mind az ország királyságra;
Mert az Isten adta nékünk 
Mennyországból oltalmunkra !«



Második szakasz.

Erste Scene.
(Fröhlich, Kolbenheyer, beim Eintreten das Gespräch fortsetzend.)
Fröhlich. In Petöfi’s Wesen steckt ein dramatischer Zug. Diesem 

Zug folgend, greift er schon frühzeitig hastig um sich. Er kehrt den Musen 
den Rücken, und fast noch ein Kind, geht er entschlossen unter die Söhne 
des Mars, das blutige Kriegshandwerk zu treiben. Da bricht er zusammen 
im Waffentanz. Doch er steht wieder auf, und in die Heimath zurückge
kehrt schöpft er wie Antaeus neue Kraft aus dem Boden der vaterländischen 
Erde und schwingt sich empor in die Reihe der Ritter vom Geiste.

Er hat sich sein Schicksal selbst bereitet, wie er sich auch selbst 
den Namen gab.

Kolbenheyer. Sich selbst einen neuen Namen geben, ist gerade nicht 
so schwer; er hat seinen Namen bloss übersetzt.

Fröhlich. Möglich, dass schon Petöfi’s Vorfahren diesen Namen führten, 
der sich dann im Laufe der Zeit, inmitten slavischer Umgebung, in Pet- 
rovics verwandelte. Ein Nachkomme des Wojwoden Apor László gerieth 
aus Siebenbürgen nach Kroatien, und dort klebte ihm der Name Lacz- 
kovics an.

Der Borsoder Gutsbesitzer Palóczy übersetzte, der Zeitströmung wäh
rend der Regieiung Maria Theresias folgend, seinen Namen in Bruckner. 
Ein Zweig der Familie Fehérpataki veränderte diesen Namen in Weisz- 
baecher, der andere in Bielopotoczki.

Kolbenheyer. Das ist Geschmackssache. Die Hauptsache ist, dass der 
Träger seines Namens ihm Ehre mache. Petőfi ist stolz auf seinen Namen 
und mit Recht. Und wehe dem, der ihm in dieser Beziehung nahe tritt. 
Sein Freund und Reisebegleiter, Kerényi, erzählte uns gestern, dass in 
Pest bei einer Tischgesellschaft ein Spassmacher nur so nebenbei an den 
Namen Petrovics anspielte. Der wurde aber dann von Petőfi niederge
donnert. Petőfi ist durch sich selbst geworden, was er ist und wäre es 
nie geworden, hätte er sich nicht schon in seiner frühesten Jugend ein 
solches Schicksal selbst bereitet. Er that übrigens wie Goethe sag t:



»Musst nicht widersteh’n dem Schicksal,
Aber musst es auch nicht flieh’n,
Wirst du ihm entgegen gehen,
W ird’s dich freundlich nach sich zieh’n«.

Zweite Scene.
(Die Vorigen, Schwarz, bald darauf Fábry als Bote in tiefer Trauer.)
Schwärs. Kameraden! Petőfi, der uns ein so lieber, willkommener 

Gast gewesen und uns mit seinen urpoetischen, flammenden Dichterworten 
bezaubert, ist abgereist. Auch unser Präses Clarissimus Forberger ist ab
wesend. Er begab sich mit Hunfalvy nach Gross-Schlagendorf zu dessen 
gefährlich kranken Vater, dem alten Herrn Hunsdorfer. Nun kann 'es 
losgeh’n.

(Fábry, langsam, traurig einherschreitend.)
Schwärs. (Leise:) Die leibhaftige Trauer, (laut:) Woher?
Fábry. Ich komme von der Leichenbestattung auf dem Felde Mo

hács. Zweiundzwanzigtausend Todte liess dort die edle Dorothea Kanizsay 
in die blutgekränkten Gräber legen! Auch König Ludwig ist in das Grab 
gesunken. Und Zápolya besteigt den Thron. Gott sei ihm gnädig, dass 
er im Aufstieg gedenke der Schmach und der Erniedrigung bei Mohács, 
und sich nicht überhebe und Schandthaten begehe, wie er solche mit un
erhörter Grausamkeit an Dózsa begangen!

Fröhlich. Der ergötzte sich an dem Flammentod der Märtyrer der 
neuen Lehre.

Fábry. Dózsa wurde nicht verbrannt. Zápolya liess ihn auf einen 
glühend gemachten Thron setzen, aufs Haupt eine glühende eiserne Krone 
setzen, in die Hand ein glühendes eisernes Scepter drücken, den ganzen 
Körper mit heissem Fett übergiessen und ihn dann mit glühenden Zangen 
peinigen. Seine ausgehungerten Mitgefangenen mussten dann von dem halb
gerösteten Fleische ihres Anführers essen.

Kolbenheyer. Entsetzlich! Wo war denn da die königliche Gewalt, 
die Einhalt gethan hätte ?!

Fröhlich. Damals herrschte im Lande die Winkeltyrannei; der König 
selbst war unvermögend, ohnmächtig.

Kolbenheyer. Diese unerhörte Grausamkeit wird die Welt nicht ver
gessen. Allein Dózsa war ein Empörer. Doch welche Vermessenheit von 
Zápolya, dem Weltgeist zu trotzen ?! Mit seiner Hand an Gottes Werk zu 
tasten und friedliche Leute, wie den Libetbányaer Gregori und Nicolai, zu 
morden, weil sie Gott in ihrer Weise und nach ihrer Ueberzeugung ver
ehren.

Fábry. Das ist ja das Vergehen gegen Gott und die Menschheit! 
Das ist das Verderben der Machthaber, die den Geist der Zeit nicht er-
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fassen. Es ist eine neue Zeit angebrochen und mit ihr ein neuer Geist 
auch in unser Vaterland eingezogen. Den Zápolya hat dieser Geist nicht 
aufgerüttelt zum Bewusstsein. Aber Ferdinand von Habsburg vernahm und 
beherzigte den Weckruf des Wittenberger Mönchs und duldet die An
hänger des neuen Reformators.

Schwarz. Auch sie sind Gottes Kinder. Brüder sind sie Alle, die 
dieser Boden nährt!

Fröhlich. Der Geist ist göttlich und lässt sich nicht spotten. Er 
schreitet unaufhaltsam fort, um das Alte und Hinfällige zu beseitigen und 
eine neue Welt herzustellen. Das ist die heilige, göttliche Ordnung im sitt
lichen Weltlauf. Zápolya höret nicht auf die Losung der Zeit (ab).

Dritte Scene.
(Die Vorigen.)
Fabry. »Polak, wenger dwa bratanki,

Jak wo äabli, tak do sklanki!«
Schwarz. Was soll das bedeuten ?
Fabry. Das bedeutet:

Polen und Magyaren 
Stets gute Freunde waren;
Beim Waftengang,
Bei Gläserklang.

Wer mehr geleistet? Beide trieben es gross in einem wie in dem 
andern.

Der Pole trinkt aber immer noch Eins vom Szamorodner, den er selbst 
erzeugt.

Schwarz. Selbst erzeugt ?
Fábry. Gewiss; ma ,ch polnische Herrschaft besitzt in der Hegyalja 

Weingärten und producirt den Lieblingswein der Polen, den sie auf polnisch 
»Szamorodni« (selbst erzeugt) nennen. Der Pole liebt starke Weine- 
Jedoch in einer Gesellschaft lässt er sich vom Rausche nicht bemeistern; 
denn es gilt noch, den Nationaltanz aufzuführen. Da fliegt er denn begeistert hin, 
es ist wie ein Flug von der Erde bis zu den Wolken. Doch er fliegt zu 
dir, umarmt dich und schliesst dich an seine Brust.

Da erhebt sich der Magyaré. Es rauscht die Musik, er steht aufge
richtet, — stolz, gravitätisch, heroisch schreitet er daher wie zum Kampfe, 
dass es dröhnt und bebt; und er kehrt wieder, so anmuthig und selbstbe
wusst wie der Held nach errungenem Sieg.

Schwarz. Ja Polen und Magyaren sind Waffenbrüder und Zechge- 
nossen. Doch nicht bloss Bacchus und Mars, auch Gott Hymen stiftete 
unter ihnen einen Bund, den heiligen Bund für’s Leben, und erleuchtete
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mit der Hochzeitsfackel den Liebenden den Weg in die neue Heimath. Schon 
Herzog Géza, der Vater unseres ersten Königs, erkor sich zur Gemahlin 
eine polnische Fürstin, die in Polen die »A11 e r s ch ö n s t e« hiess. Und 
König Karl Robert die polnische Königstochter Elisabeth. Er kämpft 
auch für Polen gegen die Tataren, und die dankbaren Polen wählen seinen 
Sohn zu ihrem König. Dies Freundschaftsbündniss zwischen Polen und 
Magyaren wird immer fester und fester. In Polen wird das ungarische 
Königslager aufgeschlagen, und in Ungarn halten die Polen ihren Landtag. 
Der Ruhmesglanz des Königs Ludwig belebt den Freundschaftsbund der 
beiden Nationen. Ludwigs Tochter wird Königin von Polen, und auf 
Ungarns Thron gelangen zwei Jagellonen. Polen und Ungarn kämpfen 
vereint und verbluten in der Schlacht bei Várna.

( Paus  e.)
Fdbry. Polen erwählt zu seinem König den Fürsten von Sieben

bürgen, Stephan Báthory, und wieder kämpfen Polen und Ungarn unter der 
Fahne des gewaltigen Báthory gegen Russland und erringen den Sieg.

Der polnische Ritter Zaviss zieht nach Ungarn, er kehrt bei Roz- 
gonyi ein, begleitet diesen und dessen todesmuthige Gemahlin, die schöne 
Caecilie, die dem König Sigismund das Leben rettet, in den Kampf gegen 
die Türken bei Galambócz und weicht nicht von der Seite der Heldin, 
bis nicht der Feind geschlagen.

Zápolya gewinnt den edlen Polen Hieronymus Laszky und durch ihn 
den türkischen Kaiser. Laszky spielt überhaupt eine grosse Rolle. Zápolya 
belohnt ihn für die geleisteten Dienste mit der Zipser Obergespanswürde.

(Kubinyi tritt ein und übergibt Schwarz eine Schrift.)
Als solcher kam er hieher, besetzte das Schloss und zwang die Ein

wohnerschaft zur Anerkennung Zápolya’s. Daraus erwuchs der Stadt Késmárk 
grosses Unheil. Auch die Feindschaft zwischen Leutschau und Késmárk 
wurde dadurch geschürt.

Schwarz. Laszky trat aber zu König Ferdinand über!
Fdbry. Allerdings, aber erst nach dem Tode Zápolya’s. Jedoch durch 

die Vorliebe für Késmárk und den Schutz, den er der Stadt gegen 
räuberische Ueberfälle gewährt, eroberte er sich die Herzen der Bürger 
und versöhnte sie mit dem siegreichen König Ferdinand.

Schwarz. Was hilft’s, das feindliche Verhältniss zwischen Leutschau 
und Késmárk bestand noch lange, und es berührt schmerzlich, wenn man 
diesbezüglich die elegisch angehauchten Worte des Localsängers liest.

Fdbry. Wie lauten die?
Schwarz, (öffnet das Blatt und liest):

Das Haupt der blauen Tátra glüht 
In purpurrothem Glanze,



Am Popperflusse rüstet sich 
Ein Heer zu blut’gem Tanze.

Das ist der biedern Zipser Krieg.
Ihr seid des Landes Hüter ?!
Ihr streitet nicht für Gott und Land,
Ihr kämpft für irdische Güter!

Fluch! der des Neides Brand geschürt,
Das Feuer der Verschwörung,
Und zwingt und treibt die Schwesterstadt 
Zu Hass und zur Empörung!

Bei Rozgony stritten sie vereint,
Und hatten Sieg errungen,
Jetzt haben ’gen einander sie 
Das blut’ge Schwert geschwungen!

(Kurze Pause.)
Nun ist es still, es ruht die Schlacht,
Die Friedesfahnen schwanken;
Doch Hass und Neid durchzieht annoch 
Die Heizen und Gedanken!

Kulinyi. Was liegt eigentlich dem Gedicht zu Grunde ? Wer war 
der eigentliche »diabolus rotae« ?

Schwarz. Eine unerquickliche Geschichte d as! Eine Episode aus dem 
Jahre 1531, aus der Zeit der Gegenkönige Zápolya und Ferdinand. Es ist 
die Keilerei der Kesmarker mit den Leutschauern auf der »Schlachtwiese« 
bei Klein-Schlagendorf. Der Veranlasser der unglückseligen Fehde war 
Kaspar Serédy, Hussarenhauptmann des Königs Ferdinand; der komman- 
dirte in Leutschau und wollte Késmárk brandschatzen. Er raubte auch 
alle der Stadt Késmárk unterthanen Ortschaften aus.

Fdbry. Die Hussaren fingen sechs von den bewaffneten Kesmarker 
Bürgern und massakrirten sie auf der »Rohrwiese«. Das gönnten die Fer- 
dinandisch-Gesinnten Leutschauer den Kesmarkern, von denen sie ohnehin 
wegen des »Weinstapelrechts« übervortheilt wurden.

Schwarz. Ha, das mittelalterliche Privilegienwesen!
Fdbry. Da warben die Kesmarker Söldlinge in Polen und rückten 

gegen Leutschau. Die Leutschauer fielen aus ; verfolgten sie bis an den 
Popperfluss. Nun rückten auch die Bauern aus den geplünderten Ortschaften 
heran, und es fiel die blutige Schlacht bei Klein-Schlagendorf.

Schwarz. Unglückliches Land, wo selbst die Brüder eines Stammes 
hadern! vTritt ab, ebenso Kubinyi.)
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Vierte Scene.
(Der Schuldiener öffnet halb die Thür, bleibt stehen. Hinter den 

Coulissen ruft es: He! Herr Pedell! komm mit ins Brauhaus)
Pedell. Ich kann nicht, ich hab noch Hebräisch in der Theologie 

(Gelächter)..................... Herr Professor Steiner ist noch nicht heraus.
(Oeffnet ganz die Thür und es tritt ein Fröhlich, während Fábry 

mit sich allein redet.)
Fábry. Als ob ich eine heilige Sage hörte! Es währt ein heisser 

Kampf im Reiche der Ritter vom Geiste für Glauben und Gewissensfreiheit 
Horch! wie das rauscht. Die Herolde der heiligen Streiter ziehen von Land 
zu Land, den Sieg des Geistes verkündend. Jetzt kehren sie ein ins 
Schloss. Da schallt es:

»Das Wort sie sollen lassen stahn,
Und kein’ Dank dazu haben.
Es streift für uns der rechte Mann 
Mit Gottes Geist und Gaben!«

Hört! Sebastian Tököly ruft: Ein neuer Geist weht in der Stadt, sie 
errichtet ein neues Werk Ist’s Gottes Werk, so wird’s nicht untergeh’n

(Kleine Pause.)
Fábry. Ich sehe wie im Traume, wie Széchy Mária mit ehernem 

Helm, mit goldenem Panzer und blankem Schwert sammt Gefolge aus 
Siebenbürgen auf das Felsenschloss Murány zieht und gegen den kaiser
lichen Feldherrn Wesselényi die Burg vertheidigt.

Fröhlich. Wie Minerva für jene Helden kämpfte, denen sie zugethan.
Fábry. Aber nicht so treu, wie Pallas Athene, die ihre Kampfge

nossen nicht verlässt. Széchy Mária steht in voller Rüstung dem Feind 
gegenüber; ist aber nicht gewappnet gegen die einnehmenden Worte des 
Wesselényi, der sie für die schönste Frau im Lande erklärt. Ihr geht die 
Huldigung ihrer Schönheit über den Sieg der Tapferkeit. Sie verlässt 
treulos ihre Glaubensgenossen und wird die Gattin dessen, gegen den sie 
bisher gekämpft.

Nun werden Feste über Feste gefeiert. Sie lustwandelt mit den 
Hochzeitsgästen an der Seite ihres Gemahls im Rosengarten des F'eisen - 
schlosses. Nun kehren sie in den Prachtsaal und lauschen dem Gesänge, 
der bei der goldenen Leier von den Dichterlippen Ovids strömt und die 
Herrin von Murány verherrlicht.

Kolbenheyer. Der Ovid! Das ist der ungarische Dichter Gyöngyös'.
Fröhlich. Das klingt wie ein Märchen aus »Tausend und eine Nacht« 

und Vártünde, Fábry, ist die Erzählerin Scherizade.
Kolbenheyer. Und Széchy Mária erwarb sich den Namen »Murányer 

Venus«, und lebt in der schönen Dichtung des Stephan Gyöngyösi.
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Fröhlich. Auch das Volk vergass sie nicht; denn sie wollte nach 
dem Tode ihres Gatten gut machen, was sie verdorben; sie tritt wieder 
in voller Rüstung auf und kämpft wieder gegen die Labanczen, kämpft 
und kämpft, wird besiegt und muss in die Verbannung.

Fdbry. Unterdessen war auch Stephan Thököly ins Feld gezogen. 
Er fliegt mit seiner Schaar nach Árva-Váralja. Er kämpft, ringt mit dem 
Tode und stirbt. Sein jugendlicher Sohn Emrich flieht aus Schloss Árva- 
Váralja nach Siebenbürgen. Aber den Todten will General Heister ver
brennen. Doch auf Befehl seines kaiserlichen Herrn wird der Leichnam 
ehrlich beerdigt. Mit dem Tode des Helden verstummen auch die 
prachtvollen, weitberühmten Glocken auf dem grossen runden Thurm im 
Schloss zu Késmárk. Auf der Orgel in der Schlosskapelle erschallt nicht 
mehr das hehre L ied: „Ein1 feste Burg ist unser Gott“.

Kolbenheyer. Wesshalb nicht?
Fábry. Der Fiskus legte auch auf das Kesmarker Schloss Beschlag, 

und Alles, was kostbar und werthvoll, gelangt auf die Kaschauer Kammer 
und wird veräussert. Die Orgel jedoch wurde den Jesuiten in Leutschau 
gegeben. Die Glocken werden vom Thurm herabgenommen, nach Kaschau 
gebracht ünd auf dem Marktplatz auf ein niederes Gerüst gestellt. 
Doch Wunder! Des Nachts fangen die Glocken leise an zu tönen! Das 
sind die Seufzer der Unterdrückten.

Fröhlich. Und die Seufzer der Gespiessten, der Geräderten, der bei 
lebendigem Leibe Geschundenen!

Fábry. Die Kaschauer Kurutzen hielten dies für ein gutes Omen und 
prophezeiten die baldige Wiederkehr des jungen Thököly. Und er kehrt 
zurück, erobert das Land, — wird vom türkischen Kaiser zum König 
declarirt, — nimmt die Huldigung entgegen und zwingt die Widersacher 
mit Waffengewalt und dem Glanze der Fürstenwürde zur Anerkennung. 
Dann zieht er mit seiner Gattin, der bezaubernden Zrínyi Ilona, in Késmárk 
ein. Es prangt die Stadt im Fahnenschmuck; voran kommt Thököly mit 
Zrínyi Ilona, ihrem Sohne, dem jungen Fürsten Franz Rákóczy und ihrer 
Tochter. Herrliche, von Sonnenlicht und Festesglanz umspielte Gestalten, 
D e Mutter voll Schönheit und Anmuth; die Tochter, so hold, strahlend und 
zait. eine wundervolle Mädchengestalt wie ein Engelsbild. Dann folgt der 
Hofstaat. Die Bürger jauchzen und feiern den Kurutzenkönig. Und reichen 
der Fürstin Gold und Edelgestein, dem jungen Fürsten einen goldenen 
Ehrensäbel und krönen die junge Fürstin Julie mit einem Perlenkranz.

(Gesang hinter den Coulissen.)
Naht einst ein kühner Held heran,
Eilt ihm das Volk entgegen,
Bekränzt mit Ruhm den edlen Mann:
Dem edlen Mann ein »Éljen« !
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Es klingt und rauscht der Ruf mit Macht 
Auf Berg, im Thal und Thälchen,
Das Volk, es ist die treue Wacht,
Dem treuen Volk ein »Éljen« !

Der kühne Feldherr an der Spitz’,
Der mag das Heer befehl’gen;
Seht ihr des blanken Schwertes Blitz ?!
Dem Feldherrn kling’ ein »Éljen« !

Kolbenheyer. Herrlicher Gesang! Es geht doch nichts über die Kunst!
Fdbrg. Das ist’s ja, was auch mich entzückt!
Kolbenheyer. Bevor ich vergesse: Du gedachtest der Czinka Panna, 

woher deine Liebe zu dem Zigeunermädchen ?
Fabry. Die Czinka Panna ist eine seltene Erscheinung, ein von Gott be

gabtes Geschöpf. Seit Szenczi Molnár Albert im Kesmarker Schloss verweilte, 
war der »alte Thököly« wie verwandelt. Der Dichter hatte ihn bezaubert 
mit einer Mythe von der Unsterblichkeit. Die heilige Sage drang aus dem 
Schloss in die Stadt, in die Umgegend, uud der fromme Glaube des Volks 
prädestinirte den Namen Thököly zur Unsterblichkeit.

Die Heroen dieser Mythe sind immer dieselben. Bloss die Namen 
sind verändert. Ihr Schicksal ist grösstentheils tragisch. Da tritt aus längst 
verflossener Zeit aus dem Hintergrund Nikolaus Kont hervor. Nach ihm 
erscheint Ladislaus Hunyadi auf dem Plan. Sie streiten und verbluten: der 
Henker schlägt beiden die Köpfe ab.

Da beginnen andere Freiheitshelden ihre Rolle. Emerich Thököly 
und dessen Stiefsohn Franz Rákóczy stehen im heissen Kampfe, fesseln 
den Ruhm an ihre Fahnen. Allein das Schicksal drängt sie aus ihrer 
Siegesbahn. Und heimathlos geworden bluten ihre Herzen im fremden 
Lande sich zu Tode. Und die Liebe des Volkes umgibt sie mit Glorien
schein. Die heilige Musika beweint in Tönen ihr tragisches Ende. Ihr 
Märtyrertod lebt fort im »Rákóczy«-Marsch, jenem Sturmlied, das die 
Welt bewundert, das schauernde und bebende Lied der ungarischen Volks
seele.

Der braune Geiger Miska Barna, Hofmusikus Rákóczy’s, streicht die 
Saiten. H ei! wie das stöhnt und klagt und weint. Ihm zu Füssen sitzt 
die Enkelin Czinka Panna und spielt um die Wette (kurze Pause). Grossvater hat
ausgespielt..................Czinka Panna streicht noch l a n g e ,  l a n g e  die
Saiten............Das klagt und stöhnt und weint durch die Jahrhunderte fort
und fort, und die nachkommenden Geschlechter lauschen den bezaubern
den Tönen der hehren Musiklegende.

T i e f e  P a u s e .
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Fábry. Ein Unglück kommt selten allein. Das Popperthal wird 
schrecklich heimgesucht. Erst wurden die Saaten in der unteren Zips von 
den Heuschrecken vernichtet, und kaum geht diese Plage vorüber, ver
wüstet ein schreckliches Hagelwetter mit dem fürchterlichen Wolkenbruch 
die Oberzips. Auch sind Menschenleben zum Opfer gefallen. Am 
schrecklichsten ist der Tod des beherzten Jünglings, der ein Kind sammt 
dessen treuen Wächter, einem Hündchen, mit der Wiege aus den Wellen 
rettete.

Die Wiege kam auf der Popper geschwommen, eine Schaar von 
Raben umkreiste sie und sang ein schauderhaftes Wiegenlied. Das Hündchen 
bellte; der arme Wurm streckte die Händchen zum Himmel, als ob er zu 
Gott um Hilfe flehte. Und der Himmel erhörte das kindliche Flehen. 
Siehe! der junge Mann warf sich in die tosende Fluth, wird von den 
Wellen hin und her getrieben; er erreicht die Wiege, bringt sie bis zum 
jenseitigen Ufer unterhalb der Brücke. Die Umstehenden ziehen die Wiege 
ans Land, Kind und Hündchen sind gerettet. Aber in dem Augenblick 
stürzt die Brücke ein und begräbt den edlen Jüngling in den Wellen.

Kolbenheyer. Eine schreckliche Scene 1
Fábry. Und als das Wasser sich verlaufen, kam der schwarze Tod 

und raffte ringsum die Hälfte der Bevölkerung hin. Anfangs befiel die 
Pest die aus Debreczin vom Jahrmarkt heimgekehrten Handwerker und 
Kaufleute. Die Unglücklichen, die in Késmárk einziehen wollten, fanden 
die Stadtthore versperrt. Man fürchtete die Einschleppung der Krankheit. 
Da zogen sie nach »Goldsberg«, bessere Tage erwartend. Aber der Tod 
ereilte sie, sie starben und wurden dort begraben.

Kolbenheyer. Daher also die Benennung »Pestgruben«.
Fábry. Als das »grosse Sterben« aufhörte, kam wieder bessere Zeit. 

Man freute sich des Lebens. Es zogen Leute vom Land in die Städte, 
die Bevölkerung nahm zu und vermehrte sich namentlich durch Ein
wanderung aus Schlesien. In Késmárk schuf der Gewerbfleiss blühenden 
Wohlstand. Auch die Schule wurde wieder eröffnet und zählte bald wieder 
eine ansehnliche Schül erzähl.

In diese Zeit fällt auch der merkwürdige Gottesdienst, den die 
Liptauer Studenten im Csorbaer Walde abhielten.

Kolbenheyer. Ein Studentengottesdienst im Walde ?!
Fábry. Das kam so : Die Liptauer Studenten waren in den Oster

feiertagen von Késmárk nach Hause gezogen. Hinter Lucsivna im Walde 
bei Csorba angelangt, ertönte auf einmal der Ruf: »Halt!« Und eine 
Schaar von Räubern unter dem berüchtigten Räuberhauptmann Janossik um
züngelte die Wanderer. Die Burschen zagten und fürchteten das Schlimmste. 
Doch Janossik kannte seine Landsleute und sah. dass er es mit armen 
Studenten zu thun habe, und spielte den Grossmüthigen. Er versprach,
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ihnen nichts zu Leide zu thun. Aber da unter ihnen ein Studierender der 
Theologie war, so wollte er auch einmal eine Predigt hören.

Da heiterten sich die Gesichter der Erschrockenen auf. Der Theolog 
gab ein Zeichen: die Jünglinge stimmten ein Kirchenlied an, und der 
Theolog tra t auf einen Felsen und fing die Predigt an, und predigte so 
gewaltig, dass den Räubern Hören und Sehen verging. Sie seufzten und 
stöhnten. Der Hauptmann war bis zu Thränen gerührt und belohnte die 
Burschen. Er liess erst einen »Räuberbraten« bereiten. Nach dem Schmaus 
gab er einen W ink; die Räubergesellen brachten eine Kiste mit Tuch 
herbei. Janossik nahm die Waare, und in Ermangelung einer Elle mass 
er einem Jeden ein Stück Tuch von einem Baum bis zum andern ab, wünschte 
ihnen Glück auf die Weiterreise und liess sie in Frieden ziehen.

Kolbenheyer. Eine hübsche Räuberromantik.
Fabry. Um diese Zeit ereignete sich auch das Unglück auf der 

Lomnitzer Spitze. Ein junger Mann aus Leibitz, der früher in Krakau 
in Arbeit stand (ehedem sind namentlich die Kürschnergesellen nach 
Krakau gewandert), der junge Mann, Namens Emeritzy, wollte wieder 
einmal Krakau sehen und bestieg die Lomnitzer Spitze; doch im Abstieg 
stürzte er ab, zertrümmerte sich den Schädel und starb.

Kolbenheyer. Jetzt begreife ich, was es bedeutet, wenn es im Munde 
des Volkes lautet: »Der hat Krakau gesehn« (ab).

Pa us e .
Fdbry. (ernst, vertieft.) Drei Decennien rollten hinab, seit Peter Zrínyi, 

Frangepan und Nádasdy in Oesterreich hingerichtet wurden. Da sitzt nun 
auch Franz Rákóczy II. in des Kerkers finstrer Nacht, im fremden Lande, 
und denkt an seinen Ahn, Zrínyi, der in demselben Kerker schmachtete, 
bis er sammt seinen Schicksalsgenossen hingerichtet wurde.

Ihm steht dasselbe Schicksal bevor. Doch horch! was schreitet so 
leise einher? Eine rettende Hand erfasst den Gefangenen und flieht mit 
ihm. Er ist gerettet. Er wendet seine Blicke nach dem theuren Vater
land. O, dass ich doch die Zips erreichte, ruft er sehnsuchtsvoll, und 
auf dem Gebiete der unter polnischer Herrschaft stehenden »Sechzehn- 
Städte« Zuflucht fände! Und er erreicht die Zips, kehrt in Podolin ins 
Kloster ein und findet bei den freisinnigen Piaristen freundliche Herberge.

P a u s e .
Fdbry. Er zieht hierauf über die Grenze nach Polen, kehrt dann 

gerüstet zurück in die Heimath und tritt an die Spitze der Kurutzen. Da 
schallt es ihm im Jubel entgegen: »Hej, Rákóczy, hej, Bercsényi!« Und 
der Sturm bricht los. Der Kampf fiir’s alte Recht, für Gewissensfreiheit
ist wieder en tb rann t............ Die Kriegsfeuer brennen allerwärts . . . Schon
zieht der Rauch ins Popperthal, steigt empoi zur Höhe und verfinstert 
die schneebedeckte Táti a . . . .  Da lodern rings die Flammen auf und ein



Heer von Schreckgestalten bricht hervor: es ist der Feind, der zieht heran, 
zieht auf den »Schlossberg«; die Kanonen brüllen herab: Késmárk wird 
bombardirt, wird eingenommen und General Heister zieht in die Stadt.

Da wagt sich denn auch die Feigheit an das Licht und schleicht 
heran zu Heister: drei Gestalten kriechen heran: Meitzer, Dévai nnd Götz. 
So tritt nur die versteckte Bosheit auf. Heister erkennt seine Leute an 
dem schleichenden G an g ............Und die drei Kreaturen sind ihm willkom
men; willkommen ihre Anklagen gegen die städtischen Rathsherren. 
Schnöde Verleumdung ist es, was sie augenverdrehend Vorbringen. Die 
Rathsherren trifft keine Schuld. Das ändert aber in seinen Augen nichts 
an der Sache. Sind sie doch zugleich Vorgesetzte der evangelischen Ge
meinde !! Die sollen zur Schau gestellt werden, damit diese Thököly’sche 
Stadt und die ganze Umgegend das Loos schauen mögen, das ihrer harret!

Der Wütherich kennt keine Gnade. Und drei edle, vornehme Bürger 
der Stadt werden unter dem »Dürren Berg« enthauptet.

Fröhlich. Ein grässliches einactiges Schauspiel!
Fabry. Dem aber ein Nachspiel folgte . . . .  Der Sohn des ent

haupteten Jakob Kray rief später in Wien den Officier, der sich brüstete, 
die königliche Gnade hintertrieben zu haben, zum Zweikampf auf und hieb 
ihn entzwei.

Fröhlich. Ein zweiter Caraffa dieser Heister; ebenso blutgierig und 
ungarnfeindlich wie Caraffa, der in Eperies, trotz der allgemeinen könig
lichen Amnestie, gegen die gewesenen und die vermeintlichen Anhänger 
Thököly’s wüthet.

Fabry. Ja, der hat daselbst auf dem Hauptplatz ein Drama in drei 
Aufzügen aufgeführt, das sich zum Entsetzen der Welt im Verlauf von 
vierundfünfzig Tagen abspielte.

Es ist empörend, wenn man die Handlung der schauderhaften Tra- 
goedie liest.

Dreissig Henkersknechte betreten die Bühne und beginnen das grauen
volle Schauspiel. Die Eingekerkerten werden vorgeführt, zuerst gefoltert 
und hierauf hingerichtet. Der eine wurde mit spitzigen glühenden Nägeln 
gepeinigt . . . .  dann ihm die rechte Hand und das Haupt abgeschlagen, 
der Leib geviertheilt und an vier Landesstrassen aufgesteckt, der andere 
durch sechs Stunden gefoltert, bis er seinen Geist aufgab...............

Andere wieder hatten die grässlichen Qualen der spanischen Stiefel 
auszustehen . . .

Einer wurde an den Schweif eines Pferdes gebunden, durch die Stadt 
geschleift, geviertheilt und an den Galgen geheftet . . .

Einige wurden nach der Folterung zu der Hinrichtung an Stricken 
geschleppt Hunde und Schweine heulen und grunzen rings um die

3*
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»Schlachtbank« und lecken und fressen das Blut und die Eingeweide. 
Dreumdzwanzig Opfer wurden grausam geschlachtet.

Fröhlich. O, die schändliche Schlächterei!
Und die unersättliche Geldgier, mit der Caraffa die erpressten Sum

men zusammenrafft.
Von ihm kann man nicht sagen, dass er k a ’ R a f f a ’ (kein Raffer) 

war. Der raffte'den Reichthum der » Ke t z e r «  mit Wonne zusammen und 
baute sich einen Palast in Wien. Der Prachtbau stand fertig. Das stach 
den Wienern in die Augen. Da fehlt aber ein Ornament, hiess es gleich,
da muss a’ G a r a f f a  (eine Agraffe) angebracht w erden................................
Da prangte eines Morgens an dem Thor eine Tafel mit einer Agraffe, 
darauf stand mit blutrothen Lettern: »Von den Thränen der Ungarn er
baut« . . . .

Das war die Brandmarkung des Menschenschlächters. Die öffentliche 
Meinung hat ihn gebrandmarkt. Die Wiener gaben Ausdruck der öffent
lichen Meinung.

Fabry. Ein trefflicher Ausdruck der Volksmeinung. Einen treff
licheren und schärferen Ausdruck der öffentlichen Meinung, dass die Eperi- 
eser Opfer unschuldig hingerichtet wurden, gab ein kaiserlicher Obrist, 
der den Caraffa zum Duell gefordert, ihm mit zwei schweren Hieben eine
Wange und die Nase abhau te ............Das war ein Gaudium für die
W iener!

Fröhlich. Ein prächtiges Volk die gemüthlichen W iener! Sie fühlen 
mi.t Ungarn im Wechsel von Sieg, von Niederlagen und sprechen mit 
ihrem Volksdichter:

„Die Ungarn sind zur Freiheit wie geboren,
Und sind politisch nicht zu überwinden,
Und haben sie, wie’s heisst, ihr Recht verloren;
Seid unbesorgt, sie werden’s wiederfinden.“

Fdbry. Gewiss! Aber das beredt’ste Zeugniss von der Unschuld der 
Gemordeten gab der Kesmarker Daniel Absolon, der Hofbeamte Thököly’s, 
der schwur bei der Hostie vor dem Erzbischof Kollonics, dass die Gemor
deten ganz unschuldig.

Fröhlich. Und was der Erzbischof hierauf bemerkte, das ist die 
Stimme eines empörten Priesterhetzens, die um Rache zum Himmel schreit. 
„Da möge sich Gott unser erbarmen ‘, rief er, ,,für das auf der Eperieser 
Blutbank grausam vergossene Blut der unschuldigen und edlen Ungarn. 
Und die Strafe treffe die Häupter der schändlichen Mörder“. Fürwahr, 
umso bemerkenswerthere Priesterworte, als die Opfer nicht zu seiner Kirche 
gehörten.

(Längere Pause.)



37

Fábry. Gott Lob! Die Schwerter ruh’n; die Henkersknechte treten
von der B ühne............Die weissen Fahnen weh’n ; herab blickt des
Friedens sanfter Segensglanz . . . .  Die Unterdrückten athmen auf, ver
sammeln sich unter dem Schirm der Duldung, opfern ihre Habe, die der 
Krieg nicht verschlungen . . . .  Und senden Boten aus nach Deutschland, 
Schweden, Dänemark, die sammeln Liebesgaben zu einem Tempel der 
Evangelischen in Késmárk . . . .  Und der König von Schweden sendet 
einen Schiffbaumeister hieher, der zimmert und zimmert und stellt die 
Holzkirche, ein Meisterwerk der Zimmermannsbaukunst, auf (ab).

Fünfte Scene.
(Fröhlich, Kolbenheyer.)
Fröhlich. Das war ein schönes Fest in Leibitz, ein Freudenfest. 

Die Sechzehnstädter feierten heute Vormittag die Wiedervereinigung mit 
Ungarn, nachdem sie dreihundertsechzig Jahre unter polnischer Botmäs- 
sigkeit standen. Sie priesen dabei Gott und die Königin Maria Theresia, 
der sie die Wiedervereinigung verdanken, mit feierlichen Lobgesängen. 
Hierauf wählten sie für ihre, vom Comitat unabhängigen Gemeinden, die 
ein selbstständiges Municipium bilden, einen Georgenberger Bürger zum 
„Provinzgrafen“ und beschlossen, ein Municipalgebäude in Iglo zu errichten, 
auch beschlossen sie, die Mariensäulen im Weichbilde der einzelnen Städte 
bestehen zu lassen, zur Erinnerung an das merkwürdige Sühnopfer, welches 
der polnische Statthalter der ,,Sechzehn Städte“ bringen musste.

Kolbenheyer. Mariensäulen! Ein Sühnopfer!
Fröhlich. So ist’s. Der Statthalter, der auf Schloss Lublau hauste, 

erlaubte sich manche Uebergriffe. So entriss er in Lublau bei einer Trauung 
dem Bräutigam die Braut, als sie vom Traualtar aus der Kirche kam, und 
wollte sie entführen. Der Raub ist zwar nicht gelungen, denn der Bräu
tigam und sämmtliche Hochzeitsgäste fuhren drein und der Attentäter 
„fuhr“ ab.

Allein der Gewaltact war gescheh’n. Da begab sich eine Deputation 
von Bürgern und Geistlichen sämmtlicher Städte nach Krakau zum König 
und dem Erzbischof daselbst und führten Klage wegen der Gewaltthätig- 
keit. Der Statthalter fiel in Königs Ungnade und musste sich der vom 
Erzbischof über ihn verhängten Kirchenstrafe unterziehen und in den 
»Sechszehn Städten« je eine Mariensäule im Verlaufe eines Jahres er
richten.

Kolbenheyer. Die Georgenberger werden dem Grafen Benyovszky 
eine Denksäule errichten. Ich kam soeben aus Georgenberg. Dort 
herrscht ebenfalls Jubel; der König von Madagaskar ist zu seiner Frau 
zurückgekehrt.
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Fröhlich. Wie kommt der König von Madagaskar nach Georgenberg ?
Kolbenheyer. Das ist ja der ungarische Graf Moritz Benyovszky, 

der eine Georgenbergerin geheirathet............
Graf Benyovszky war nach Polen gezogen, kämpfte dort gegen die 

Russen, wurde verwundet, nach Ungarn gebracht und blieb entkräftet in Geor
genberg liegen. Die Familie Hensch nahm sich seiner liebevoll an. Der 
schwer Verwundete erholte sich nach und nach unter der treuen Pflege 
und genas.

Wieder hergestellt nahm er die treue Pflegerin Elisabeth Hensch zur 
Frau. Aber wie ein Ritter der »Tafelrunde« kehrt er dem Liebesglück den 
Rücken, begibt sich neuerdings nach Polen, kämpft wieder, wird von den 
Russen gefangen genommen und nach Kamtschatka geschickt. Doch es 
gelingt ihm zu entfliehen. Er kam nach Madagaskar und wurde dort zum 
König gewählt,

Sechste Scene.
(Die Vorigen. Fábry.)
Fröhlich, (zu Fábry.) Ich sehe, dich beherrscht eine ernste, traurige 

Stimmung.
Fábry. Die hat mich im Friedhof ergriffen, wo die Gruft der Mär

tyrer eingeweiht wurde; die Opfer von Heister’s Rache wurden in ge
weihter Erde beigesetzt und die feierliche Beisetzung gestaltete sich zu 
einer ergreifenden Gedächtnissfeier, an welcher sozusagen die ganze Stadt 
Theil n ah m ...............

Dabei hat auch unser Freund Kárpáthi sich ausgezeichnet. Er trug 
eine Elegie vor und kein Auge blieb trocken.

Kolbenheyer. Gewiss eine Verherrlichung der theuren Todten?!
Fábry. Jawohl, aber zu gewagt; deshalb hat er auch das Manuscript 

sogleich vernichtet.
Fröhlich. Wie lauteten ungefähr die Worte?
Fábry. Ich behielt mir von dem Ganzen nur eine Strophe. Man 

musste aber ihn hören, wie ergreifend er vorgetragen:
Wie sie steh’n vor’m Blutgericht! —
O, wie Aller Herzen beben! —
Und wir zittern noch, — doch brechen 
Wir die Sklavenketten nicht! —



Harmadik szakasz.

Erste Scene.
(Zimmer im Rococogeschmack. Anna und Bertha mit Handarbeit 

beschäftigt.)
Anna. Es kann nicht anders sein, mein Kind, das Pflichtgefühl für 

deinen unglücklichen V a te r ...............
Bertha. Mein theurer Vater unglücklich ?!
Anna. Umsonst ist all Bemiih’n, den Vater umzustimmen. Der Hass, 

der seine Seele schwellt, hat eine Mauer aufgerichtet, von der herab jed
wede Annäherung zurückgewiesen wird. Das ist die Mauer, welche unsern 
Garten von Kárpátbi’s scheidet. O, diese Unglücksmauer! Ihr Schatten ist 
mir ein ewiger Vorwurf!

Bertha. Schattige Unglücksmauer ?!
Anna. Dein Vater erstand mit dem Grossvater Kárpáthi’s gemein

schaftlich Wall und Graben, Ueberreste der Befestigung im „Oberthor“. 
Der Grund sollte zur Hälfte uns, zur Hälfte Kárpáthi’s Eltern gehören. 
Dein Vater aber wollte fast zwei Drittel an sich reissen, der alte Herr 
aber sein Recht nicht lassen ........................

»Wie wagt es ein Geschäftsmann, einem Edelmann zu trotzen,« rief voll 
Zorn dein V a te r ........................

Da rief er den Diener herbei. Schrecklich! . . . Der Diener kam und 
überfiel den alten Herrn.

Bertha, (entsetzt auffahrend) Was ist geschehn? Mich fasst Entsetzen! 
Die ewige Zurückhaltung der Mutter! Der Hass des Vaters gegen Kár- 
páthi!

Anna. Ich könnt’ es länger nicht verschweigen............... Ich hörte
einen Peitschenhieb............Ich eilte herbei. »Halt!« rief es aus Vaters und
aus meinem M und..................... Es war gescheh’n ................. Der alte Herr
ging, die Füsse schleppend, fort, barg seinen Gram . . . Niemand erfuhr 
die Schmach, die ward mit ihm ins Grab geschlossen.

Bertha, (ihre Thränen trocknend) Nun steht es klar vor mir: mein soll 
er werden, der edle Enkel des edlen Mannes, der meinen Vater schonte.
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Anna. Auch ich sehe darin die grösste Sühne. Seit Kárpáthi sein 
Herz dir zugewendet, schien’s mir wie eine Botschaft aus dem Jenseits,

Bertha. Die mir Glück verkündet; dir, liebe Mutter, Frieden ver- 
heisst und dem Vater Vergebüng bringt.

Anna. O, möchte es doch so kommen! Dein Vater ist jetzt ge
wählter Richter dieser Stadt und er thut, als hätte er immer recht ge
handelt. Doch ich muss vor ihm schweigen. Schweige auch du, mein Kind. 
Verhüte, dass seines Zornes Flammen über Kárpáthi’s Haupt verderblich 
zusammenschlagen.

Bertha, (setzt sich an’s Fenster) Ich schweige, ich verstumme und 
sehe zu, wie sich die Gasse nach und nach belebt. Sie war wie ausge
storben. Nun kommen Studenten an aus allen Gegenden Heute kommen 
die Schlesier, ihnen ziehen ungarische Studenten bis zur „Untern Mauth“ 
entgegen, die bringen ihnen den Willkommgruss entgegen.

Anna. Wie du dich hinreissen lässt!
Bertha. Ich denk’ dabei an Kárpáthi.
Anna. Heute bleibe hübsch zu Hause. Du weisst, der Vater sieht 

nicht gerne lärmende Aufzüge der Studenten. Wie ärgerte es ihn, als 
neulich Kárpáthi zu seinem Namenstag von den Studierenden gefeiert wurde, 
und zwar als ein Musterbild der Jugend; (halblaut) ein herrlicheres findet 
man kaum.

Bertha. Das ist’s ja, theure Mutter, was mich begeistert, umsomehr, 
als jetzt auch der Vater sehnlichst wünscht, in den Besitz von dessen Ge
dichten zu gelangen (ab).

Zweite Scene.
(Goldner, bald darauf Anna.)
Goldner. Da hab’ ich endlich eine Abschrift von den vermaledeiten 

Gedichten (setzt sich und liest:)
Nun braust ihr Stürme her und hin,
Wir ziehen frischen Muths dahin,
Wir ziehen durch die weite W elt 
Und treiben’s, wie es uns gefällt.

(Steht auf, geht heftig auf und ab.)
Anna, (langsam eintretend) Was erregt dich wieder so mächtig!
Goldner. Lies das tolle Zeug, das wird jetzt in die Welt geschleudert!
Anna, (liest, faltet die Schrift zusammen) Ich begreife nicht deinen

Zorn!
Goldner. So weit ist’s gekommen, wie unter meinem Amtsvorgänger, 

wo die Studenten mit friedlichen Bürgern in Leibitz anbandelten und rauften. 
Und als sie den Kürzern zogen, nach Késmárk um Hilfe schickten; dann 
verstärkt drauf losgingen. Wäre nicht der Lyceal-Rector erschienen . . . .
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Anna, (lächelnd) Auf einem Schimmel, der ihn abwarf! Tableau! 
Das Kichern der Studenten! Das theilte mir in überraschender Weise der 
Schützling meines Onkels Cornides, der prächtige Bursche Kazinczy mit. 
Der war Augenzeuge dieser Scene.

Góldner. Kazinczy? Das wundert mich sehr. Der sitzt ja stets bei 
seinen Büchern. Und seit er die „ Tu g e n  d sc hu 1 e“ besitzt, die er von 
deinem Onkel zum Geschenk erhalten lernt er unermüdlich Deutsch.

Anna. Der geht auch ins Freie und lernt dort auch aus dem Buch 
der Natur. Das sah ich unlängst auf meinem Spaziergang an der Popper, 
wie ihn der Anblick der Karpathen hingerissen. So geberdet sich nur ein 
idealistisch veranlagter Mensch.

Goldner. Wäre aber der Kesmarker Stadtrichter in Leibitz erschienen, 
der hätte die Burschen zu Paaren getrieben.

Anna. Das steht dahin.
Goldner. Das möcht’ ich doch seh’n! Wenn ich peremtorisch ein

schreite mit Brachium, mit unseren Haiduken.
Anna. Mit dieser heiligen Hermandad ?! Heisst man die einschreiten, 

so lautet es: „Die Studenten haben ja Stecken“ ! Dein Einschreiten fruchtet 
nichts. Uebrigens hat sich in Studentenangelegenheiten der Rector zu 
mischen. Das junge Volk ist jetzt Sturm und im Nu wieder Windstille. 
So geschah’s auch in Leibitz. Dem jungen Völklein gilt der Spass. Du 
lachtest doch selber über die heitere Geschichte:

Als die Studenten in Leibitz gestritten,
Da ist der Rector hingeritten;
Das war ein Ritt! Das Pferd war lahm,
Die Strasse hart, deshalb er nahm 
Den Weg über die „Rohr-Wiesen“
Auf der alten Mähre, der „Liesen“.

(Goldner lächelt.)
Anna. Du lachst darüber, wie damals.
Goldner. Du hättest die alte Mähre sehen sollen.
Anna. Und erst über die Scene mit dem Zigeunerbuben und den 

Studenten!
Goldner. Damals war ich noch nicht Stadtrichter. Es war aber 

auch zu komisch. Der Zigeunerbursch stahl Erdäpfel, wird eingebracht, 
auf den „ D e r e s c h “ gelegt. Der Richter steht gravitätisch da - gibt das 
Zeichen. Der Haiduk haut Eins auf; der Zigeuner schreit jämmerlich: 
„Itzt sei ich schun teudt“.*) Man löst die „Eisenbänder“ von dem ver
meintlichen Todten. Da rafft er sich plötzlich auf, springt mit einem Satz 
durch die Menge; dem wüthend nachrennenden Haiduken stellen die Stu
denten ein Bein. Der fällt auf die Nase.

*) Jetzt bin ich schon todt.
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Anna. Und du hattest dafür nur ein Hohnlächeln.
Goldner. Und der arme Hirtenknabe, der vom Feld grüne Erbsen 

gestohlen, wird bei Trommelschlag durch die Stadt zum „Gatterhäuschen“ 
getrieben, dort wird der arme Schelm an den Pranger gestellt und in das 
„Gatterhäuschen“ gesperrt. Die Kinder kommen aus der Schule, rennen 
lärmend hin, verspotten ihn, bespucken ihn. Er wird vom Schwindel er
griffen und fällt zu Boden.

Anna. Du hattest für dieses Strafverfahren nur bitteren Tadel!
Goldner. Das war ein Spektakel: die Studenten öffneten das Thür- 

chen, lassen ihn laufen, packen den herbeikommenden Haiduken, werfen 
ihn ins »Gatterhäuschen«, drehen es und drehen, und der Eingesperrte 
fällt zu Boden,

Dritte Scene.
(Die Vorigen. Städtischer Wachtmeister.)
Wachtmeister. Euer Ehren! Der Diener des Schützenkönigs übergab 

mir dieses Schreiben (Anna ab).
Goldner. (öffnet den Brief und liest) Melden Sie dem Herrn Schützen

könig : heute ist keine Amtsstunde, ich ersuche ihn, er möchte sich zu 
mir bemühn. Haben Sie sonst noch etwas zu berichten?

Wachtmeister. Kleine Ausschreitungen sind vorgekon men. Die Lehr
jungen haben einem ihrer Kameraden vorgemacht, wenn er dreimal um die 
grosse Kirche rennt und dann vor dem gemeisselten Kopf an der Mauer 
stehen bleibt und fragt: Johannes was thust ? so sagt der . . . . n i c h t s .

Goldner. (lächelt) Und was ist weiter?
Wachtmeister. Der Lehrjung lief dreimal um die Kirche, blieb keuchend 

vor dem Kopf stehen und fragte: Johannes was thust? Da erschallte ein 
fürchterliches Gelächter. Aber der Lehrling fiel über seine Kameraden her 
und es entstand eine blutige Schlägerei.

Zweitens: Handwerksgesellen erzählten einem zugereisten Zinngiesser- 
gesellen von den Wundern der Stadt Késmárk; unter Anderem, dass bei 
der Leibitzbrücke ein Wasser über den Leibitzbach fliesse und sich doch 
nicht mit dem Bach vereinige. Der neu Angekommene wollte das Wunder 
sehen. Und sie gingen zur Leibitzbrücke. Dort zeigte man ihm die über 
den Bach gelegte Wasserleitung und der Kravall war fertig; der Zinn- 
giesser haute Einem ein paar Ohrfeigen auf.

Goldner. Derartige Ausschreitungen gehören vor die Zunftmeister. 
Ich werde die Sache dorthin leiten. Haben Sie noch etwas zu melden?

Wachtmeister. Die Nadlerlehrjungen haben auch gestern den gewe
senen Thurmwächter gestichelt.

Goldner. Gestochen oder gestichelt?
Wachtmeister. Gestichelt. Sie fragten ihn, wie viel die Uhr geschlagen
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hat. Der diente nämlich unter dem vorigen Herrn Stadtrichter als Wächter 
auf dem alten Thurm, wo sich keine Uhr befindet und hat einmal mit 
dem Hammer auf die Glocke statt e l f  z w ö l f  Schläge gemacht Dess- 
halb bekam er zwölf Hiebe auf dem »Deresch«. Wären die Lehrjungen 
nicht davon gelaufen, wer weiss, was geschehen wäre.

Goldner, Auch das soll dem Zunftmeister angezeigt werden.

Vierte Scene.
(Goldner. Anna.)
Anna. Es wäre besser, du hättest das Amt nicht angenommen, ich 

hätte jetzt frohere Tage.
Goldner. Mich hat das allgemeine Vertrauen ins Amt gesetzt; man 

wollte einen energischen Richter. Ehedem brachte nach der Wahl der 
Aelteste der Gemeinde dem Stadtrichter das Schwert, überreichte es ihm 
zum Zeichen, dass dieser über Tod und Leben zu entscheiden habe; denn 
Késmárk ist eine königliche Freistadt und besass das Recht über Leben 
und Tod.

Anna. Und erfreute sich eines eigenen Scharfrichters.
Goldner. (lächelnd) Nicht bloss Einheimische, auch Fremde wurden 

hier hingerichtet. Ein Mordbrenner aus Polen wurde hier bei lebendigem 
Leibe verbrannt. Jetzt gibt es mildere Gesetze. Aber Ordnung muss sein. 
Man muss peremtorisch handeln!

Anna. Ganz rech t! Aber oft wirkt ein freundliches Wort mehr als 
bewaffnete Gewalt. Wie komisch, wenn zu Beginn des Schuljahrs hinter 
fröhlichen Studenten abgelebte Nachtwächter mit riesig langen Hellebarden 
schlottern! Ist’s ein Wunder, wenn die Studenten lachen und Kravall 
entsteht!

Goldner. Es handelt sich um etwas anders. Ich will den Aufhetz
ungen des Kárpáthi Vorbeugen, der reizt die Burschen zur Empörung. 
Plat er doch schon früher bei der Einweihung der Gruft der Kesmarker 
Märtyrer mit seiner Ode gefährliche Tendenzen verrathen.

Anna. Davon hast du keine Erwähnung gethan. Du kamst gerührt 
nach Hause von der Gedächtnissfeier und bliebst lange in versöhnlicher 
Stimmung. Auch jetzt solltest du ruhig bleiben.

Goldner. Jetzt bin ich der Stadtregent und muss Ordnung halten. 
Der hochfliegende Kárpáthi wag’ es nicht zu mucksen, sonst fliegt er.

Anna. In die Arme unserer Tochter (betroffen, zurückhaltend), die 
— die — die er liebt. Sie war ja schon als Kind seine liebste Spielge
nossin.

Goldner. (erregt) Glaubst du, ich bin zu Scherzen aufgelegt ? Ich bin 
mit Staatsgedanken beschäftigt. Als Stadtregeut muss ich Einhalt thun,
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dass die Ruhe erhalten werde, obgleich der Kaiser selbst zum Umsturz • 
drängt.

Anna. Der gute Kaiser Josef. Einst rühmtest du voll Bewunderung 
und mit Begeisterung den edlen Herrscher, als er als Kronprinz unerkannt 
nach Lautschburg*) kam, wo er, von der Nacht überrascht, in der ein
fachen Dorfschänke abgestiegen. Und Tags darauf am Sonntag morgens, 
als die Leute, scharenweise vorüberschreitend, zum Kastell des Gutsherrn 
Szakmáry zogen, um in der Hauskapelle daselbst dem Gottesdienste bei
zuwohnen, neugierig gemacht schloss er sich an, und der Unerkannte 
trat ein und erbaute sich an dem Gesang der Andächtigen und der 
schlichten Predigt des Pfarrers, den der Gutsherr aus einer Nachbar
gemeinde kommen liess.

Goldner. Fürwahr: als bekannt wurde, wer der Unbekannte sei und 
wie er den Gutsherrn als einen gütigen Vater seiner evangelischen Unter- 
thanen pries, der auch für ihr geistiges Wohl Sorge trage, erscholl ein 
Jubel ringsumher. Lange hallte nach, was er gesprochen, welchen Ein
druck er empfangen unter der himmelhohen Tátra mit Tannenwäldern 
und schneebedeckten Bergesriesen, von welchen wie Silberstreifen Bäch
lein herabfliessen, wo reine Luft wie Gottes Odem weht; wo das Volk, 
dem man die Kirchen entrissen, in diesem herrlichen Tempel der Natur 
in Einfachheit, andächtig, fromm und still den Allerhöchsten verehrt.

Anna. So kann nur ein erleuchteter Fürst reden . . . Der humane 
Kaiser, der alle seine Unterthanen ohne Unterschied glücklich machen 
will. Das bewies er durch das »Toleranzedict«, worüber du gejubelt.

Goldner. Aber nicht so toll, wie dein Idealist, der Kárpáthi! Der 
wird mir mit seinen Versen die Stadt umkehren.

Anna. Dich hat doch sein Loblied entzückt, das den Sieg unseres 
Freundes Kray über die rebellischen Walachen in Siebenbürgen feiert ?

Goldner. Der Kaiser hebt die Klöster auf. Hier hat der kaiserliche 
Commissär Nuzdroviczky im aufgehobenen Pauliner-Ordenshaus Inventar 
aufgenommen. Ein anderer Commissär hob in Wallendorf die confes- 
sionelle Schule auf und richtete eine Communalschule ein. Jetzt kam er 
nach Leibitz, dasselbe zu bewerkstelligen. Das Land ist in Gährung. Die 
Feldmesser vermessen Aecker, Wald und Wiesen. Selbst die adeligen 
Landsitze müssen mit Hausnummern versehen werden.

Anna. Aber lieber Mann, vor Jahren warst du freisinnig und ehr
test selbst auf dem Friedhof unsere Märtyrer der Freiheit!

Goldner. Ich musste niederkämpfen die Gefühlsduselei, um unbe
fangen in meinem Amte vorzugehen. So etwas dulde ich nicht, (zieht ein 
Blatt aus der Tasche und reicht es Anna).

Anna, (laut lesend:)
*) Lucsivna.
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Die Jugend ist die gold’ne Zeit,
Die uns von Druck und Noth befreit.
Die Jugend ist der grosse Held,
Der sich erringt die ganze Welt.

Die Jugend ist die gold’ne Zeit,
Und Schön’res gibt es nicht auf Erden,
Und wer sich mit der Jugend freut,
Wird selbst noch jung und glücklich werden!

Goldner. Das ist dein Protegé, der sich die Welt erringen will. 
Der Verschwender, der sozusagen die ganze Studentenschaft bewirthet: 
Magyaren, Deutsche, Slaven, Serben, Böhmen, Schlesier, alle lockt er 
an sich.

Anna. Was die Gedichte betrifft, so stammen die meisten aus seiner 
früheren Jugend, und zielen auch nicht auf Welteroberung hin. Was Kár- 
páthi darin ausspricht, ist harmlos. Es ist eine schöne, edle Jugend
schwärmerei. Ferner ist er durchaus kein Verschwender: im Gegentheil, 
er ist ein Muster von Sparsamkeit.

Goldner. Kein Student ist der sparsamste Mensch.
Anna. Ein Student kann sparsamer sein, als Kein Student; folglich 

ist Ein Student der allersparsamste Mensch!
Goldner. (schmunzelnd) Frauen-Logik! Das ist gerade so wie: 

Keine Katze hat zwei Schwänze, Eine Katze hat einen Schwanz mehr, 
als Keine Katze, folglich hat Eine Katze drei Schwänze.

Fünfte Scene.
Städtischer Wachtmeister. Euer Ehren! Melde gehorsamst, die Stu

denten haben etwas vor, sie bestellen Fackeln.
Goldner. Ich will peremtorisch einschreiten. (Alle ab.)

Sechste Scene.
(Zimmer im Rathhaus. Goldner. Kazinczy. Szontágh. Studenten

deputation. Hinter den Coulissen Gesang der schlesischen Studenten.)
Kazinczy. (Goldner erhebt sich) Königlicher Rath Kazinczy. Ich 

komme aus Leibitz.
Goldner. Franz Kazinczy ? Einstiger Schüler allhier ? Der Liebling 

unseres Cornides? Meiner Tochter Jugendfreund. O, ich preise mich 
glücklich!

(Szontágh, Kazinczy, gegenseitig sich verneigend.)
Szontágh. Städtischer Notär Szontágh.
Kazinczy. Mein lieber Schulgenosse ?!
(Umarmung.) Ich schätze mich glücklich!



(Hinter den Coulissen ertönt der Gesang der schlesischen Studenten.) 
Ihr kennt die bergbekränzte Mark!
Auf ihr ruht Gottes Segen,
Das Volk so treu, so kühn und stark,
Der schönen Mark ein »Éljen!«

Herab so majestätisch blickt 
Die Tátra euch entgegen,
Ihr staunt und sinnt und ruft entzückt:
Dem hehren Land ein »Éljen!«

Rings an des Landes Marken stahn 
Die Berge, die unzähl’gen;
Doch alle sind ihr unterthan,
Und rings erschallt es »Éljen!«

Kazinczy, (bewegt) Szép az ének, hangozzék bármely nyelven! 
Kik énekelnek a fenséges Tátráról?

Szontdgh. Sziléziai deákok érkeztek, azok énekelnek szepesi dalt 
Kárpáthitól.

Kazinczy. Kicsoda az a Kárpáthi ?
Szontdgh. Magyarosított név az; viselője pedig Kesmarker, az öreg 

doctor Kesmarker orvos urnák a fia, Gergely, végzett jogász.
Kazinczy. Úgy ismerem öt, hisz játszótársa volt a kis Bertának. 

Vele is folyvást németül beszéltem. Derék fiúcska volt.
Szontdgh. Bizony, a volt játszótársak élettársak lesznek.
Kazinczy. (Goldnerhoz fordulva) Úgy gratulálok szivemből uram 

bátyámnak.
Goldner. Köszönöm, d e ............
Szontdgh. Megfoghatatlan a bíró úr akadékoskodása. Lázitónak 

tartja ezt a jeles fiatal ügyvédet, mivel szabadelvű s költészettel is szeret 
foglalkozni.

(Mauksch Pál másod magával.)
Mauksch. (Kazinczy felé) Üdvözöljük Nagyságod’! nemzetünk büsz

keségét, a lyceumi tanulóifjúság nevében, és kérjük becses megjelenését 
ünnepünkre a »magyar kút« felavatási ünnepére, mely egyúttal a deákok 
testvérülési ünnepe lesz.

Kazinczy. Köszönöm, köszönöm. Dicső dolog. Eszembe jut a 
göttingai deákok »költői egylete«. Ez is az Isten nyílt ege alatt köttetett 
meg. A barátság és hazaszeretet köteléke fűzte egybe a kezdő Írókat 
és költőket. Sokat köszönhet Németország annak az egyletnek. Kívánom, 
váljék a kútavatás áldásforrássá! — Bár egyesítené a testvériség szelleme



mindnyájukat, kik a négy folyam között lakoznak, a mint itt a Poprád 
partján testvérül a vegyesajku tanulóiljuság! Szép példaadás.

(Deákok el.)

Siebente Scene.
Wachtmeister. Euer Ehren, Herr Stadtrichter, ich melde gehor- 

samst, die Schutzwehr auf der Wiese beim »magyar kút« ist viel zu hoch. 
Die Studenten können ganz gut durchkriechen; selbst der grösste Ochs 
kriecht dort durch, ich hab’s versucht.

Goldner. (lächelnd! Weg mit der Barriere! Die Studenten mögen 
unbehindert über meine Wiese ziehn.

Wachtmeister. Dann muss ich noch melden, dass Fräulein Meitzer 
in Begleitung einiger Fräulein den Studenten vor der Schule eine Fahne 
überreicht hat, dabei eine Rede hielt und sprach von »lobogó zászló« 
und von »läng« ; das ist bedenklich.

Goldner. Keine Gefahr. Lasst die Studenten ziehn! (Wachtmeister ab.)
Kazinczy, (zu Szontágh) Hol vannak többi iskolai társaink ? Meitzer, 

Cornides, Badányi, Führer, Mauksch?
Szontágh. Cornides nagykereskedő Bécsben, a többiek sincsenek 

Késmárkon.
Kazinczy. Látom, áll még a remek fatemplom az apostolok képei

vel, a szép oltárral! S el nem felejtem azt a csodás hatást, mit ott rám 
gyakorolt az orgona hatalmas hangja; a »motétta-ének«, melyet vegyes 
kar előadott a reformátio ünnepén. Először hallottam akkor orgonaszót. 
(Kazinczy, Szontágh el.)

T i e f e  Pa us e .
(Gesang der Studenten hinter den Coulissen :)

Szenteld meg Isten frigyünket,
És áldd az iskolát,
Arasszd a honra bőséggel 
Kegyelmed sugarát;
Éltesd királyunkat soká,
A nép áldása szálljon r á !

Kurze Pause.

Achte Scene.
(Grosses Zimmer in Goldner’s Hause. Goldner, Anna.)
Goldner. Kazinczy hat meinen alten Groll besänftigt. Er nannte 

Kárpáthy ein bedeutendes Talent, das eine grosse Zukunft hat. Er sagte: 
»Die Losung unserer Zeit sei der Fortschritt.« Der Kaiser Joseph selbst 
schwenkt die Fahne des Fortschritts und versammelt um sich und fördert 
die Geisteskräfte, die an seinem grossen Werke mitarbeiten.
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Anna. Der edle F ü rst!
Goldner. Und dein Werk ist es, dass die Sache eine solche Wen

dung nahm. Dein bekümmertes Herz hat in Kazinczy einen vortrefflichen 
Fürsprecher gefunden. Du kluge Gattin, du ruhtest nicht, du hast die 
Versöhnung herbeigeführt. Nun fahre hin der alte Groll, der mir am 
Herzen nagte. Du gabst mir wieder die Ruhe des Gemiiths. Und ich gab 
mit versöhntem Herzen meinen Segen zur Verlobung unseres einzigen 
Kindes. Er soll mir ein lieber Schwiegersohn sein.

(Hinter den Coulissen Musik, dann Gesang.)
Goldner. (tritt an das Fenster, blickt hinaus) In der Nachbarschaft 

ist’s, Studenten sind mit Lampions und spielen unter dem Fenster Kár- 
páthi’s, seine Protegés, alle insgesammt: Magyaren, Zipser Slaven, Schle
sier, Böhmen, Serben.

Anna. Ein Ständchen zur Verlobung unserer Kinder. Sie feiern die 
Verlobung nach ihrer Weise.

Goldner. Horch, auch Gesang, der Freudengesang der Studenten, 
darin feiern sie die Schule, die Professoren, die edlen Frauen, die Jung
frauen, den Staat, die Obrigkeit und die Gönner der Jugend.

»Vivat academia,
Vivant professores,
Vivant membrum quodlibet,
Vivant membra quaelibet,
Semper sint in flore!

Vivant omnes virgines 
Faches, formosae,
Vivant et mulieres,
Vivant et mulieres 
Bonae, laborosae!

Vivat et respublica 
E t qui illám regit,

* Vivant nostra civitas,
Maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit!«

»Három falu, hat határ,
A mi szivünk együtt já r ;
Sem a biró, sem a pap 
Minket el nem választhat!«

Goldner. (mosolyogva:) Oh, boldog ifjúság!
(Függöny legördül.)

V é g e .



Jegyzetek.

Petőfi Sándor 1845. május 3-án fordult meg Késmárkon. Erre vo
natkozólag következő adat olvasható Havas Adolf Petőfi S. összes müvei 
V. kt. 507. lapján: »Petőfi Eperjesről Kerényi Frigyes társaságában Kés
márkra utazott a Branyiszkón át. Délután Lőcsére ért, honnan még az 
nap folytatni akarta útját, de postakocsit nem kapván, kénytelen volt az 
éjét a városban tölteni. Másnap jókor reggel érkezett Késmárkra, hol 
délelőtt meglátogatta Kerényivel a Lyceum hires professorát, Hunfalvy 
Pált, s hol a lyceumi ifjúság fáklyás zenével tisztelte meg«.

Az »Úti rajzokban« maga Petőfi azt Írja : »Délelőtt meglátogattam 
Kerényivel Hunfalvy Pált, a tanítványai által általánosan szeretett pro- 
fessort . . . ezt azért hozom fel, mert oly ritkaság, mint most nálunk a 
józan és becsületes kritikus. Megnéztük Tököly várát . . . Délután bo
rozni és sonkázni mentünk egy nyugpénzes kapitányhoz, ki Eperjestől 
idáig velünk jö tt a györsszekeren és a ki igen derék jóravaló ember . . . 
Este zenével tisztelt bennünket a tanulóifjúság . . . Nagyon resteltem 
azt a históriát, hogy csak egy napot szántam Késmárknak . . . Másnap 
reggel korán indultunk; ott feküdt a Tátra egész pompájában . . . Azért 
siettem el Késmárkról Iglóra, mert van ott egy család, mely engem már 
rég kívánt látni, s én azt viszont.«

E család feje régi barátjának, Pákh Albertnek atyja, Pákh Mihály 
evangélikus lelkész volt, kinek vendégszerető házánál három hetet töltött.

Ki volt az a nyugdíjas kapitány ?
Késmárkon akkoron két idevaló nyugdíjas kapitány lakott, kiket 

személyesen ismertem, t. i. Demiány Jenő és Flittner Károly. Petőfi ven
dégszerető utitársa Demiány lehetett, mert nem hihető, hogy Flittner, ki 
rokkant volt, akkortájban utazgatott volna.

Petőfi a Korona czimíi vendéglőben lakott Kerényivel. Nevezett 
nap délutánján a »Lyceumot« is látogatta és átnyujtá költeményeinek 
egy példányát a magyar társaságnak »kedves emlékül«. Dr. Mauksch 
Károly, egykorú társasági tag szavai. Dr. Mauksch Károly Késmárkon 
lakik mint herczeg Koburg-féle uradalmi nyugdíjazott orvos.

4
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A késmárki lyceumi Magyar Társaság egyidejűleg a lyceumi Német 
Társasággal keletkezett, még pedig 1821-ben, »mikor még országszerte a 
latin nyelv míveltetett tulnyomólag. 1824-ben Kralovanszky István tanár 
vette át a magyar társaság vezetését. Azóta a két önképzőkör t e s t 
v é r i e s  egyetértésben működve szép eredményűnek bizonyult be az ifjú
ság hazafias érzelmeinek ápolására, nyelv- s irodalom-ismereteinek bőví
tésére nézve.« (Palcsó István : A késmárki ev. Lyceum története .

Kralovanszky után Zsarnay Imre jogtanár vette át a magyai tár
saság vezetését . . . 1842—48-ig pedig Hunfalvy Pál jogtanár, egyúttal 
lyceumi igazgató 1846—1848. (1848—49-ben a szepesszombati választó-
kerület képviselője) volt a magyar társaság elnöke. Kóla azt irja az in
tézet történetírója: »Hunfalvy Pál jelenleg hazánk legkiválóbb tudósainak 
egyike, a külföld előtt is ismeretes nyelvösszehasonlitó, ethnographiai s 
történelmi kutatásairól. Pláton munkainak fordítása és egyéb müvei a 
világirodalomhoz tartoznak . . .

Tanítványaiban a tudomány szomját ébreszté és eszményi czélokra 
irányzott lelkesedést költött fel bennök. Ezen sze lemet különösen a ma
gyar önképzőkörben ápolta«.

*
A Német Társaságnak kitűnő és »nagyon kedvelt« vezetője a hu

manista és finom aesthetikus Forberger Dániel tanár volt számos éven át 
1840 óta.

* **
A sziléziai deák szomorú esete a Tátrában történt 1845-ben egy 

kiránduláson, mely alkalommal egyik tarsa véletlenségből meglőtte; nagy 
kínok közt halt meg. (Nevére nem emlékszem) . . . Csehek még a sza- 
badságharcz után is 1867-ig jártak a Lyceumba. Akadt köztük olyan, 
a ki megtanult magyarul.

Egy Chmelaf nevű, mint octavanus, került ide, egy év alatt any- 
nyira vitte, hogy az érettségi vizsgán magyarul felelt a magyar iroda
lomból.

A »Polak, wenger« kezdetű dal, régi lengyel dal; a lengyelek most 
is éneklik magyarok társaságában.

Thököly Imre 1683. február 21-én udvara kíséretében tért vissza 
szülővárosába, Késmárkra, hol nagy fénynyel fogadtatott. A város aján
dékokat adott a fejedelmi személyeknek: Zrínyi Ilonának finom porczellán 
tálezán 50 aranyat, fiának, Ferencznek aranyos kardot, leányának gyöngy- 
nyaklánczot és fúifüggönyt . . . Az egész udvar a város vendége volt. 
Tizenöt napig tartott udvartartásáról a város gondoskodott. Márczius 
7-én Lőcsére vonult, hol felesége fiat szült, a ki azonban ápril 3-án el
hunyt. April 30-án elhagyta Szepességet.

* **
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A Thököly-vár Késmárk városa éjszaki oldalán áll. A templomos 
vitézek e helyen, hol már 1190-ben apáczazárda állott, várat építettek, 
honnan aztán Giszkra, Zápolya, Laszky, Rueber és a Thökölyek kiindulva
a hazában hordozták körül véres zászlóikat.

* *

A Thököly-vár a hagyomány és monda fényével van környezve. 
(Lásd: Scholcz Frigyes: »A Thökölyek a mondában.« A késmárki ev. 
Lyceum 1878 9 Értesítőjében.

■* *
*■

Szükségtelen megjegyezni, hogy Thököly Imre I. Rákóczy Ferencz 
erdélyi fejedelemnek özvegyét. Zrínyi Ilonát, II. Rákóczy Ferencz és Rá
kóczy Júliának édesanyját nőül vette. Vele ment számkivetésbe Török
országba a karloviczi békekötés után.

* **
Szepességre vonatkozólag két hunmondát tartott fenn a hagyomány. 

(Lásd: Scholcz Frigyes - „A szepességiek két hunmondája“ Arany János
Koszorújában, utolsó évfolyam, utolsó lap.)

*  *

Milyen virágzó ipar volt Szepesmegvében még a tizenkilenczedik 
század elején arról bizonyságot tesz azon tény. hogy csupán késmárki 
iparosok szállitottak egy-egy debreczeni vásárra kétszázharminczezer frt. 
értékű árukat. A szászországi lipcsei „sokadahnat különösen szűcsök, 
köztük Lám András Késmárkról, látogatták. (Lásd: Scholcz Frigyes: 
„(londoni) Mayer János György életrajzát“ a késmárki evang. Lyceum 
1876/7. Értesítőjében.

..Történelmi nevezetességű a késmárki három vértanú sírboltja. IT. 
Rákóczy Ferencz szabadságharcza idejében Heister császári tábornok 
1709-ben Késmárk városát bombáztaRa és elfoglalta. Ekkor Kray Jakabot, 
Lányi Mártont és Toperczer Sebestyént, kik Késmárk városának taná
csosai és az evangélikus egyház elöljárói valának, mint pártütőket és eret
nekeket lefejeztette.“ (Linberger Tstván.)

A véres tett színhelye a felső külváros végén a „Dürrenberg“ 
alatt volt.

Az evangélikus fatemplom ritka, megtekintést érdemlő régiség, festett, 
a felhős eget ábrázoló bolthajtással, mely négy magas csavart oszlopon 
nyugszik. Alsó felén az apostolok képei láthatók, az oltár felett a Szent- 
Háromsrg képe. Az orgona felett e szavak olvashatók: Gloria in excelsis 
Deo. Köröskörül a falakon, a karzatok falain különféle festmények és 
szentirási mondások vannak.

A templom a felső külvárosban áll, hol azelőtt korcsma volt. Az 
üldözés korában ezt a helyiséget jelölte ki 1 682-ben a kir. biztos. 1688-ban 
az ev. egyházi levéltárban meglevő gyűjtő-könyv szerint kél egyháztag:

4*



52

Vitalis Pál és Michaelides János szeretetadományokat gyűjtöttek Német
országban, Dániában és Svédországban, összesen 792 magyar forintot. — 
1717-ben épült. 5000 frt.-ba került, bele nem számítva a faoszlopokat, az 
építési anyagot, a szószéket, az orgonát, a fát és deszkát.

Ezen épülethez nevezetes történelmi esemény emléke is fűződik. 
Ugyanis ebben a fatemplomban tartották 1859. szeptember végén a Tiszai 
ág. ev. hitv. kerület közgyűlését a kiküldött császári biztos Szemianovszky, 
szepesmegyei elnök jelenlétében. Ezen gyűlés volt az első, a mely a 
Bachkorszakban súlyos viszonyok közt döntő pillanatban szolalt fel a 
protestánsok autonómiáját gyökerében megtámadó császári „pátens“ ellen. 
E gyűlés hivatkozva a bécsi és linczi békekötések határozataira, meg az 
1790/1. 26. t.-czikkre, a patens el nem fogadását mondta ki egyhangúlag.

Egyúttal határoztatott, hogy ö Felségéhez a patens visszavonása 
iránt felirat intéztessék, és a két protestáns felekezet többi kerületeivel 
is közöltessenek a gyűlés végzései.

Az ő Felségéhez intézett feliratot a jeles tollú Fest Imre, kerületi 
világi jegyző, utóbb államtitkár, szerkesztette. A gyűlés végzései kellő 
példányokban azonnal lemásoltatván, még a közgyűlés tartama alatt kül
dettek el a testvérkerületekhez, melyek azután a késmárki convent pél
dáját követték . . . Tudva levő dolog, hogy ő Felsége 1860. május 20-án 
visszavonta a pátenst, de fájdalom, az esemény kezdeményezői és vezér
emberei : Zsedényi Ede, Máday Károly és Pálkövi előbb börtönbe vettet
tek és martyrságot állottak ki Kassán 1860. május 15-ig. Mások, külö
nösen késmárkiak, a kik e nevezetes közgyü'ésen részt vettek, a többi 
közt Demiányi Gyula, Szentiványi Tamás, Genersich Tivadar, Szontágh 
Károly, a patens ügyében tanúsított maguktartásaért kereset alá fogattak. 
(Lásd: Scholcz Frigyes: „A patens“, „Hazánk“, Történelmi Közlöny 1887. 
évi folyamát.

* **
Karaffa az „eperjesi mészárszéken“ két Keczert: Keczer Andrást és 

fiát, Gábort is kivégezte. . . . Lefoglalta a „Ketzerek“ birtokát. „Karaffa 
hat den Reichthum der Ketzer zusammengerafft“, szójáték akar lenni. 
Különben történelmi tény, hogy Karaffa magához ragadta a protestáns 
Keczercsalád vagyonát, melynek csupán ingatlana 200.000 frtnyi összegre 
rúgott.

„A Keczerek családja az Aba nemzetségből veszi eredetét.
Ezen ősrégi család oly fontos szolgálatokat te tt I. Ferdinándnak, 

hogy az uralkodó nevének koronával ékesített kezdőbetűjét illesztette a 
Keczerek czimerébe.-1 (Hörk és Hormayr.)

* *
*•

Az evangélikus Róth Mihálytól, a ki elébb a kinpadon annyira el-
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kinoztatott, hogy halála napjáig nyomorék volt, 10.000 tálért kapott vált-
ság fejében. De már ezelőtt is kicsikart Debreczentöl 480.000 tálért.

* *
*

Az ezredes, a ki Karaffát párbajra hívta és annak pofájára két erős 
vágást mért, gróf Arianza volt. (Hormayr.)

* *
*

A bécsi költő, a ki a magyarral rokonszenvezett, Bauernfeld Ede.
* *

*

Kollonics érsek szavai olvashatók Gabányi Árpád és Hormayrnál.
* **

Kazinczy Ferencz 1768/9-ben volt a késmárki Lyceum növendéke; 
a Cornides-féle ház, melyben lakott, emléktáblával van megjelölve . . . 
Mint a „nemzeti iskolák“ felügyelője II. József uralkodása alatt fordult 
meg Szepességen. Akkor történt, hogy a szomszéd Leibiczon a felekezeti 
iskolákat községi iskolának szervezte 1787-ben.

A Késmárkon töltött időre megemlékezve a többi közt azt Írja: 
„Gyönyörű képe az én életemnek! mint óhajtottam Szontágh Mihálylyá 
válni, ki ott a zöld mentében veres nadrággal, rókatorok-prémmel és ezüst 
zsinórral jára ; óhajtottam, hogy én is felserdülhessek, nekem is zöld 
mentém és veres nadrágom lehessen.“ (L ásd: „Kazinczy és kora“ , irta 
Toldy Ferencz 1859.)

* *
' *

Gróf Benyovszky Móricz forrásmunkák szerint 1741-ben Verbován 
Nyitravármegyében született. Részt vett mint hadnagy a sziléziai hábo
rúban. Lengyelországba rokonai látogatására menvén, belebonyolódott a 
lengyel forradalomba. Harczolt az oroszok ellen. Megsebesü t  súlyosan. 
Magyarországba vitetvén, Szepesszombatban a Hensch-családnál talált 
ápoló kezekre. Felépülvén, feleségül vette ápolóját, Hensch Erzsébetet. 
De nem sokára megint Lengyelországba ment és mint ezredes ismét har
czolt az oroszok ellen. Nem sokára az oroszok foglya lett és száműzetett 
K am csatkába............1771-ben megszökött. 1774-ben a Madagaszkari szi
geten telepedett le, hol a benszülöttek királya lett . . . .  1783-ban vissza
tért Európába. Akkor történhetett, hogy midőn visszatért Verbóra, hol 
felesége gazdálkodott, vele együtt szepesszombati rokonáit meglátogatta
............A Hensch-Mauksch családból származó Ruhmann család, mely
Késmárk n lakik, kegyelettel őrzi és mutogatja a Benyovszky-ereklyéket-

Benyovszky a Mauritius sziget közelében, hol a francziák ellen har
czolt, megsebesülvén, 1786-ban halt meg.

A szepesszombati házasságára vonatkozó adatokat az egykorú Mauksch
Tamás evangélikus lelkész kéziratából mentettem

*  *
*
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A „magyar kút“ a „várhegy“ alatt volt. A tizenkilenczedik század 
harminczas éveiben felújíttatott a lyceumi deákok által, a kik ellátták ön
tött vascsövei, környékező kőpadokkal, egyúttal déli szélén emlékkövet is 
állíttatván az alapitványozók neveivel . . .  A negyvenes évek közepe táján, 
grammatista és syntaxista koromban, gyakran megfordultam a szép kútnál 
s úgy emlékszem, hogy az emlékkőbe vésett nevek sorában előfordultak 
ezek a nevek: Hunfalvy, Zsigó, Földváry. A kút forrása jelenleg a „pol
gári és felső kereskedelmi iskolával“ vízvezeték által van összekötve.



U tóirat.

Az „Uj Idők“ f. é. márczius 29. számában a Thököly-vár képét 
hozta. A várra vonatkozó czikkében a többi közt azt Írja:

„Heister seregei a várost, a várt is, mert Bajcsi György Rákóczy 
vezére hűtlenül cserbe hagyta katonáit, megadta magát. Ekkor ítélte ha
lálra és végeztette ki Heister Késmárknak jeles fiait, Rákóczy törhetlen 
híveit, Lányi Mártont, Toperczer Sebestyént és Kray Jakabot, a későbbi 
hires táborszernagynak, báró Kray Pálnak a nagyatyját. A város értel
misége a szabadság eme vértanúinak most szándékozik emléket emelni.“ 

Idő kérdése, mikor valósm e szándék.
Addig is utalok azon emlékre, melyet a kegyelet a vértanuknak a 

késmárki köztemetőben emelt. Sírbolt az, benne nyugszik Kray és Lányi. 
(Toperczer sírköve a fülke előtt állott.) Tekintsük meg ezt az emléket. 
A Kray és Lányi hamvai felett álló fekete márványtáblákon következő 
latin feliratok olvashatók:

Sta Viator !
Lege et Luge!

Candidiore Aeternitatis monumento dignum 
Ubi verő űrbe exularet Candor,
Fatali sanguinis Innocui purpura Oper tum,
Olim in tribunali stantem, nunc sub cippo jacentem,
Reipublicae Caesareoforensis Codrum,

Perill. Dm. Jacobum Kray, 
qui dum

Bono publico intentus, publicos adipisceretur honores 
Supra modum, sed infra meritum,

et
Non armorum strepitu, sed Consiliorum alto silentio 
Fluctuantem Reipubl. navem prudens nauclerus dirigeret,
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Ne tota ut debuit irruente inevitabili procella fundum peteret, 
Ipse publicum vitae passus est naufrag'um, 

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

Documentum posteris relinquens.
Felicitati nunquam deese infelicem adulationem.

Hunc luge et lege
Superstitem etiam post marmora futurum,

Dulci amaro 
Mariae Krayae viduae corculo 
Moriente vivo vivente mortuo 

Speliendum,
Qui coelum mercedem habet, cuius mentis compensandis 

Terra non sufficit.
Lányi márvány sírköve ezen felírást m utatja:

Siste gradum mortalis!
Ferale saxum infelicís viatoris fati bene providus contemplare 
Saxeo sis corde Marpesium saxum oportet, [viator!
Tristi mente si parentaveris saxea hac urna condito cineri. 
Laneos qui flexibiliori molli lana fortunae imputavit pedes erravit 

dum me quoque [minime,
MARTINUM I. LÁNYI 

Candida luna candidiorem candorem 
Victimali sanguine rubere fecit

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

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

imo
Victus ferro ferream ferientis vici iram,
Ipsoque ferali pegmate evasi victor,
Quia mortalem ferro perdens vitám, immortalem reperi docens

[singulos
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Nonnirriter móri, qui turpi licet morte peremti, bene vixerunt. 
Cujus haud immemor unica grata posteritas 
Hanc plangens plaudenti jam patri posuit 
Marmoream memóriám,

Qua genitorem
Letho oppressUM DUro Laeta Capere tropea optat,
Documentum viatoribus reliquens,
Nervum esse sapienti 
PerICULuM facéré ex aLIIs sibi 
QuoD ex usu siet.

Ezen feliratok Grósz Ernő, helybeli volt lyc. igazgató magyar fordí
tásában igy hangzanak ■■

Állj meg Vándor!
Olvass! És Sirasd E Férfit,

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

Tek.  K r a y  J a k a b  u r a t ,  
ki míg

A közjóért hevülve, nagy mértékben, de érdemeinek
Még mindig meg nem felelöleg, a közmegtisztelésnek tárgya volt

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

Miután
Irigyelnek pokoli tervei szerint,
Kiknek érdekét hűséggel védelmezte,
A hóhér pallosának áldozata lett,
Tanúságot hagyván az utódoknak,
Hogy aljas hízelgés kiséri a szerencsét.

Ezt olvasd 6s sirasd öt,
Ki élni fog e márvány elporhadása után is,
Kit Kray Mária, a gyászba borúit özvegy,
Keserves bánatábau eltemettetett,
Ki maga is egy élő halott lett,
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A halott pedig életre ébredett,
Ki most az eget birja jutalmul, minthogy a föld nem képes 
Dús bokros érdemeit kellően jutalmazni.

Lányi sírkövének felirata a fordításban így se ól:
Megállj Halandó!

Tekintsd meg e szerencsétlen utas sírkövét, oh vándor!
Hogy jussanak eszedbe a sorsnak változásai,
Kőszívűnek, sőt Marpesusi sziklának kell lenned,
Ha bánatos szívvel hálaáldozatot nem hozasz 
E hamvaknak, melyeket e köböl készült hamveder magába zár,
E hamvaknak, melyek életük boldog folyását a sors kedvezésének

[tulajdonították és nem csalódtak soha, 
mig a sors engem is 
L á n y i  J. M á r t o n t ,

Ki becsületre nézve tisztább fényben álltam,
Mint a holdnak fénysugarai,
Pirosra festé vérem árjával,
Ki előbb megkötözve börtönbe vettettem,
Majd bíbor színnel elárasztva 
Parancsszavára a sírba szálltam le,
Én, ki forgandó szerencsében mindenkoron biztam.

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

De nem, sőt ellenkezőleg,
Pallos által leterítve győztem elleneim bősz haragja felett,
És még a vesztőhely vérpadján is az enyém lett a győzelem, 
Minthogy a pallos által mulékony életet veszítve,
Halhatlan életre találtam, hirdetvén az egyeseknek,
Hogy nem gyalázatosán múlnak ki azok,
Kik, bár a halál undok neme által elsodorva,
Szeplőtlenül és becsületben éltek.
Ezt jól tudván egyetlen gyermeke 
Könyhullatás és jajszavak között,
Atyjának, ki az égben már örvend,
E márványemlékszobrot emelé,
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Óhajtva, hogy hón szeretett nemtője,
Ki keserves halálnak lett az áldozata,
E megtisztelő győzelmi jel által dicsőittessék,
A vándoroknak intő példát hagyván,
Hogy, a ki bölcs, az nagyon jól tudja,
Hogy mások érdekből vesztére törnek.
Hisz tanú arra a tapasztalás.

(Lásd: Linberger István evang. lelkész a »késmárki evang. fatem
plomnak és a városi köztemetőnek leírását«.



II.

Szerződés.

Köttetett egyfelől a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister, más
felől a késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum (fogymnasium) Pártfogósága 
mint iskolafentartótestület között, fentnevezett középiskola állami segélyzése 
ügyében az 1883-ik évi XXX. t.-cz. 47. §-a értelmében.

I. A késmárki ág. hitv. ev. kér. lyceum Pártfogósága, mint a nyolcz 
osztályú fogymnasium fentartója érezvén azt, hogy középiskoláját saját 
erejéből a kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben meg
felelő módon fenn nem tarthatja, maga kérelmezte a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. Ministertől az 1883. évi XXX. t.-cz. 47. §-a alapján a meg
felelő államsegélyben való részesittetését és azt a maga illetékes egyházi 
főhatósága, úgymint a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi gyűlés és az 
ágostai hitv. ev. egyetemes gyűlés helybenhagyása mellett, az ezen szer
ződésben megállapított kötelezettségek elvállalásával, önként elfogadja.

II. E végből az ág. hitv. ev. késmárki kér. lyceum Pártfogósága 
mellékelt normál költségvetésével kimutatván egyfelől azon évi összeget, 
melyet tökéinek kamataiból fögymnasiumának fentartására fordíthat, s 
melyet e czélra a jövőben is évenként fordítani magát kötelezi, kimutatván 
továbbá a tandijakból biztos számítással fölvehető bevételt, úgyszintén az 
ösztöndíjalap évi jövedelmét az intézeti épületek béregyenértékét, a tanu
lóktól nyugdíj és járulék czimén szedendő összeget, a felszerelések hasz
nálati egyenértékét, melyek mindössze 60,636 K., azaz Platvanezerhatszáz- 
harminczhat Korona évi összeget képviselnek, másfelől a törvényes és 
korszerű igényeknek megfelelő évi szükségletet, mely 92,636 K., azaz 
Kilenczvenkétezerhatszázharminczhat Korona évi összeget képvisel, az ezen 
összeállításból kitűnő 32,000 K., azaz Harminczkétezer Korona fedezetlen 
hiány pótlására 32,000 Korona évi államsegélyt kér és vesz igénybe, 
illetőleg fogad el, melynek az állam költségvetésébe való fokozatos föl
vételét s abban állandó maximalis tételül megtartását mindaddig, mig azt az 
iskolafentartó hatóság igénybe veszi, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Minister ezennel megajánlja s megígéri, hogy mihelyt a törvényhozás a 
szükséges összeget megszavazza azt előleges negyedévi részletekben folyóvá 
teendőleg a késmárki m. kir. adóhivatalnál állandóan utalványozza, a hol
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azt a főgymnasium pénztárnoka, az iskolafelügyelóje vagy helyettese által 
ellenjegyzett hivatalos nyugtatványra elszámolás kötelezettségével felveszi.

III. E szerint az iskolának saját vagyonából és bevételeiből való 
jövedelme 60,636 K., az állami hozzájárulás pedig 32,000 K.-t tevén, az 
idézett törvényszakasz d) pontja szerint az intézetnek eddigi felekezeti 
jellege s önkormányzati jogköre épségben fentartatik s a tanintézet felett 
való összes igazgatási jog az idézett törvényszakasz a), b) és c) pontjainak 
s azok alapján a következő pontozatoknak meghatározásai mellett továbbra 
is az intézetnek fentartó testületét és egyházi főhatóságát illeti s a vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. Minister úr csakis a fő felügyeleti jogot gyakorolja 
a segélyzett iskola irányában.

IV. Az iskola fentartó Pártfogóság kötelezi magát, hogy mindaddig, 
mig az államsegély fentebbi évi összegét megkapja, az intézetben az igaz
gatót és vallástanárt is beleértve 14 rendes tanárt tart, kik közül 3-nak 
egyenként 3600 K., 2-nek 3200 K., 2-nek 2800 K., 4-nek 2600 K. és 
3-nak 2400 K. törzsfizetést, továbbá valamennyinek egyenként az összes 
eddigi rendes tanári szolgálati éveik után számítandó s öt Ízben esedékessé 
váló 200—200 K. ötödéves korpótlékot, végül 7 tanárnak egyenként 600 
K. és 7-nek egyenként 480 K. évi lakpénzt állapit meg.

A rendes tanároknak előléptetése a magasabb fizetési fokozatokba 
üresedés esetén — még pedig az intézetben töltött szolgálati évek sor
rendjében történik, a más középiskolákban kiérdemelt korpótlékok azon
ban beszámíttatnak. Egyenlő szolgálati évek esetén azon tanáré az elsőbb
ség, kinek régibb keletű tanári oklevele van.

A fentartótestület kötelezi magát továbbá, hogy az intézetben alkal
maz egy tornatanitót, kinek évi fizetése 1600 K., mely összeg azonban 
megfelelő szolgálati idő után 1800 K., illetőleg 2000 K.-ra emelendő, 
kinek lakpénze 420 K. és a ki rendes tornatanitói szolgálati évek után 
járó 200—200 K.-ás öt quinquenniumban részesül, továbbá alkalmaz évi 
400 K. tiszteletdijjal egy képesített iskolaorvost és egészségtantanárt; az 
ének tanításról óraadó által gondoskodik, a kinek tiszteletdija évi 400 K .; 
továbbá kötelezi magát, hogy két iskolaszolgáról, az intézeti épületek jó 
karban tartásáról, tűzkár elleni biztosításról, a tanszerek gyarapításáról, 
valamint az iskola egyéb személyi és dologi szükségleteiről a alatti 
költségvetésben fölvett összegekkel gondoskodik.

V. A rendszeresített létszámból a 14 rendes tanár közül 9-et, bele
számítva a rendes vallástanárt, az eddigi mód szerint s autonom jogánál 
fogva egyéb iránt a törvényes kellékekkel és képesítéssel biró egyének 
közül a fentartótestület választ, ötöt pedig a fentartótestület által kiirt 
nyilvános pályázat utján, a pártfogósági gyűlés meghallgatása után, de 
kijelöléshez nem kötve, szintén törvényesen képesített s minden esetre
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protestáns — első sorban ág. hitv. ev. egyénekből — a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Minister úr nevez ki.

Jogában áll azonban a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister 
úrnak az általa kinevezett tanárokra nézve, hogy azokat, kiknek működése 
a főgymnasiumnál üdvösnek nem mutatkoznék, visszahívhassa s helyettük 
a fenti kikötések mellett másokat kinevezhessen.

A tornatanitónak, az iskolaorvosnak, énektanitónak, az iskola tiszt
viselőinek választása, valamint az iskolaszolgák alkalmazása a Pártfogóság 
jogában marad.

VI. Az igazgatót az összes rendes tanárok közül az egyházkerületi, 
illetve egyetemes szabályrendelet szerint a Pártfogóság választja és személy
változás esetén a választást a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister 
úrnak bejelenti.

VII. Az intézetnek e szerződés megkötésekor véglegesen alkalmazott 
tanárai továbbra is megmaradnak hivatalaikban és állomásaikon.

A meghatározott létszámból a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Mi
nister által betöltendő tanári állások az alább felsorolt tanszakokból vá
lasztandók: 2 latin-görög, egy mathesis-physikai, egy rajz-mennyiségtani 
és egy természetrajz-földrajzi tanszéket a Minister tölt be, mig a többi 
tanszékek betöltésének joga a fentartőtestületet illeti. A vallás- és köz- 
oktatásügyi Minister kinevezési jogát első ízben akkor fogja gyakorolni, 
ha a számára fentartott tanszékek megüresednek.

VIII. Az iskola fentartó Pártfogóság az idézett törvényszakasz d) 
pontja értelmében kijelenti, hogy az iskolának ez idő szerint meglevő 
minden alapítványa és tőkepénze, épületei és mindennemű ingó és ingat
lan birtoka továbbra is az intézet tulajdona marad s annak jövedelmei 
azontúl is az intézet czéljaira fognak fordittatni, valamint, ha ezen szer
ződés az idők folytán, akár azért, mert az intézet és annak főhatósága az 
államsegélyt továbbra igénybe nem veendi, akár bármely más okból meg
szűnnék: az intézetnek időközben az államsegély vétele mellett leendő 
mindennemű ingó és ingatlan vagyonbeli gyarapodása és felszerelései az 
iskola osztatlan birtokában és tulajdonában maradnak s azok iránt az 
állam semmi kártérítési igényt nem támaszthat; úgy szintén a netalán 
létrejövendő és az iskolát illető uj alapítványok is hacsak ez iránt az 
alapítók másként nem rendelkeznek.

IX. Az iskolafentartótestület kötelezi magát az idézett törvényszakasz
b) pontja értelmében, hogy gymnasiumában a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. Minister úr által a rendelkezése alatt és közvetlen vezetése alatt 
álló gymnasiumokra nézve kiadott, vagy jövőre kiadandó tantervet alkal- 
mazandja, ide értve a görög nyelv helyett megszabott tárgyak tanítását 
is. Azonban fentartja magának, hogy azontúl, akár egyes rendes tan
tárgyak bővebb előadása, akár a rendkívüli tantárgyak felvétele iránt a
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felekezeti főhatóság rendelkezéseit, melyek az elfogadott tantervvel ellen
kezésben nem állanak, s melyeket a Ministernek elölegesen bemutatni 
tartozik, követhesse.

A tannyelv csakis a magyar nyelv lehet; jogában áll azonban az 
intézetnek, hogy az I. és II. osztályban segédtannyelvül a magyar tannyelv 
mellett a német tannyelvet is alkalmazhassa.

X. A tandíjnak megállapítása és változtatása a fentartó Pártfogóság 
jogkörében marad; a tandíj azonban az állami középiskolákban szedett 
legmagasabb tandijat meg nem haladhatja.

A tandíjakból az előirányzaton felül befolyó összeg, valamint általá
ban az évi bevételi fölösleg, bármely czimén éressék is el, csupán az 
intézet folyó szükségleteire fordítható és az iskola vagyonához nem csatol
ható.

A tandíjmentesség adományozása továbbra is a fentartótestületet illeti.
A fentartótestület fentartja magának, hogy tandíjon, beiratási és ér

tesítő díjon telül minden növendék után az egyházkerület által elrendelt 
2—2 K -t szedessen az iskola alaptőkéjének gyarapítására.

XI. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti iskolára 
nézve a törvény 38. §-a rendelkezvén ezen törvényszakasz rendelkezései 
a jelen szerződés által ezen iskolára nézve is fentartatnak, úgy azonban, 
hogy a Minister úr által kinevezett tanárok fegyelmi ügyeiben a felekezeti 
hatóság által hozott ítéletek indokaikkal, valamint a vizsgálati iratokkal 
együtt felebbezésileg a Minister úrhoz minden esetben fölterjesztendők és 
csak a Minister úr helybenhagyásával léphetnek érvénybe.

XII. A gymnasiummal összekötött s jelenleg is fenálló tápintézet és 
convictus továbbra is a fentartótestület gondozása és rendelkezése alatt 
marad és a Pártfogóság annak fentartásáról s lehető gyarapításáról gon
doskodik.

XIII. A fentartótestület a jelenlegi iskolaépület kibővítése czéljából 
100,000 K., azaz Százezer K. építési államsegélyt kér a vallás- és köz- 
oktatásügyi Ministertől, a ki ezen összeget, a törvényhozás hozzájárulása 
esetén, a Pártfogóságnak oly feltétellel bocsátja rendelkezésére, hogy az 
építkezés a Minister által jóváhagyott tervek és költségvetés szerint foga- 
natositassék.

E czélból a normális költségvetés szükségleti rovatába a jelzett ösz- 
szeg után az országos tanári nyugdíjintézetbe 15 éven át fizetendő 3 °/o-os 
járulék vagyis évi 3000 K. beállittatik azzal a megszorítással, hogy 15 év 
letelte után ezen felszabaduló 3000 K. terhére még egy rendes tanári 
állás leszen szervezendő.

Abban az esetben, ha ezen 3000 K. befizetésének kezdőpontja a 
teljes 32,000 K. államsegély folyósítása előtt állana be, a fentartótestület 
ezen járulékokat a Jóny-alapból előlegezi, mely esetben a szóban levő
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költségvetési tétel alatt felvett 3000 K. az előlegezett összegek és kamatok 
visszatérítésére szolgál és csak a visszatérítés után válik kötelezővé fen- 
tartóra nézve a 15-ik rendes tanszék szervezése.

XIV. Az intézet számadásai a Pártfogóság által kinevezett pénztár
nok által kezeltetnek. A zárszámadások a fentartótestület által évenként 
megvizsgáltatván, s helybenhagyatván az egyházi főhatóság utján a vallás- 
és közoktatásügyi Minister úrhoz tudomásul vétel és netaláni észrevéte
leinek közlése végett fölterjesztendők.

XV. Mind a Pártfogóság által választott, mind a Minister úr által 
kinevezett tanárok kötelesek a felekezeti tanároknak az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. által létesített országos nyugdíjintézetbe belépni.

XVI. A vallás- és közoktatásügyi Minister fentartja magának azt a 
jogot, hogy akkor, a mikor a Jóny-féle tartalékalapnak kamatai, melyek 
szintén a késmárki ág. hitv. ev. főgymnasium czéljaira fordítandók, ese
dékessé válnak, jelen szerződés revisiójára nézve újabb tárgyalásokat in
díthasson, a mibe a fentartótestület is ezennel beleegyezik.

XVII. Jelen szerződés négy eredeti példányban, és pedig: egy a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minister, egy a tiszai ág. hitv. ev. egy
házkerület, egy a késmárki lyceumi felügyelőség és egy az igazgatói 
irattár részére állittatik ki.

Kelt K é s m á r k o n ,  1902. évi február 17-én.

2228. szám.
A  tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület, 

mint főhatóság részéről, jóváhagyom.
M i s k o l c z o n ,  1902. julius 1-én.

(P. H.) Zelenka
püspök.

40785. szám,
»Elfogadom.«
B u d a p e s t ,  1902. julius hó 5-én.

(P. H.) Wlassies.

Dr. Schwarz Károly
lyc. felügyelő.

Kéler Pál
egyházfelügyelő.

Linberger István
(P. t t .) ev. lelkész.

Kertseher Sándor
lyc. gondnok.

Binder Jenő
lyc. jegyző.

Bruckner Károly
lyc. igazgató.



III.

A késmárki ág. h. ev. lyeeum  normal költségvetése.
I. Szükséglet.

a) T a n á r i  i l l e t m é n y e k .
Kor. f. Kor. f.

1) Törzsfizetés:
3 rendes tanár á 3600 K..........................................  10800.—
2 „ „ „ 3200  .......................................... 6400.—
2 „ „ „ 2800 „ .......................................  5600.—
4 „ „ „ 2600 „ ........................................ 10400.—
3 „ „ „ 2400 „ ........................................ 7200.—
1 tornatanitó . . . .  • ...............................  2000.— 42400.—

2) Lakbér (7 tanár á 600 K., 7 tanár á 480 K., tor
natanitó 420 K. . . .  • ..................................  7980.— 7980.—

3) Korpótlékok á t l a g a .................................................. 7500.— 7500.—-
b) J á r u l é k o k :

1) Igazgatói tiszteletdij.................................................. 600.—
2) Gondnok (pénztáros) tiszteletd ija.........................  600.—
3) Tanácsjegyző „ .........................  200.—-
4) Köi yvtáros ,, .........................  200.—
5) Énektanitó „ .........................  400.—
6) Iskolaorvos (egészség tan -tanár).........................  400.— 2400.—
7) 2 iskolaszolga bére (600 -|- 4 0 0 ) .........................  1000.— 1000.—
8) Állami nyugdíjra 5 % ............................................ 2500.—
9) ,, ,, 300 t a n u l ó ...............................  1800.— 4300.—

10) A 100,000 K. építési államsegély után . . . 3000.— 3000.—
c) S e g é l y e k :

1) özv. Palcsó Istvánná kegy d i j a ...............................  196.—
2) Ösztöndíjak (szo rg a lo m d ijak )...............................  1700.— 1896.—

d) D o l o g i a k :
1) Állami adó és i l l e t é k ............................................ 160.—
2) Épület-fenntartás és tisztogatás...............................  1000.—

Átvitel 1160.—
5
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Áthozat 116Ó.—
3) ButöfZat és felszerelés kiegészítése . . . .  200.—
4) Házi átalány (fűtés, világítás s t b . ) .........  2400.—
5) Tanszer á t a l á n y ........................................  1600.—
6) Úti költség (képviselet)............................  400.—
7) É r te s í tő k ..................................................... 300.—
8) Irodai költség és n y om tatványok .........  300.—
9) V eg y esek .....................................................  600.— 6960. —

e) B é r e g y e n é r t é k :
1) É p ü le te k ..................................................................... 9600.—
2) Könyv, szertár és f e ls z e r e lé s ......................... ...... 5600,— 15200.—

Összesen . . 92636.— 92636.—

II. F ed ez e t.

a) T ő k é k  k a m a t a i :
1) Nagy lyceumi alap 118800 K. 4 i/i %  • • • 5346.—
2) Rainer J. György-alap-féle 20 000 K............... 900.—
3) Jóny Tivadar-alap 433 000 K....................................  19600.—
4) Ösztöndij-alapok jövedelm e.....................................  1700.— 27546.—

b) J á r u l é k o k :
1) Tandíj, beiratási, értesítői dij és alapra . . . 14090.—
2) Nvugdijjárulék 300 tanuló után á 6 K. . . . 1800.— 15890.—

c )  I l l é t é k e k :
1) Az egyháztól (Uj-Gemza- és Turner-alap) . . . 2000.—- 2000.—

d) B é r e g y e n é r t é k :
1) É p ü le te k ..................................................................... 9600.—
2) Könyvtár, szertár és felszerelés...............................  5600.— 15200.—

e) Á l l a m s e g é l y :  32000.— 32000,—
Összesen . . 92636.— 92636.—

Kelt K é s m á r k o n ,  1902. február 17-én.

(P. H.)

Dr. Schwarz Károly
lyc. felügyelő.

Kéler Pál
egyházfelügyelő.

Linberger István
ev. lelkész.

Kertseher Sándor
lyc. gondnok.

Binder Jenő
lyc. jegyző.

Bruckner Károly
lyc. igazgató.



IV.

Ministeri leirat az építkezési á llam segély  ügyében.
Magyar kir vallás- és közoktatásügyi miniszter 44945. szám. Méltó- 

ságos és Fotisztelendő Zelenka Pál tiszamelléki ág. hitv. ev. püspök úrnak 
Miskolcz. Méltóságos és Fotisztelendő Püspök U r! A felekezeti középis
kolák építkezési államsegélyeit hivatali elődeim az 1883. évi XXX. t. ez. 
életbeléptetése óta befolyt idő alatt közvetetlen alakban utalványozták. 
Ennek az a hátránya volt, hogy az iskola fentartók gyakran igen rossz 
állapotban levő épületeik rendbehozatalát illetőleg uj épületek emelését 
rendszerint csak azon időponttól kezdve foganatosíthatták, mikor a kért 
segély összeg teljesen ki volt fizetve. A fennforgó körülmények minden 
oldalú mérlegelése alapján arról győződtem meg, hogy az építkezési se
gélyek engedélyezézének ez a módja a mai tokozott szükségletekkel szemben 
már nem czélra vezető. Keresve a segélyezésnek más gyorsabban foganato
sítható módját úgy véltem, hogy mikép az állami tanintézeteknél gyakor
latban van, a felekezeti középiskoláknál is gyakorlatba vehető az állam
segély biztosításával eszközlendő törlesztési kölcsön módozata, mely abból 
áll, hogy az izkola fentartók a kérelmezett vagy eddig ki nem fizetett 
segély összeg erejéig törlesztési kölcsönt vesznek fel, melynek törlesztési 
részleteit és kamatait minden egyes tanintézetre nézve külön, külön foly
tatandó tárgyalások eredményéhez képest a törvéoyhozás hozzájárulásának 
fentartása mellett az államkincstár terhére elvállalnám. Mivel jelzett szán
dékom megvalósítására a törvényhozás megadta a felhatalmazást, ezen 
ügyet a Méltóságod egyházi főhatósága allatt álló késmárki ág. hitv. ev. 
fögymnasiumra nézve, mely intézete kibővítésére 100,000 korona állam
segélyt kért a f. évi állami költségvetésről szóló törvényhozás .alapján 
ezennel megindítom. Ajánlom az intézet fentartójának, hogy valamely hazai 
pénzintézettel lépjen érintkezésbe s tőle a 100,000 korona államsegély ere
jéig felveendő törlesztési kölcsön feltételeit kívánja be. Felkérem Méltó
ságodat, hívja fel az intézet fentartóját, hogy a mennyiben a fölöttes ha
tóságának beleegyezését bírja a kölcsönügylet megkötése előtt az illető 
pénzintézettől beküldött feltételeket, jelesül a törlesztési tervet a kölcsön 
módozatainak megjelölésével, terjessze fel hozzám elbizálás és az állam- 
kincstár által elvállandó annuitások mérvének meghatározása végett. A 
mennyiben a tanintézetnek saját egyházi és iskolai alapok állanak rendel-
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kezesére, hajlandó vagyok a tárgyalást oly alapon is megindítani, hogy 
a fentartó a fent jelzett összeget a nevezett alapokból veszi kölcsön s 
ezen összeg törlesztése és kamatoztatása czéljából megfelelő évjáradéköt 
kér az államkincstártól bizonyos számú éveken át. Figyelmeztetem ez al
kalommal a fentartót, hogy az 1894. évi XXVII. t. ez. 3. paragrafusának 
d) pontja értelmében a kért 100,000 korona államsegélynek bármely alak
ban teendő engedélyezése e 3%-os nyugdíj járulékot köteles lesz 15 éven 
át az országos tanári nyugdíj intézet alapjába befizetni. Fogadja Méltó
ságod kiváló tisztelem őszinte nyilvánítását.

B u d a p e s t e n ,  1902. julius 2-án.

A miniszter helyett:
Zsilinszky
államtitkár.



ÉRTESÍTÉS a t a n i n t é z e t r ő l .
V.

Lyceum i tisztviselők.
Helybeli felügyelő : D r . SCHW ARZ KÁROLY.
Vidéki felügyelők: Gresch Á goston, Spóner Andor és W ieland 

Arthur.

VI.
A ly eeá lis  iskolatanács tagjai.

A) Hivatalból:
Dr . Schwarz Károly, lyceumi felügyelő.
D ianiska Frigyes, a helybeli ev. egyház lelkésze. 
KÉLER Pál, a helybeli ev. egyház és iskolák felügyelője. 
Bruckner Károly, lyceumi igazgató.
Pólyák Kálmán, lyceumi ügyész.
KERTSCHER Sándor, lyceumi gondnok.
Loysch Mátyás, egyházi gondnok.
Binder Jenő, az iskola-tanács jegyzője.

A) Választott tagok a pártfogóság részéről: 
Beck G. E de.
Demiány Albert.
KOROMZAY VIKTOR.
Kottlár Samu,
Marczelly Albert.
Dr. Tátray Gergely.

C) Választott tagok a tanári kar részéről: 
Gretzmacher Gyula 
Kiszelly E rvin,
Scholcz Frigyes,
Wéber Pál,
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Az iskola  fegyelm i székét.
a középiskolai rendtartás 20 §-a értelmében a tanári testület a lyceumi 
felügyelővel együtt és annak elnöklete alatt képezi.

V II.

VIII.

Tanári kar.
BRUCKNER Károly, igazgató, rendes tanár, tanit 1889 óta. Tanitotta 

a rajzoló mértant a III. é\ IV osztályban, a mennyiségtant a VI. osztály
ban és a német nyelvet a VIII. osztályban; hetenként 12 órában. Könyv- 
és levéltárnok. A német önképzőkör elnöke.

BÁTHORY Andor, rendes tanár, tanit 1898 óta. Késmárkon 1900 
óta. Tanitotta a magyar nyelvet és irodalmat az V. és VIII. osztályban, 
a latin nyelvet a VII. és VIII. osztályban és a szépírást a II. osztályban. 
Az V. osztály főnöke. Tanárértekezleti jegyző.

BINDER Jenő, rendes tanár, tanit 1899 óta. Tanitotta a vallástant 
mind a nyolcz osztályban, és a német nyelvet a VI. osztályban; heten
ként 19 órában. Az iskola-tanács jegyzője.

Gretzmacher Gyula, rendes tanár, tanit 1871 óta. Tanitotta a 
latin nyelvet a III. és IV. osztályban és a német nyelvet a IV. osztály
ban ; hetenként 16 órában. A IV. osztály főnöke. A convictus gondnoka.

HrivnÁK JÁNOS, helyettes tanár, tanit 1902 óta. Tanitotta a termé
szetrajzot az I., II., IV., V. és VI. osztályban, a rajzoló mértant az I. és
II. osztályban és a földrajzot a III. osztályban; hetenként 20 órában. A 
természetrajzi szertár őre.

KaráTSONY ZsiGMOND, helyettes tanár, tanít 1898 óta. Tanitotta 
a görög nyelvet a VII. és VIII. osztályban, a latin nyelvet az V. osztály
ban és a szépírást az I. osztályban; hetenként 18 órában. A VI. osztály 
főnöke. A gyorsíró-, a dal- és a zenekör elnöke.

Kiszelly Ervin, rendes tanár, tanit 1866 óta. Tanitotta a mennyi
ségtant a I., II., III. és IV. osztályban és a magyar nyelvet a III. osz
tályban; hetenként 16 órában. A III. osztály főnöke, a tandíj kezelője.

KlSZELLY Géza, helyettes tanár, tanit 1900 óta. Tanitotta a görög 
nyelvet az V. és VI. osztályban, a latin nyelvet az V. osztályban és a német 
nyelvet az I. osztályban, hetenként 17 órában. Az algym. ifj. könyvtár őre.

Klein, Pál, rendes tanár, tanit 1874 óta. Tanitotta a mennyiségtant 
az V., VII. és VIII. osztályban és a természettant a VII. és VIII. osztály-
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ban; hetenként 16 érában, A VIII, osztály főnöke és a természettan! 
muzeum őre.

SCHOLCZ Frigyes, rendes tanár, tanít 1858 óta. Tanította a történ
elmet a VL, VII. és VIII. osztályban, a magyar és német nyelvet a VII. 
osztályban; hetenként 15 órában. A VII. osztály főnöke.

Dr. SzelÉNYI Károly, rendes tanár, tanít 1896 óta. A folyó tan
évben betegség miatt egy évre szabságoltatott.

TOPPERCZER REZSŐ, rendes tanár, tanít 1886 óta. Tanította a tornát 
mind a nyolcz osztályban. A torna és vívókor elnöke.

VO TISK Y KÁROLY, rendes tanár, tanít 1863 óta, Késmárkon 1864 
óta. Tanította a magyar nyelvet és földrajzot az I. és II. osztályban, a 
történelmet a III. osztályban; hetenként 18 órában. Az I. osztály főnöke 
és a magyar önképzőkör elnöke.

Weber PÁL, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanította a latin nyelvet 
az I. és II. osztályban és a német nyelvet a II. és III. osztályban; heten
ként 17 órában. A II. osztály főnöke és az alumneum gondnoka.

ZVARÍNYI SÁNDOR, rendes tanár, tanít 1874 óta. Tanította a magyar 
nyelvet a IV. és VI. osztályban, a történetet a IV. és V. osztályban, a 
német nyelvet az V. osztályban és a bölcsészetet a VIII. osztályban; heten
ként 19 órában. Az olvasókör elnöke.

GaáL ISTVÁN, óraadó tanár, áll. szövőipari rajztanár, tanította az V. 
osztályban a görögpótló szabadkézi rajzot; hetenként 2 órában.

Kintzler BÉLA, helybeli ev. népiskolai tanító, tanította az éneket 
az alsó négy osztályban; hetenként 4 órában.

Lang Jakab. róm. kath. segédlelkész és hitoktató, tanította a vallás
tant a róm. kath. tanulóknak; hetenként 8 órában.

KORXHAUSER SIMON, izr. népiskolai tanító, tanította a vallástant az 
izraelita vall. növendékeknek; hetenként 8 órában.

BAYER Károly Samu, ev. népiskolai tanító, zongorázásban oktatja 
a leendő néptanitókat.

Dr. Schwarz Aladár, intézeti orvos.

Tantárgyak.
I. osztály.

Osztályfőnök: Votisky Károly.
VA LLÁ ST A N , hetenként 2 óra. Ó-szövetségi bibliai történetek. A 

sátoros ünnepek jelentőségének magyarázata. A tíz parancsolat röviden. 
Egyházi énekek emlékelése. K. k. Bereczki Sándor és E. C. Brünnert.
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MAGYAR NYELV, hetenként 5  óra. Hangtan, A beszédrészek is
mertetése, a mondat és a mondatrészek ismertetése, igeragozás, helyesírási 
gyakorlatok. A tárgyalt prózai és költői olvasmányok tartalmának elbe
szélése, értelmes és kellően hangoztatott olvasása, költemények emlékelése, 
írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar nyelvtan I. és Kál- 
már E lek : Magyar olvasókönyv I.

NÉMET nyelv, hetenként 2 óra. Alaktan mondattani alapon. Kö
vetkező költemények forditása és emlékelése. Morgenlied. Salamon und 
der Säemann. Der betrogene Teufel. Der gute Kamerad. Vom schlafenden 
Apfel. Das Riesenspielzeug. Vom Bäumlein, das andere Blätter hat ge
wollt. Abendlied. Prózai olvasmányok szabatos olvasása és tartalmuk 
elmondása: Seltsamer Spazierritt. Der Herbst. Der Rattenfänger zu 
Hameln. Die Fahrt der Argonauten. Havonként egy írásbeli iskolai dol
gozat a helyesírás begyakorlására. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Német 
olvasókönyv nyelvtannal, I. rész.

LATIN nyelv, hetenkint 6 óra. Alaktan a hangejtéstől kezdve 
a verba deponentia hajlitásáig kellő fordítási gyakorlattokkal. A főnevek 
ejtegetései, a melléknevek ejtegetése és fokozása, számnevek, névmások, 
a segédige, a cselekvő és szenvedő igék hajlitása. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Dr. Holzweiszig-Székely Ferencz.

FÖLDRAJZ, hetenként 2 óra. Földrajzi alapfogalmak. Tájékoztatás 
a földgömbön és a térképen. Magyarország részletes földrajzi ismertetése: 
Magyarország alföldjei, dombvidékei és felföldjei, e. vidékek éghajlata, 
talaja, termékei és lakosai. Magyarország politikai felosztása megyék 
szerint. Térképrajzolás. K. k. Körösi Albin: Földrajz I. rész.

TERMÉSZETRAJZ, hetenként 2 óra. A közönségesebb termésformák 
ismertetése. Házi állatok. A fenyők. Az ember lakása közelében az 
erdőn, a mezőn élő emlős állatok csoportosítása. Nehány tavaszi növény 
leírása, ezek alapján a növények leírása, ezek alapján a növények szer
veinek az ismertetése. A leirt növények begyűjtése. Házi szárnyasok. 
K. k. Dr. Szterényi Hugó: Természetrajz, I. rész.

MENNYISÉGTAN, hetenként 3 óra. A tizedes rendszer. Római 
számok. A 4 alapművelet egész számokkal. A mértékek megismertetése. 
Egynemű és többnemü számok. Többnemü számoknak felbontása és 
visszavezetése. A számok oszthatósága. Primszámok. Mérték és több
szörös. Alapműveletek többnemü számokkal. A négy művelet közön
séges és tizedes törtekkel. Közönséges törtek átalakítása tizedes törtekké. 
Véges, tiszta és vegyes szakaszos tizedes törtekk. Azok átváltoztatása 
közönséges törtekké. K. k. Mocnik-Dr. Schmidt Ágoston.

RAJZOLÓ MÉRTAN, hetenként 3 óra. Test, lap, vonal, pont. A vonal 
keletkezése. A vonalok nemei. Az egyenes vonal irányai. Távolságok. 
Egyenes vonalok kölcsönös helyzete. A körvonal. ív, ívmérés. Az
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egyenes és a kör. Szög, szögmérés, szögpárok. Síkidomok. A három- 
és négyszögek alaptulajdonságai és osztályozása. Sokszögek. Három-, 
négy- és szabályos sokszögek szerkesztése. Az idomok összeillősége, 
hasonlósága és symmetriája. Mindezekhez számtani műveletek is. Az 
átvett anyagnak megfelelő rajzgyakorlatok. K. k. Dr. Gerevich Emil: 
Rajzoló geometria, I. r.

S z é p ír á s , hetenként 2 óra. Magyar és német betűk, később össze
függő szöveg íratása.

TORNA, hetenként 2 óra. Egyszerű szabadgyakorlatok, katonai és 
tornázó rendgyakorlatok, állások, sorképzés, fordulatok, kanyarodások, 
járás és futás. Szergyakorlatok: ugrás, rúd és kötélmászás, hosszú lengő
kötél, körhinta, bakugrás, gyakorlatok vízszintes és rézsútos létrán, lovon 
és gyűrühintán. Játékok, korcsolyázás az intézeti jégpályán.

ÉNEK, hetenként 1 óra. Egy, két és három szólamú dalok éneklése. 
Egyházi énekek.

II. osztály.
Osztályfőnök: Wéber Pál.

VALLÁSTAN, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi bibliai történetek. A 
sátoros ünnepek előtt azok jelentőségének tüzetes magyarázata. A mi 
atyánk és apostoli hitvallás valamint egyházi énekek emlékelése. K. k. 
Bereczky Sándor és E. C. Brünnert.

Ma g y a r  n y e l v , hetenként 5 óra. Az I. osztály tananyagának is
métlése, szótani ismétlések, szóragozás, szóképzés, szóösszetétel, az igék 
ragozása, ikteleri és ikes igék, miveltetö, gyakoritó és ható igék, az 
igekötők részletes ismertetése. A névragos határozók részletes ismerte
tése megfelelő mondatok különféle fajainak föltüntetése az olvasott szöveg 
alapján mondatok szerkesztése. Prózai és költői olvasásmányok, az olvas
mányok magyarázata és tartalmuk elbeszélése, a betanult költemények el- 
szavalása czéljából. írásbeli dolgozatok. K. k. Szinnyei: Iskolai magyar 
nyelvtan II. és Kalmár E lek: Magyar olvasókönyv II. r.

NÉMET nyelv, hetenként 2 óra. Az alaktan ismétlése mondattani 
alapon. Olvasmányok és költemények értelmezése, magyar nyelvre for
dítása, tartalmuk elmondása. A tárgyalt költemények betanulása és el- 
szavalása. írásbeli dolgozatok 2 hetenként helyesírás és stilizálás czéljából. 
K. k. Harrach József olvasókönyvének II. része. Fleischhacker dr. Kár
páti: »Német nyelvtan.«

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Alaktan a szókötésig. A törzs
alakok rendhagyókig képező fontosabb igék áttekintése. \  erba deponentia 
és semmideponentia. A főnév alaktanának kiegészítése. Nemi szabályok. 
A melléknév alaktanának kiegészítése. Személytelen igék. Határozók. 
Előjárók. Accusativus cum infinitivo. Participium conjuncture. Ablativus
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absolutus. Fordítások, taglalások, emlékelés, Írásbeli dolgozatok. K. k. 
Holzweiszig-Székely Ferenez.

FÖLDRAJZ, hetenként 3 óra. Európa, Ázsia, Afrika körrajza (víz
szintes tagoltsága), hegyrajza, alföldjei, vízrajza, éghajlata, talaja termékei, 
néprajzi ismertetése és politikai felosztása; a földrészek, különösen Európa 
egyes országainak részletes ismertetése; az európai gyarmatok rövid át
tekintése. A 3 világrész és egyes európai országok térképének megraj
zolása. K. k. Körösi Albin: Földrajz, II. rész.

TERMÉSZETRAJZ, hetenként 2 óra. Majmok. Tengeri emlősök. Er
szényes emlősök. Az ember lakása közelében, mezőn, erdőn, vizen tar
tózkodó madarak. Csúszómászó állatok, kétéltűek, halak. Az éti és 
mocsári csiga; a tavikagyló és gyöngykagyló. A nevezetesebb rovarok. 
A pók, százlábú és folyami rák A földi giliszta és a piócza. A tanult 
állatok csoportosítása. Néhány őszszel viritó növény, a tavaszi növények 
folytatólagos ismertetése, fák, bokrok. Növény gyűjtés. K. k. Dr. Szterényi 
Fíúgó: Természetrajz, II. rész.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A 4 alapművelet közönséges és 
tizedes törtekkel ismételve. A különféle tizedes törteknek megismertetése 
és azoknak átalakítása közönséges törtekké. Egyszerű viszonyok és arányok. 
Hármasszabályok. Nevezők eltávolítása. Vonalmódszer. Egyszerű kamat- 
számítás. Brutto, tara, netto. Alkuszdij, ügynökdij. agio. Olaszgyakor
lat. Számtani műveletek korlátolt pontossággal. Műveleti rövidítések. 
K. k. Moőnik-Dr. Schmidt Ágoston.

Rajzoló MÉRTAN, hetenként 2 óra. A sik és a térbeli egyenes, 
ezek kölcsönös helyzete. A síkok kölcsönös helyzete. A testszöglet. 
Szabályos testszögletek. A test. A koczka előállítása, leírása és hálója. 
A négyzetes oszlop. A hasábos testek és a henger. A gúlák és a kúp. 
A szabályos testek. A gömb és részei. A testek symmetriája, össze- 
illősége és hasonlósága. Felszín és köbtartalomszámitás. Megfelelő rajz
gyakorlatok. K. k. Dr. Gerevich Emil: Rajzoló geometria, II. rész. 
Stereometria.

Szépírás, hetenként 1 óra. Folyó magyar és német irás.
TORNA, hetenként 2 óra. Az első osztály tananyagának ismétlése 

és bővítése.
ÉNEK, hetenként 1 óra. Lásd az I. osztály tananyagát.

III. osztály.
Osztályfőnök: Kiszelly Ervin.

Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház története, a 
hitjavitás és a magyar protestáns egyház története korrajzokban. K. k. 
Csisko János és Wéber Samu : Egyháztörténelmi korrajzok.
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Magyar NYELV, hetenként 4 óra, A szótan rendszeresen. Mondat
tan. Olvasmányok elemzése és megtanulása; u. m. Szibinyáni Jánk. A 
hamis tanú. Falu végén. Nyalka hm zár. A zarándok. Téli esték. A 
puszta télen. A fülelmile. V. László. Az obsitos, I. r. Zboró. Ki a 
szabadba! Búcsú. A búvár Kund. Pató Pál úr. írásbeli dolgozatok. 
K. k. Makláry-Pap Miklós olvasókönyve. Szinnyei József, rendszeres 
magyar nyelvtan, a III. osztály számára.

NÉMET n y e l v , hetenként 3 óra. Mondattan. Költemények és ol
vasmányok elemzése és megtanulása ; u. m .: Die Hoffnung. Der frohe 
Wandersmann. Die drei Zigeuner. Der Schatzgräber. Die Theilung der 
Erde. Der Sänger. Das Amen der Steine. Erlkönig. Der Glockenguss 
zu Breslau. Der Ring des Polykrates. Die Bürgschaft. Gebet während 
der Schlacht. Das Mädchen in der Fremde. Loreley. Das Lied vom 
braven Mann. írásbeli dolgozatok. K. k. Schwicker: Sprachlehre; Harrach 
József: Német olvasókönyv. III. kötet.

Latin NYELV, hetenként 7 óra. Mondattan: Esettan. A városnevek 
szókötése. Melléknév. Névmás. Az idők használata. (Consecutio tem- 
porum.) Imperativus. Infinitivus. Supinum. Acc. cum infinitivo. K. k. 
Schutz-Kiss, Dávid István. Irálygyakorlatok: fordítások latinra. Corn. 
Nepos, Vass-Pfeiffer kiadása szerint.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. Hazánk története a honfoglalás előtt. 
Magyarország legrégibb lakosai. Római világ hazánkban. A hunók ha
zánkban. Germán népek: góthok, longobardok és frankok versengése. Az 
avarok hazánkban. N. Károly harczai az avarok ellen. A magyarok ős
hazája az Altai hegység nyugoti ágazatai alatt; a magyarok vándorlása; 
európai lakóhelyeik a honfoglalás előtt. A honfoglalás és a kalandozások 
kora. Az átalakulás. A keresztyén vallás elterjedése és a magyar király
ság megalapítása. Az Árpádházi királyok kora. Magyarország néprajzi 
viszonyai az Árpádok korában; a magyarság mint államalkotó és állam- 
föntartó nép. Az Anjouk és örököseik kora. Honvédelem. A Jagellók 
és a mohácsi vész kora. Közműveltségünk a középkorban. K. k. Dr. 
Szigethy Lajos: Magyarország története a mohácsi vészig. Térképek: 
Magyarország a honfoglalás idejében. Magyarország Sz. István korában. 
Magyarország és melléktartományai N. Lajos idejében. Magyarország 
Hunyadi Mátyás .halálakor, 1490-ben. Melléktérkép: Mátyás király hódit- 
mányai. Kiadta : Kogutovicz M.

FÖLDRAJZ, hetenként 2 óra. Amerika és Oczeania földrajza tekin
tettel az európai gyarmatokra. A fizikai és mathematikai földrajz. K. k. 
Körösi Albin Földrajz a középiskolák II.—111. osztályai számára. Makai 
István: Fizika és fizikai földrajz.

MENNYISÉGTAN, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett arányok. 
Vonalmódszer. Kamatszámítás. Hatos kamat napokra. Olaszgyakorlat.
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A tőke, az évek, a szásztóli kiszámítása. Egyszerű és összetett társaság
szabály. Vegyitési szabály. Láncz-szabály. Hatványozás és gyökvonás. 
A Ludolf-féle szám és annak alkalmazása. Dr. Schmidt Ágoston.

RAJZOLÓ MÉRTAN, hetenként 2 óra. A mértan gyakorlati alkalmazása. 
Pont, irány és távolság kisebbített mérték. Távolságok, azok egyenlősége 
és arányossága. A hosszmérésre szolgáló eszközök megismerése és hasz
nálata. Alapműveletek távolságokkal. Szög, szögmérés és másolás. Alap
műveletek szögekkel. Háromszögek, négyszögek és sokszögek alap- 
tulajdonságai és ezen idomok szerkesztése adott alkotórészekből. Ossze- 
illöség, hasonlóság és symmétria. Másolás. Egyenlő területű idomok 
átalakítása. Helyszinrajzolás. K. k. Fodor-Wagner: Constructiv plani- 
metria.

TORNA, hetenként 2 óra. Az előbbi osztály szabadgyakorlatainak 
bövitése a katonai és tornázó rendgyakorlatoknak, kettes rendek képzése, 
gyakorlatok a korláton és nyújtón, különös tekintettel a szabatos kivitelre. 
Kötélhúzás, játékok és korcsolyázás.

ÉNEK, hetenként 1 óra. A vonalrendszer, hangjegyek írása, ezek 
megnevezése. Magasság és időtartam. Szűnj egyek. Két- és háromszólamú 
dalok és egyházi énekek begyakorlása.

IV. osztály.
Osztályfőnök: Gretzmaeher Gyula.

VALLÁSTAN, hetenként 2 óra. Evangélikus hit- és erkölcstan. A 
hegyi beszéd olvastatása és részletes magyarázata. K. k. Mayer Endre: 
Evang. hit- és erkölcstan.

Magyar NYELV, hetenként 4 óra. Stilisztika; a nyelvről általában 
az irály tulajdonságairól, az irály fajairól. Verstan. Megfelelő prózai és 
költői olvasmányok, írásbeli dolgozatok. K. k. Góbi Im re: Stilisztika. 
Arany János »Toldi«-ja. Magyarázta Lehr Albert.

NÉMET nyelv, hetenkint 3 óra Mondattan és verstan, ügyiratok, 
olvasmányok, írásbeli dolgozatok. K. k. Névy József és dr. Heinrich Gusztáv 
Verstan és »Német tan- és olvasókönyv« II. rész.

LATIN nyelv, hetenként 6 óra. Szóköttés a mondattan folytatása. 
Jelző és conjunctionális mondatok; part conj. abl. abs. K. k. Schultz-Dávid
J. Irálygvakorlatok: fordítások latinra. Olvastatott Corn. Neposból: The- 
mistocles, Hamilcar, Hannibal. Szó és hangmértan, Ovidiuson begyakorolva. 
Olvastattak és emlékeltettek: Siebelis-Szamosi tirociniumából: Ceres egy 
fmt gyikká változtat. Battus. Icarus. Bacchus fölfedezi a mézet. Orestes 
és Pylades. Gabii városának bevétele. Brutus rejtett okossága. Mindezek 
megmagyarázva és emlékeltetve.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. A magyarok története a mohácsi
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Veszedelemtől a legújabb időkig. A török hatalom terjeszkedése, a szabad- 
ságharczok kora, a királyaival kibékült Magyarország a haladás útján, a 
mai Magyarország megalakulása, a magyar nemzet krónikája uralkodók 
szerint a mohácsi veszedelemtől a legújabb időig, a magyar birodalom 
általános ismertetése tekintettel az Ausztriával való közös ügyekre. K. k. 
Dr. Szigethy Lajos: Magyarország története II. r. Történeti képek és 
térképek.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Növénytan. Az őszi flora alapján, 
a növények külső tagoltsága kiváló tekintettel a biológiára. Chemiai alap
ismeretek. A növény belső szerkezete és életjelenségei. A növények rend
szertana. A virágtalan és virágos növények főbb csoportai (osztályok, 
rendek, családok) különös tekintettel hazánk, illetőleg vidékünk növény 
világára. Herbáriumok készitése, kirándulások. K. k. Dr. Szterényi Húgó: 
Növénytan gymn. számára 3 kiadás.

MENNYISÉGTAN, hetenként 3 óra. A négy művelet ellentett mennyi
ségekkel; egynemű és többnemü kifejezések; egy- és többtagú kifejezések. 
Alapműveletek egész és tört algebrai kifejezésekkel. Közönséges és alge
brai kifejezések hatványozása. Négyzet- és köbgyök. Elsőfokú egyenletek 
egy ismeretlennel. K. k. Moönik-Klamárik.

R a j z o l ó  m é r t a n , hetenkint 2 óra. A kúpmetszetek. A kör, az 
ellipszis hiperbola és parabola származása, főtulajdonságaik és szerkesztése. 
Tojás, csigavonal, cyklois és egyébb görbe vonalok szerkesztése. K. k. 
Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

TORNA, hetenként 2 óra. A III. osztály anyagának bővítése.
ÉNEK, hetenként 1 óra. Lásd a III. osztály tananyagát.

V. osztály.
Osztályfőnök: Báthory Andor.

VALLÁSTAN, hetenként 2 óra. Bevezetés az ó- és uj-szövetségbe. 
A szentírás olvastatása és az egyes irók sajátságainak feltüntetése. K. k. 
Bereczky Sándor, Bibliaismertetés.

Magyar n y e l v , hetenként 3 óra. A prózai írásművek szerkezete. 
Az anyaggyűjtés (inventio), az anyag rendezése (dispositio). A prózai írás
művek fajai: a történetírás, az értekezés, a szónoki beszéd s ezek irodalma. 
Megfelelő iskolai és házi olvasmányok. Havonként egy írásbeli dolgozat.
K. k. Góbi Imre: Rhetorika.

NÉM ET n y e l v , hetenként 3 óra. A szerkesztéstan főbb vonásaiban. 
Prózai és költői olvasmányok, egyúttal emlékelve: Eine Wildschützenge
schichte, Die Worte des Glaubens, Zigeunerleben, Abseits, Auf einer 
holländischen Landschaft, Ammonium, Die Kunst, jeden Tag glücklich zu 
sein, Hans Euler, Der Széklet' Landtag, Geiz und Verschwendung, Kaiser-
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wähl, Aphorismen, Der Löwe, Die Boten des Todes. Havonként egy 
Írásbeli dolgozat. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv 
I. r. és Herder Cid-románczai. Beszédgyakorlatok a kezdőkkel, mondatok 
alakítása és átalakítása az olvasmányok alapján. Reproductiók, fordítások.

LATIN n y e l v , hetenként 6  óra. Prózai olvasmány: Ciceronis in Cati- 
linam oratio I., cursive olvastatott Ciceronis in Verrem oratio IV. (szemel
vényekben). Költői olvasmány: Naevius és Ennius síriratai, Catullus 7 
költeménye, Ovidiusoól: A költő élete. A világ négy kora. Daedalus és 
Icarus. Baucis és Philemon. A régi jó erkölcsök. Jupiter Pistor oltára. 
Romulus mennybemenetele. Gabii elfoglalása. Horatiusból: Búcsú Vergi- 
liustól. Tavaszi dal. Hymnus Mercuriushoz. Múlandóság. A rómaiakhoz. 
Tibullusból: A költő boldogsága. Martialis 5 epigrammája. Az olvasmányokat 
szerszőik életének s irodalmi működésének tárgyalása után fordítottuk, 
tárgyi, tartalmi, nyelvtani és verstani szempontból magyaráztuk és részben 
emléztük is. Kéthetenként írásbeli iskolai dolgozat (fordítás felváltva latin
ra és magyarra), beszédgyakorlatok a latin szerkesztés elsajátítására. K. k, 
Dr. Várkonyi Odilo: Szemelvények Cicero beszédeiből és Pirchala Im re: 
Anthologia Latina.

GÖRÖGPÓTLÓ i r o d a l o m , hetenként 3 óra. Olvasmányok: Szemel
vények az Iliasból tárgyi különösen régiségtani magyarázatok. Homeros 
és a homerosi költemények sorsa az <5-, közép- és uj-korban. A homerosi 
kérdés. Az Ilias teljes tartalmi összefoglalása és költői méltatása. Hero- 
dotos élete és történeti müve, szemelvények olvastatása. A magyar iro
dalomból: Tinödy-, Gyöngyösy-ből egyes részletek, továbbá a kurucz 
költészet beható ismertetése. Részletek Mindszent}' Gábor, Kemény János, 
Apor Péter müveiből. Minden évharmadban egy házi dolgozat a végzett 
tananyag köréből. K. k. Homeros lliása, bő szemelvényekben ford. Csen- 
gery János. Szemelvények Herodotosból, ford. Geréb József. Magyar 
irodalmi olvasókönyv, szerk. Batics Józset.

GÖRÖGPÓTLÓ r a j z , hetenként 2 óra. A látás, a megfigyelő tehetség 
és kézügyesség-fejlesztése mellett, a szépérzék és müizlés felkeltése. Be
vezetésül bizonyos kézügyesség elsajátítása — elébb kontúrban, aztán ki
festve — szintanúlmánynyal kapcsolatban. Továbbá a tanítási idő másik 
felében, egyszerű mértani testek (nagyméretű famodell) és ezekből össze
állított csoportozatoknak szemlélet alapján való rajzolása, az ide vágó 
legszükségesebb távlat szabályok, valamint a megvilágítás és árnyékolás 
kidolgozásának ismertetésével.

GÖRÖG NYELV, hetenként 5 óra. Általános hangtani ismeretek, név
elő, főnév, melléknév, névmás és a ragozásuk; számnevek, igehatározók; 
az 2.w«-végű ige ragozása; szóval az atticai alaktan a »/««-végű igékig. 
Az olvasókönyvből összefüggő részletek olvasása, forditása, elemzése. Szó



beli és Írásbeli fordítási gyakorlatok. Kéthetenként írásbeli dolgozat. K,
k. Dr. Maywald József: Görög olvasókönyv, I. r. és görög nyelvtan.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. Az ókor története. K. k. Kiss Lajos 
Világtörténelem: I. kötet: Ókor. Történeti képek, térképek.

TERMÉSZETRAJZ, hetenként 3 óra. Az állatok életnyilvánulásai és 
testük felépülése. Az ember szervezetéből kiindulva az állatok szerveinek 
beható ismertetése. Az állatország rendszeres tárgyalása. Kiváló gondot 
forditva hazánk faunájának ismertetésére. K. k. Paszlavszky József: Az 
állattan kézikönyve IV. kiadás.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A l g e b r a :  Elsőfokú egyenletek 
két és több ismeretlennel. Négyzetgyök és a másodfokú egyenlet meg
oldása, kapcsolatban a geometriában előforduló számításokkal. Köbgyök. 
Számolás gyökmennyiségekkel. G e o m e t r i a :  A planimetria főbb tételei 
a körmérés kivételével. K. k. Dr. Wagner Alajos.

TORNA, hetenként 2 óra. Szabadgyakorlatok kézi szerrel és anélkül ;  
a katonai rendgyakorlatok ismétlése, húzódások és fejlődések. Szergyakor
latok : az előbbi osztályokban megkezdett gyakorlatok folytatása. Magas
táv-, rúd- és hármas ugrás; játékok és korcsolyázás.
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VI. osztály.
Osztályfőnök: Karátsony Zsigmond.

VALLÁSTAN, hetenként 2 óra. A keresztyén anyaszentegyház tör
ténete. Az ágostai hitvallás és Luther 95 tételének olvastatása valamint 
a schmalkaldi czikkek rövid ismertetése. K. k. Bereczky Sándor: A 
keresztyén egyház története.

MAGYAR n y e l v , hetenként 3 óra. Az írásművek felosztása; a 
poétika feladata és köre. Költői alaktan, széptani fogalmak, a költői nyelv 
általában, verstan; a költői műfajok, epikai, lyrai, drámai költemények, 
az egyes műfajoknak megfelelő olvasmányokkal. Havonként egy írás
beli dolgozat.

NÉMET n y e l v , hetenként 3 óra. A haladókkal az epikai, lyrai és 
drámai költészet elmélete megfelelő költemények alapján. A kezdőkkel 
prózai müvek olvasása, költemények emlékeltetése és fordítása; nyelv- 
gyakorlatok. Havonként egy házi vagy iskolai írásbeli dolgozat. K. k. 
Dr. Heinrich Gusztáv: Német tan- és olvasókönyv.

L a t in  n y e l v , hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: »Szemelvények 
T. Livius történeti müvéből«. Költői olvasmány: P. Vergilius Maró. 
»Aeneis.« I. és II. énekéből. Megfelelő tárgyi és tartalmi magyarázatok. 
Nyelvtani ismétlés. Kéthetenként írásbeli iskolai dolgozat. K. k. Kalmár 
Elek: Szemelvények T. Livius történeti müvéből. Vergilius: »Aeneis«, 
magyarázta dr. Cserép József.
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GÖRÖG NYELV, hetenként 5 óra. Az V. oszt. nyelvtani anyagának 
■átismétlése után az atticai alaktan befejezése. A mondattan köréből a 
legfontossabb szabályok összefoglalása az olvasmányok alapján. Prózai 
olvasmányúl szolgáltak könyvünk szemelvényei Xenophon Anabasisa I. 
könyvéből. Eredeti szöveg szerint az Anabasis többi könyveiből 4, a 
Memorabiliákból pedig 2 szemelvényt olvastunk. Xenophon életrajza, az 
Anabasis és Memorabiliák tartalma, bevezetésül Sokratesről. A görög 
lyrikusokból következő darabokat tanultunk: Kallinos és Tyrtaios 1—-1 
elégiáját, Solontól 1 verset, Theognis és Simonidesből 4 —4 gnómát illetve 
siriratot, Babrios 1 állatmeséjét, az Anacreontákból 3 darabot. Forditás, 
elemzés szóbeli és Írásbeli gyakorlatok, Írásbeli iskolai dolgozatok. K. k. 
Dr. Maywald József: Görög olvasókönyv, II. rész; és Dávid István: 
Görög nyelvtan.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. Egyetemes világtörténet a magyar 
nemzet történetével kapcsolatban 1685-ig. K. k. Szilágyi Sándor: Világ- 
történet, (Újkor.)

Természetrajz, hetenként 3 óra. Növénytan. Az őszi flora alap
ján a növények külső tagaltsága kiváló tekintettel a biológiára. Chemiai 
alapismeretek. A növény belső szerkezete és életjelenségei. A növények 
rendszertana. A virágtalan és virágos növények főbb csoportjai (osztályok, 
rendek, családok) különös tekintettel hazánk, illetőleg vidékünk növény
világára. Herbáriumok készítése, kirándulások. K. k. Dr. Szterényi Hugó: 
Növénytan gymn. számára 3 kiadás.

M ENNYISÉGTAN, hetenként 4 óra. S z á m t a n :  A hatványozás álta
lánosítása. (Negativ kitevők és alkalmazásuk a tizes számrendszere. 
Törtkitevők.) Briggs-féle logaritmusok és alkalmazásuk. Az arithmetikai 
és véges geometriai haladvány. Mé r t a n :  Szab. érintő, és húr-sokszög 
oldalainak számítása. A kör kerülete és területe. Sikháromszögtan: A hegyes 
szög függvényei, kapcsolatban derékszögű háromszög kiszámításával. A szög
függvények általános értelmezése. Szögek összegének és különbségének 
függvényei. A sinustétel, cosinustétel és tangenstétel és az alkalmazuk 
a háromszög megoldására. Nehány egyszerűbb földmérési és magasság- 
mérési feladat megoldása. K. k. Moőnik-Klamarik-Wagner.

TORNA, hetenként 2 óra. A tananyag ugyanaz mint az V-dik 
osztályban.

VII. osztály.
Osztályfőnök: Seholez Frigyes.

Vallástan. hetenként 2 óra. A magyarhoni protestáns egyház tör
ténete a legújabb időkig. K. k. Bereczky S : A magyar protestáns egyház 
története.
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Magyar nyelv, hetenként 3 éra. A magyar irodalom története. 
A magyar nyelv rendszerének áttekintése. A magyar nemzeti irodalom 
fejlődésének ismertetése a nyelvújításig. Olvasmányokon alapuló fejtegetés. 
A költészettani ismeretek ébrentartása. K. k. Beöthy Zsolt. Havonként 
egy Írásbeli dolgozat.

NÉMET n y e l v , hetenként 3 óra. A német irodalom története főbb 
vonásokban a hajdankortól Klopstockig. Olvasmányok, prózai és költői 
darabok egyúttal emlékelve. Szavalatok. Havonként egy Írásbeli dolgozat. 
K. k. dr. Heinrich Gusztáv.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Ciceronis oratio 
in Verrem, IV. Sallustiusból szemelvények. Költői olvasmány: Vergilii 
Aeneis, VI. Megfelelő magyarázatok. A római régiségekre vonatkozó is
meretek rövid összefoglalása. K. k. Szemelvények M. Tullius Cicero be
szédeiből. Szerkesztette dr. Várkonyi Odilo. Szemelvények P. Vergilius 
Maró Aeneiséből. Magyarázta dr. Cserép József.

GÖRÖG n y e l v , hetenként 5 óra. Az attikai alaktan ismétlése és 
gyakorlása mellet az ión dialektus alaki különbségei összehasonlító alapon. 
Olvasmány: Homeros Odysseájából az I., VT. és IX. ének. Homeros 
és két eposza. Az Odvssea tartalma és szerkezete. A homerosi költészet 
és világnézet az epikus előadási mód. Régiségek. Szemelvények olvas- 
tatása Herodotosból. Herodotos élete, müvének ismertetése. Kétheten
ként iskolai dolgozat. K. k. Homeros Odysseája, kiadta Csengery J. 
Herodoti Epitome, Stephanius Dávid.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. Egyetemes világtörténelem a magyar 
nemzet történelmével kapcsolatban 1648—1848). K. k. Szilágyi Sándor: 
Egyetemes Világtörténet (Újkor).

MENNYISÉGTAN, hetenként 3 óra. A l g e b r a :  A kamatos kamat, 
és járadék számítás, lehetőleg kiterjeszkedve egyes fontosabb állam- 
kölcsönök ismertetésére. A végtelen geometriai haladvány, kapcsolatban 
a szakaszos tizedes törtekkel. A másodfokú egyenlet elmélete. A másod
fokú függvény szélső értékei. G e o m e t r i a :  A pont coordinátái. Két 
pont távolságának kiszámítása. Egyszerűbb algebrai kifejezések graphikái 
ábrázolása. A stereometria legfontosabb tételei. A hasáb, gúla, henger, 
kúp és gömb felszíne és köbtartalma. K. k. dr. Wagner Alajos.

TERMÉSZETTAN, hetenként 4 óra. Mechanika. Akusztika. Optika. 
K. k. Makay István.

T o r n a , hetenként 2 óra. Szabad gyakorlatok súlyzóval, rövid bottal, 
rúddal és buzogánynyal. Súlyemelés, súlydobás, rúdugrás és kötélhúzás. 
A katonai rendgyakorlatok befejezése. Szergyakorlatok a rendelkezésre 
álló szereken, menetgyakorlatok, játék és korcsolyázás.

6
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V ili. osztály.
Osztályfőnök : Klein Pál.

VALLÁSTAN, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. K. K. Zsilinszky- 
Hörk: »Keresztyén Hit- és Erkölcstan.

MAGYAR n y e l v , hetenként 3 óra. A magyar irodalom története 
Bessenyei György feléptétől egészen a jelenkorig; továbbá a VII. osztály
ban tanultaknak az ismétlése. Iskolai és házi olvasmányok. Havonként 
egy írásbeli dolgozat. K. k. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom 
történeti ismertetése.

NÉM ET n y e l v , hetenként 2 óra. A német irodalomtörténet. Klop- 
stocktól a jelenkorig. Megfelelő olvasmányok. A haladókkal havonként 
egy házi dolgozat, a kezdőkkel iskolai dolgozatok, még pedig fordítások 
magyarból németre, vagy egyszerűbb leírások és az átvett költemények 
tartalmának a rövid összefoglalása. A haladók azonkívül olvasmányi naplót 
vezettek a magán olvasmányokról, a mely naplóba az olvasott német 
müvek rövid tartalmát és jellemzését bejegyezték; ezen naplót havonta 
egyszer szintén beadták. K. k. Dr. Heinrich Gusztáv: Német tan- és 
olvasókönyv, III. és IV. rész.

Latin n y e l v , hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: Cornelii Taciti 
Annales. M. Tulii Ciceronis De officiis. Költői olvasmány: Szemelvények 
Horatius ódáiból, epodosaiból, satiráiból és leveleiből. Nyelvtani ismétlés. 
A római irodalomtörténetből szerzett ismeretek összefoglalása. Kétheten
ként egy írásbeli iskolai dolgozat. K. k. Szemelvények C. Tacitus müvei
ből. Magyarázta Dávid István és Pozder Károly. Szemelvények O. Hora
tius Flaccus költeményeiből. Magyarázta dr. Cserép József.

GÖRÖG n y e l v , hetenként 4 óra. Olvasmányok: Homeros Iliásának 
I., III. és IV. éneke. A homerosi eposzok sorsa. A homerosi kérdés. Az 
Iliás tartalmi összefoglalása. Platon, Apologia Sokr. Megfelelői irodalmi és 
régiségtani bevezetés és magyarázatok. Havonként írásbeli dolgozat. K. k. 
Homeros Iliása, kiadta és magyarázta Csengeri I., Platon, Sokrates védelme 
Horváth Zs.

TÖRTÉNELEM, hetenként 3 óra. Magyarország oknyomozó története. 
Politikai és műveltségi állapota. K. k. Mangold Lajos és dr. Szigethy L.

M ENNYISÉGTAN, hetenként 2  óra. A l g e b r a :  Combinatiók. Két
tagúnk positiv egész hatványai és a Pascal-féle háromszög. Az algebra 
összefoglaló áttekintése. G e o m e t r i a :  A gömbháromszögtan cosinustétele 
és alkalmazása geographiai helyek távolságának meghatározására. A geo
metria összefoglaló áttekintése. K. k. Dr. Wagner Alajos.

TERMÉSZETTAN, hetenként 4 óra. Hőtan. Elektromosság és mágnes- 
ség. A kosmographia elemei. K. k. Czógler Alajos.

BÖLCSÉSZETI ELŐTAN, hetenként 3 óra. A l é l e k t a n  tárgya és 
fontossága, az érzetek különböző nemei az érzőszervek szerint, a képzetek
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az érzelmek tana, a vágy a mozgás tüneményei, akarat, jellem, a lelki 
betegségek, a hypnotismus és a vele rokon tünemények. A l o g i k a  tárgya, 
képzetösszeköttetések, a fogalom nemei, ítéletek, következtetések, a rend
szeres gondolkodás formái, meghatározás, felosztás, bizonyítás, módszer, 
inductio, deductió módszere, álkövetkeztetések. K. k. Szitnyai E lek : 
Lélektan és Logika.

TO RNA, hetenként 2 óra. Tananyag ugyanaz mint a VII. osztályban.

Nem kötelezett tantárgyak.
FRANCZIA NYELV, tanítja Votisky Károly főgymn. tanár.
SZABADKÉZI RAJZ. Tanítja Gaál István, állami szakiskolai rajztanár. 
ZONGORA- ÉS ORGONATANITAs , a leendő néptanítók számára. Ta

nítja Bayer K. Samu, ev. népiskolai tanító.

6*
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írásbeli dolgozatokul feladott tételek  a magyar és
ném et nyelvből.

A) A magyar nyelvből.
Az V. OSZTÁLYBAN. 1. Naplemente a Tátra alján; 2. Hunyadi János 

harczai a török ellen; 3. Szép Lenke; 4. A ballada kellékei Czuczor 
»Szondi«-ja alapján; 5. A késmárki fatemplom, leírása; 6. Elríiélkedés 
nagypénteken; 7. A tavasz; 8. Decet pueros maiores natu vereri.

A VI. OSZTÁLYBAN. 1. Mennyiben van előnye a költészetnek a többi 
művészetek fölött? 2. Tavasz és ősz a természetben és az ember életében.
2. Tompa Mihály: »Terepéljes, nagy fa« czimü költeményének poétikai 
méltatása. 4. A hős nevét ércznél és márványnál jobban őrzi meg a költő 
éneke. 5. Az igaz és a szép viszonya a költészetben. 6. A költői igaz
ságszolgáltatás Arany János »Agnes asszony« ez. balladájában. 7. A török 
hódoltság befolyása a reformátio terjedésére és a nemzeti öntudat fölébre
désére. 8. Adtak-e kifejezést költőink a nemzet örömének és bánatának.
9. Tompa Mihály »A madárfiaihoz« ez. allegóriájának széptani fejtegetése.
10. A »Szózat« poétikai fejtegetése.

A VII. OSZTÁLYBAN. 1. Kezdet és vég. 2. Pannónia megvétele. 3. Da
liás idők. 4. Hazaszeretet egyesítsen bennünket! 5. A reformátio hatása 
a vallásos és hazafias érzületre. 6. Zrínyi M. mint epikai költő. 7. V. 
Zrínyi Miklós és VII. Zrínyi Miklós halála. 8. Szabadon választott tárgy. 
9. Hitszegések.

A VIII. OSZTÁLYBAN. 1. Emlékbeszéd Kossuth Lajos születésének 
100-dik évfordulóján. 2. A magyar nyelv érdekében folytatott küzdelem 
a XVIII. századvégén. 3. Csokonai Vitéz Mihály költészetének jellemzése. 
4. Tanulmányaim. 5. Fájdalom a boldogságunk egyik alkatrésze. 6. Miért 
tanulunk irodalomtörténetet? 7. A vallásos költészetünk. 8. Ki Istenben 
bízik, meg nem csalatkozik.

B) A német nyelvből.
Az V. OSZTÁLYBAN. 1. Die Centennarfeier Ludwig Kossuths. 2. 

Die Freuden des Herbstes. 3. Nutzen und Schaden der Flüsse. 4. 
Welche äusseren und inneren Erfolge verdanken wir der Arbeit? 5. 
Geistige Vorzüge haben ohne sittliche Gesinnung keinen Werth. 6. Nicht 
der Schule, sondern dem Leben muss man lernen. 7. Tod und Traum. 
8. Gute Erziehung ist die beste Erbschaft. 9. Die sittlichen Ideen des 
ritterlichen Zeitalters. 10. In wiefern hat dieses Schuljahr meine Kennt
nisse erweitert ?

A VI. OSZTÁLYBAN. A haladókkal: 1. Der Erlkönig als Sage. 2. 
Ueb’ immer Treu und Redlichkeit. 3. Die Sonne bringt es an den Tag.
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4. Des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zu Theil. 5. 
Ueber die Freuden und Leiden des Winters. 6. Geiz und Verschwendung. 
7. Der Segen des Vaters bauet den Kindern Häuser. 8. Ostern (Be
deutung, Sitten und Gebräuche). 9. Ans Vaterland ans theure schliess 
dich an! 10. Mens sana in corpore sano. Kezdőkkel: 1. Der Sänger. 2. 
Der Mönch von Heisterbach. 3. Das Amen der Steine. 4. O lieb’ so 
lang du lieben kannst! 5. Das Gewitter. 6. Das Schloss Boncourt. 7. 
Der Reiter und der Bodensee. 8. Ostern. 9. Vaterlandsliebe. 10. Mens 
sana in corpore sano.

A VII. OSZTÁLYBAN. 1. Anfang und Ende. 2. Fordítás magyarból: 
»Szabács megvétele.« 3. Leichenrede. 4. Lust und Lieb’ zu einem Ding 
macht alle Müh’ und Arbeit gering. 5. Verzeichniss und Inhaltsangabe 
der gelesenen Stücke aus der deutschen Literatur im ersten Drittel, 6. 
Fordítás magyarból: Br. Balassi Bálint: »A végek dicsérete.« 7. Thema 
nach eigener Wahl. 8. Die Minnesänger. 9. Thema nach eigener Wahl. 
10. Fordítás magyarból: Báróczy Sándor: »Zikliem az atyjának«.

A VIII. OSZTÁLYBAN. 1. Morgenstund hat Gold im Mund. 2. Ludwig 
Kossuth. 3. Einfluss der Reformation auf die Entwicklung der nationalen 
Erziehung und der nationalen Litteratur. 4. Ueber den Nutzen der Tou
ristik. 5. Bartholomaeus Szemere (Uebersetzung nach Anton Csengery. 
6. Das Wasser. 7. Das Auge kann die Welt trüb oder klar dir machen, 
Wie du sie ansiehst, wird sie weinen oder lachen. 8. Ueber persönliche 
Beleidigung (Uebersetzung) von József Bajza. 9. Charakter Nathans. 10. 
Das letzte Jahr im Gymnasium.
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Az 1902—1903. tanévben követett tanterv átnézete 
a heti óraszámot tekintve.

X.
Fo

ly
ó 

sz
.

T an tá rg y ak
O s z t á l y

Ö
ss

ze
g

1. II. III. IV. V. VI VII. Vili

1 V a llá stan ................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
2 Magyar nyelv . . . . 5 5 4 4 3 3 3 3 30
3 Német nyelv . . . . 2 2 3 3 3 3 3 2 21
4 Latin nyelv . . . . 6 6 7 6 6 5 5 4 45
5 Görög nyelv . . . . — — — — 5 5 5 4 19
6 Görög pótló irodalom — — — — 3 — — 3
7 „ „ rajz . — — — 2 - — — 2
8 Történelem . . . . — 3 3 3 3 3 3 18
9 F ö l d r a j z .................................. 2 3 2 — — — — 7

10 Természetrajz . . . . 2 2 — 3 3 3 — — 13
11 Mennyiségtan . . . . 3 3 3 3 3 4 3 2 24
12 Természettan . . . . 4 4 8
13 Rajzoló mértan 3 2 2 2 — — — — 9
14 Bölcsészeti előtan ♦ 3 3
15 S z é p i r á s ................................. 1 1 2
16 T o r n a ................................. 2 2 2 2 2 2 2 2 16
17 É n e k .................................. 1 1 1 1 — — — — 4

29 29 29 29 35 30 30 29 2.0
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Statisztikai kimutatás a tanulók létszáma, anyanyelve, vallása és koráról.
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i. 33 — 16 17 — 18 3 7 1 — 4 — 1 — 32 — 1 14 17 — — — — — — — — — — 32

ii. 31 — 16 13 2 — 11 8 7 1 — 4 — — - 31 - — 7 15 8 1 — — - — — — — — 31

in . 21 — 6 11 4 — 12 2 5 — — 2 — 1 — 20 — — — 4 7 7 1 1 — — — — — — 20

IV. 29 — 12 11 6 - 12 7 4 — — 6 — 1 — 28 — —— — 5 9 10 2 2 — — — — — 28

V. 24 i 11 6 8 10 5 5 1 — 4 — 1— 24 —— — — — 2 10 4 6 2 — — — 24

VI. 34 3 20 14 3 r 10 4 1 — 9 — — 37 — — — — — — 2 16 6 7 5 1 — — 37

VII. 36 1 20 12 5 10 10 5 5 — 7 — — 37 — — — — - — — 2 12 8 10 5 — — 37

VIII. 37 1 29 8 1 — : 14
!

14 4 3 — 3 i 1 36 — — — — — — —— 2 10 14 7 1 2 36

245 6 130| 92 29 — 100| 59 41 12 — 39 i 5 — — 1 21 36 20|l9 23 25 *28|27|29 13 1 2
Összesen 245 245251 251 251 6 00
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X II.

Statisztikai kimutatás a tanulók illetőségéről 
m egyék  szerint.

O s z tá ly i. II. III. ív . V. VI. VII. VIII.

ös
sz

e-
; 

se
n 

|

A b a u j-T o rn a  m eg y e  . . 2 1 3 1
I

4 n
Á rv a  „ . .

—
1 2 2 — — — 1 6

B ács-B o d ro g  „ . . — 1 — — — — 1
B ék és  „ . . I __ — — — — — 1 — 1
B ih a r ,, . . — 1 — — — 1 1 1 4
B orsód  ,, . . 1 — — 1 1 — 1 — 4
G öm ör „ . . — 1 — 1 — — — 2 4
H a jd ú  „ . . 1 2 4 2 2 3 5 5 24
H e v es  . . 1 — — — — — _ 1
H o n t ., . . — — — ---■ 1 7 _ — 8
J.-N .-K .-Szolnok „ . . — 1 — 2 2 — — — 5
K o lo s ,, . . — — — — — — — 1 1
K o m áro m  „ . . — •-- — — 1 --  - — 1
L ip tó  „ . . 1 1 1 2 2 3 1 3 14
M árm aro s ,, . — 1 — — — — — 2 3
N y itra  ,, . . — — --- . — 3 — 2 — 5
Pest-P.-S.-K.-Kun ,, . . 1 2 — 2 1 3 2 1 12
P ozso n y  ,, . . — — — — — — — 1 1
S á ro s  „ . . 1 — — — 3 - 3 — 7
S o p ro n  „ . . _

— — 1 — 1 — — 2
S zabo lcs „ . . - 1 — 1 1 2 1 1 7
S za tm ár ,, . 1 1 — 1 1 1 — 1 6
S zepes ,, . . 13 10 6 12 5 12 5 7 70
T em es „ . . 1 — — — — — — — 1
T re n csén  „ . . — — 1 — — 2 1 — 4
V as ,, . . — — 1 — 1 — — — 2
Z em plén  ,, . — 1 — — — 4 1 4 10
Zólyom  ,, . . — — — — — — — 1 1
K é sm á rk  v á ro sa  . . . 10 6 5 1 1 1 5 3 32
A lsó -A usz tria  . . . . 2 — — — 1 — — 3

Ö sszesen  . .
1

33 31 21 29 25 37 37 38 251
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Tanulm ányi eredmény.

X III.

Á lta lá n o s
o s z tá ly z a t I- II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Ö
ss

ze
se

n

A vizsgázott 
tanulóknak

Jeles 1 2 4 2 4 6 9 6 34 14‘0%

Jó 3 11 3 4 4 5 13 9 52 21'3%

Elégséges 19 8 8 12 11 17 3 20 98 40'7 %

Elégtelen egy 
tantárgyból 4 3 1 7 1 2 9 — 27 ii-o %

Elégtelen két 
tantárgyból 2 5 4 3 2 1 3 — 20 8-0%

Elégtelen három 
vagy több tan

tárgyból
3 2 — — 2 6 — — 13 5-0%

Vizsgázott
összesen 32 31 20 28 24 37 37 35 244 1000 o/o

E: r k ö 1 c s i m a g a v i s e 1 e

Jé 21 26 20 27 21 28 30 35 209 87-1 o/o

Szabályszerű 11 3 — — 2 6 6 — 28 11-6 o/o

Kevésbbé sza
bályszerű — 2 — 1 — — — — 3 1'3 o/o

32 31 20 28 23 34 36 35 240



A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt:
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i. í 1 4 — 2 9 — — 4 — 4 — — 7 — 2 33

3 — 1 5 — — 4 — 6 2 — 9 í — 31

in . — 3 — — 6 — — 2 — 1 3 — 3 2 1 21

IV. — 1° — 1 2 — — 7 —  ■ 1 2 — 5 1 ' — 29

V. 1 8 — 2 — 1 — 1 — 3 — — 6 — 3 25

VI. 2 8 — 2 7 — — 6 — 3 1 — 7 1 — 37

VII. 1 12 — — 7 — — 7 — 1 — r 8 1 — 37

VIII. 1 15 — — — 6 — 3 2 5 1 5 38

6 63 8 36 1 — 37 — 22 10 50 7 11 251
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Ifjúsági egyesü letek .
A felgymnasiumi ifjúság „K azin czy -ö n k ép ző k ö re“ a VII. és VIII.

osztály tanulói sorából 52 taggal szeptember hó első felében alakult meg 
Votisky Károly tanár elnöklete alatt. A kör tisztviselői voltak: alelnök: 
Paál István VIII. o. t., főtitkár: Takács Gyula VIII. o. t., altitkár: Ben- 
tsik Géza VII. o. t., főjegyző: Kovács Gábor VIII. o. t., aljegyző: Veress 
Mátyás VII. o. t., főkönyvtáros: Balás Imre VIII. o. t., könyvtárosok: 
Madarassy Géza, Tagányi Imre VIII. o. t., Szakái György és Them Al
fréd VII. o. t., pénztáros: Vincze Miklós VIII. o. t., ellenőrök: Bódi Já
nos VIII. o. t. és Gretzmacher György VII. o. t., bizottsági tagok: Hazai 
Géza és Hadas Sándor; Hadas elhalta után Krongh István VIII. o. t., a
VII. osztályból: Moskovicz Mór és Wertheimer Gyula.

A kör tartott 15 rendes, 1 megnyitó-, 2 dísz- és egy záró gyűlést. 
Beérkezett összesen 6 mű ; minden művet 2—-2 tag birált. A müvek kö
zül dicséretet nyert 2, méltánylásban részesült 3, tudomásul szolgált 1. 
Szavalat volt 12; dicséretet nyert 4, méltánylást 5, tudomásul vétetett 3.

Az egyes gyűléseken azonkívül a kör következő tagjai tartottak fel
olvasást: Kovács Gábor VIII. o. t., »A munka nemesit«, Kossuth Lajos 
élete és működése«, »Kossuth Lajos mint szónok, mint államfériiu« 
»Kossuth Lajos halálának emlékezete«, b. Eötvös József«, »Vallási harczok 
Bocskay István idejében és a hajdúk«, »Keserves sirással sirhatsz magyar 
nemzet«; Nagy Károly VIII. o. t . : »A reformatio hatása és megelőző okai 
Novotny József VIII. o. t. »Gaal József« : »Szatira« ; Paál István VIII. o. 
t. »Kármán József« ; Takács Gyula VIII. o. t. »Két szomszédvár« ; Beszkíd 
Sándor: »Shakespeare Julius Caesarjának jellemzése«; Blücher József VII.
o. t. »Kőrös mentén« ; Varga Lajos VII. o. t. »Márcziusi napok«. Osz- 
szesen volt 15 felolvasás, dicséretet nyert 14, méltánylásban részesült 1.

1849. október 6-ának 53-dik évfordulója alkalmából körünk gyász
ünnepélyt tartott a következő műsorral:

1. »Hymnus«, énekelte az egész ifjúság.
2. »Ima 1849 október 6-ának emlékére«, irta dr, Szabó Aladár, elő

adta Vincze Miklós, VIII. o. t.
3. »Október 6«, felolvasás, tartotta Paál István VIII. o. t.
4. »Október 6« költemény, irta Inczédi László szavalta Fábry Győző

VIII. o. t.
5. »Országos gyászünnepen«, énekli az ifj. énekkar.
6. »Vértanúk emléke«, költemény, irta Mezei Ernő, szavalta Kardos 

Endre VII. o. t.
7. »Szózat«, énekelte a tanuló ifjúság.
Az eperjesi collegiumi »Magyar Társaság« november 30-án ünnepelte

X V .



9 2

fennállásának 75-ik évfordulóját; körünket a testvér-intézet ez ünnepen 
Hrivnák János tanár vezérlete mellett Paál István és Kéler Tibor VIII. o. 
t. képviselték és adták át a kör Írásba foglalt üdvözletét.

A márczius lo-iki emlékünnepélyt körünk az ifjúsági zene- és ének
kar közreműködése mellett a városi Vigadó nagytermében tartotta. A z 
ü n n e p i  b e s z é d  a k é t  s z á z a d o s  é v f o r d u l ó  a l k a l m á b ó l  m e g 
e m l é k e z e t t  e g y ú t t a l  II. R á k ó c z y  F e r e n c z  f e j e d e l e m  d i c s ő 
s é g e s  s z a b a d s á g h a r c z á r ó i ,  valamint a műsor néhány pontja is 
ezen fényben és gyászban egyaránt gazdag korszak emlékét idézte fel'-

1. »Rákóczy-induló«, j. az ifjúsági zenekar.
2. Prológus: »Emlékezés 1848— 19-re«, előadta Paál István VIII. o. t.
3. »Megnyitó beszéd«, tartotta Nagy Károly VIII. o. t.
4. »Ószi harmat után«, ének a kurucz korszakból, előadta az ifjú

sági énekkar.
5. »Szabadság ünnepén«, költemény, irta Illyés Bálint, szavalta Tor

nyai János VI. o. t.
6. Részlet a »Hunyadi László« czimü dalmű nyitányából, j. az ifjú

sági zenekar.
7. »Kossuth él«, költemény, irta Illyés Bálint, szavalta Vincze Miklós 

VIII. o. t.
8. »Marseillaise«, énekelte az ifjúsági vegyeskar.
9. »Riadó«, költemény, irta Czuczor Gergely 1848. deczember 21-én 

az ellenséges hadak betörése alkalmából, szavalta Veress Mátyás VII. o. t.
10. »Rákóczy kesergője« (1711), énekelte az ifjúsági énekkar.
11. »Szózat«, előadta az ifjúsági zenekar.
12. »Rákóczy-induló«, j. az ifjúsági zenekar.
A kör ez évben következő kérdésekre hirdetett pályázatot:
1703-ban kezdte meg II. Rákóczy-fejedelem honmentő müvét; e 

szabadságharcz 200 éves évfordulójának alkalmából és kegyeletes emlé
kéül a kuruczvilág idejére vonatkozik az I-ső tétel:

1. Mikes Kelemen és emlékiratai. Mikes Kelemen élete. A buj
dosók Rodostóban. Mikes emlékiratai. Az emlékiratok alakja. Az em
lékiratok tartalma. Mikes lelki világa. Mikes stílusa. Jutalma 25 korona.

2. br. Eötvös József élete és müvei:
A renaissance korszak (1823—48), az ébredő és küzdő magyarság 

korszakának jellemzése.
A »Karthausi«, »A falu jegyzője« és »Magyarország 1514-ben« 

czimü korszakot jelző regények tüzetesebb jellemzése és méltatása, br. 
Eötvös »Beszélyei«.

br. Eötvös Emlékbeszédeinek méltatása.
Jutalma 30 korona.



93

3. hr. Eötvös József lyrai költeményei. »A Búcsú« széptani fejte
getése. Jutalma 15 korona.

Beérkezett összesen 4 pályamű: az I. számú kérdésre 2, a II-dikra 
1 és a III. számúra 1. A bíráló bizottság: Paál István, Bódi János, Ta
kács Gyula VIII., Varga Lajos és Blücher József VII. o. t. egyhangú 
ítélete alapján jutalmat nyert 3 pályamű, u. m .: az I. számú kérdésre 
beérkezett mű, szerzője Rendek Sándor VIII. o. t., a II. számú kérdést 
megfejtő mű, szerzője Kovács Gábor VIII. o. t. és a III. számú kérdésre 
benyújtott mű, szerzője Rendek Sándor; az I. számú kérdésre beérkezett 
másik mű dicséretet nyert, szerzője Nagy Károly VIII. o. t.

A bíráló bizottságnak beható, minden irányban kimerítő, a pálya
művek árny- és fényoldalait világosan feltüntető dolgozata jegyzőkönyvi 
dicséretben részesült.

A kör köhyvtára ez évben vétel utján a következő müvekkel gya
rapodott :

Szigethy Lajos: Magyarország története 2 k.
Eötvös Károly: gróf Károlyi Gábor feljegyzései 2 k.
Kiss József költeményei: 1 k.
Illyés Bálint: Kossuth és kora 2 f.
A Vasárnapi Újság Albuma: 1 k.
Gian Giacomo Maurette: Szükség nektek újonnan születnetek (Ján. 

ev. 3, 7), fordította Szabadi Béla: 1 k.
Pulszky Ferencz: Martinovics és társai.
Boissier Gaston: Virgil, fordította Végh Arthur.
Pascal gondolatai, fordította Béri Gyula.
Gyulai Pál; gróf Széchenyi István mint iró.
Kazinczy Gábor: Emlékbeszéd Szemere Pál fölött.
Gervinus, Bevezetés a XIX. század történetébe 1 k.
Taine: Az olasz művészet bölcseleté.
Taine: A görög művészet bölcseleté, ford. dr. Ferenczi Zoltán.
Taine: A német alföldi művészet bölcseleté, ford. Szántó Kálmán.
br. Kemény Zsigmond: Élet és irodalom 1 k.
Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója 1832—1833: 1 k.
Erdélyi János: Aesthetikai előtanulmányok 1 k.
Prescott: II. Fülöp, ford. Szász Károly 1 k.
Csengeri Antal: Deák Ferencz emlékezete.
Carlyle : Scott Walter, angolból fordította Baráth Ferencz 1 k.
Freemann: A történelem tanulmányozásának módszerei 1 k.
Riedl Frigyes: A magyar irodalom főirányai.
A »Magyar Könyvtár« füzeteiből:
Buda Halála, irta Arany János, bevezetéssel ellátta Moravcsik Géza.
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Vergilius Aeneise, fordította Baróti Szabó Dávid, bevezetéssel ellát
ták Radó Antal és Tóth Rezső, 1 k.

Váczy János: Kazinczy válogatott levelei.
Dóczi Lajos: Csokonai.
Beöthy Zsolt: br. Wesselényi Miklós.
Négyessy László: Kölcsey Ferencz válogatott versei.
Beöthy Zsolt: Katona József Bánk bánja.
Kardos Albert: A kuruczvilág költészete.
Hoitsy Pál: A csillagok világából.
Angyal Dávid: Cserei Mihály Históriája.
Shakespeare: Szentivánéji álom, János király és Hamlet, fordította 

Arany János, iskolai kiadás.
Arany J . : Szemelvények Toldi szerelméből, bevezetéssel .ellátta: Mo- 

ravcsik Géza.
Bánóczi József: Kármán »Fanni hagyományai.
A magyar tudományos Akadémia könyvkiadó vállalatának 1902-ik 

évi illetményéből:
1. Némethy Géza: Vergilius élete és müvei 1 k.
2. Southey: Nelson élete, fordította dr. Reményi Antal, 1 k.
3. Dicey A. V.: Bevezetés az angol alkotmányjogba. Angolból 

fordította Tárnái János, kúriai biró, 1 k.
4. Friedjung Henrik: Harcz a német hegemóniáért, fordította Június 

(Zilahi Kiss Béla) I. k.
A j á n d é k  u t j á n :
Angyal Dávid: Magyarország története 2 k. ajánd. Votisky Károly, 
gr. Vay Sándor: d’Artagnan meséi 1 k.
Hazai Hugó: Történetek a kaszárnyából 1 k. és
Egy vádlott emlékiratai, francziából fordította Endrei Z. 1 k., aján

dékozta Madarassy Géza VIII. o. t.
A kör ez évben a következő folyóiratokat járatta: Vasárnapi Újság«, 

»Tanulók Lapja«, »Természettudományi Közlöny«.
N é m e t önképzőkör a tanév elején alakult meg 23 taggal Bruckner 

Károly igazgató elnöklete alatt. A kör tisztviselői voltak: Alelnök; Chodász 
Géza VIII. o. t., főjegyző: Klein Jenő VIII. o. t. aljegyző: Kornhauser 
Géza, főtitkár; Fábry Győző VIII. o. t., altitkár: Czinner Géza VII. o. t., 
főkönyvtárnok: Lauff Géza VIII. o. t., alkönyvtárnok: Prepeliczay Oszkár
VII. o. t., pénztáros: Weisz Károly VIII. o. t., ellenőr: Rendek Sándor
VIII. o. t. A kör a lefolgyt tanévben összesen 12 gyűlést tartott és 
pedig egy alakuló 10 rendes és egy záró-gyűlést. Beérkezett 7 m ü; 
minden müvet két, két tag bírált, a müvek közül dicséretet nyert 5, 
méltányolásban részesült 1, 1 pedig elvettetett. Dicséretet nyertek Weisz 
Károly VIII. o. t . : »Ueber Mina von Barnhelm« és »Ueber Goethe’s idylli-
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sches Epos«, »Hermann und Dorothea«; Klein Pál VII. o. t. »Heinrich 
Heine« és »Friedrich von Hardenberg« és végre Chodász Géza VIII. o. t. 
»Ueber das Gedächtniss« czimű dolgozatok. A kör következő pályadijakat 
tűzött k i:

1. Die Würdigung Lenaus als ungarischer Dichter deutscher Zunge.
2. Aesthetische Würdigung einer Ode Klopstock’s.
3. Freies Thema.
Ezek közül csak az elsőre érkezett be két pályamű, mely minthogy 

mindkettő jutalomra érdemesnek találtatott, a kör által dijaztatott és pedig 
az I. jutalomdijat Grillparzer müveit Klein Pál VII. o. t., II. jutalomdijat 
Schiller költeményeit Weisz Károly VIII. o. t. nyerte el.

A 18 szavalat közül 3 nyert dicséretet 8 méltányolást, tudomásul 
szolgált 7 szavalat.

A május 13-án tartott verseny szavaláson három tag vett részt, kik 
közül a kitűzött I. dijat Schiller müveit Fábry Győző VIII. o. t. a II 
dijat Shakespaere müveit Klein Pál VII. o. t. nyerte el; a harmadik 
szavaló Moskovits Mór pedig dicséretet nyert.

A kör könyvtára 375 kötetből áll. *
L y c e u m i gyorsíróko r. A gyorsírókor szeptember hó 24-én alakult 

meg 24 taggal Karátsony Zsigmond tanár elnöklete alatt. A kör tiszt
viselői voltak: Alelnök és első előadó: Leukanics Sz. VII. o. t., második 
előadó: Gretzmacher Gy. VII. o. t., jegyző: Oszvald A. VII. o. t., könyv
táros: Them A. VII. o. t., titkár: Kardos A. VII. o. t., pénztáros: Kovács
S. VI. o. t., ellenőr: Hegedűs B. VII. o. t., továbbá a 3 felsőbb osztály
ból 1—1 bizottsági tag.

A tagok kezdők és haladók voltak, kik Bódogh János tankönyve 
szerint tanulták a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírást, a kezdők 2, a 
haladók 1 heti órában. A kör tartott 4 rendes havi gyűlést és egy ver
senyt. A kör előfizetett ez évben a »Gyorirászat Lapok«-ra, a »Buda
pesti Gyorsíró«-ra, a »Soproni Gyorsiró«-ra és a »Debreczeni Gyorsiró«-ra. 
A kör könyvtára 86 kötetből áll.

A május hó 30-án tartott versenyen kezdők és haladók vettek részt. 
A haladók közül az első dijat (8 k.) Kornhauser Géza VII. o. t. a má
sodikat (6 k.) Gretzmacher Gy. VII. o. t., a harmadik dijat (4 k.) Oszvald 
A. VII. o. t., kapta. A kezdők közül az első dijat (5 k.) Tóth L. V. o. 
t., a másodikat (3 k.) Becker A. IV. o. t., a harmadikat (4 k.) Kardos A. 
VII. o. t. s a negyediket (4 k.) Weil R. VI. o. t. nyerte el.

A kör f. é. junius hó 12-én tartotta záróülését.
Ifjú ság i z e n e k a r . Az ifjúsági zenekar szeptember hó 10-én alakult 

meg 8 taggal. Elnöke volt Karátsony Zsigmond tanár, vezetője Bódi 
János VIII. o. t. A zenekar iskolai ünnepélyeken és más alkalmakkor
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szerepelt. Betanult 3 koncertdarabot, 8 indulót, több tánczdarabot és 
számos magyar népdalt.

A lyceumi olvasó- és sakk-kör. Szeptember 10-én alakult meg 77 
taggal. Tisztviselői voltak: a tanári kar kebeléből Zvarínyi Sándor elnök; 
az ifjúság kebeléből: Márton Péter VIII. o. t. alelnök; Paál István "Vili. 
o. t. jegyző; Hadas Sándor VIII. ö. t., később Madarassy Géza VIII. o. t. 
pénztárnok; Kovács Gábor VIII. o. t. ellenőr; Balás Imre és Madarassy 
Géza VIII. o. t. lapfelügyelők.

A kör a következő lapokat járatta: Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap, 
Magyarország, Magyar-Szó, Budapesti Napló, Vasárnapi Újság, Uj-Idők, 
Ország-Világ, A Hét, Magyar Szalon, Tanulók Lapja, Tolnai Világ-Lapja, 
Kakas Márton, Mátyás-Diák, Urambátyám.

A lyceumi ifjúsági tornakor ez évben is megalakult a négy felső osz
tály tanulóiból Topperczer Rezső tornatanár elnöklete alatt. A tagok száma 36 
volt, kik közül 5 az év elején kilépett a kör kebeléből. A kör tisztviselői 
voltak: alelnök: Varga Pál VIII. o. t., előtornászok: Fábry Győző és 
Madarassy Géza, VIII. o. t. és Them Alfréd VII. o. t., zászlótartó: 
Körössy György VIII. o. t., jegyző: Mihálka László VIII. o. t., pénztáros: 
Nagy Károly VIII. o. t., ellenőr: Kovács Gábor VIII. o. t., kürtösök: 
Kovács Ferencz VIII. o. t. és Tornyay János VT. o. t., dobosok: Gretz- 
macher György VII. o. t. és Weisz Gusztáv VI. o. t.

A kör hetenként 2 rendes órát tartott. A téli hónapokban az órák 
a szertornázásra, az őszi és tavaszi hónapokban pedig a füles labda já
tékra fordittattak.

A kör tagjai a tanári kar által engedélyezett egyenruhát viseltek. 
A kör tulajdonát képezi: Egy szekrény egy—egy 50, 40 és 32 kilós 
súlyzó, 2 kürt, 2 dob, 4 drb. egyenruha, továbbá 2 drb. vasgolyó, egy 
bélyegző, jegyzőkönyv és torna-gyakorlatok kézikönyve.

Vivókör. Szeptember 7-én megalakult 38 taggal a felgymnasium 
tanulói közül. A kör vezetésével és elnöki méltósággal a tanári kar 
részéről Topperczer Rezső tornatanár bízatott meg. Az ifjúság részéről 
a következő tisztviselők választattak meg: alelnöknek Rendek Sándor 
VIII. o. t., alvivómesternek Krongh István VIII. o. t., főjegyzőnek Novotny 
József VIII. o. t., aljegyzőnek Szakáll György VII. o. t., főszertárnoknak 
Kovács Gábor VIII. o. t., alszertárnoknak Prepeliczay Oszkár VII. o. t., 
pénztárossá Mihálka László VIII. o. t., főellenőrré Reichberger Vilmos 
VIII. o. t., január 20-tól Körösi György VIII. o. t., alellenőrré Mankovics 
Ákos VII. o. t.

A kör tagjai két csoportban, u. m. kezdők és haladók csoportjában 
tanulták a vívást, még pedig 16 kezdő Krongh István vivómester vezetése 
alatt, hetenként 2—2 órán át; Rendek Sándor vezetése alatt 22 haladó, 
hetenként 2—2 órán.
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Tanszerek.
A lyceumi könyvtár a lefolyt tanévben a következő müvekkel gya

rapodott :
1. A ján d ék  u tjá n :
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi ministeriumtól: Magyarország 

közoktatásügye 1901-ben. — Hivatalos Közlöny. — Herkules.
A magy. kir. földmivelésügyi ministeriumtól: Lestyánszky S. és 

Lekey J . : Magyar mezőgazdasági közigazgatás. — Magyarország földmi- 
velésügye 1897—1902. — Az orsz. gazdasági munkás- és cselédsegély
pénztárról szóló törvényezikkek ismertetése. — Dr. Hutyra Ferencz: Ál
lategészségügyi évkönyv 1901-re. — Mezőgazdasági munkabérek Magyar- 
országon 1901. — Keller Gyula: Magyarország mezőgazdaságának év
könyve 1902. — Uimutató a gazdasági tudósitók számára 1903-ra. — 
Dr. Istvánfli Gyula: A szőlészeti kisérleti állomás és ampelológiai intézet 
közleményei. — Báró Podmaniczky Gyula: Magyarország állami és magán
ménesei lótenyésztésének kézikönyve.

Néhai Marcsek János lyceumi tanár könyvtárából az örökösei 280 
kötetet adományoztak.

Báró Biedermann Rezsőtől: Némethy Béla: Szigetvár története.
Dr. Anthropos Mór úrtól: Oesterreich-Ungarische Rundschau.
Dr. Langh József orvos úrtól: Dr. Ilajnóci R. József: Tanulmányok 

a népoktatás és közmivelődés körében. — A szepesmegyei társulat mil
lennium kiadványaiból a három első kötet. — Dessewffy Aristid : Velencze.
— A szepesi orvos- és gyógyszerészegylet évkönyve 1896-ra. — Jahr
buch des Ungarischen Karpathenvereines, XXVI. és XXVII. évfolyam.

Szemere Miklós országgyűlési képviselő úrtól: Országgyűlési beszéd 
a hadseregről.

Sauter Pál nyomdatulajdonos úrtól: a »Karpathen-Post« utolsó év
folyamát.

Scholcz Frigyes Ive. tanár úrtól, mint szerzőtől: »A Tátra alatt.«
V é te l u tjá n  a Schwartner Márton-, Jóny Tivadar- és felszerelési 

alapokból:
a) Folyóiratok: A magyar tudományos akadémia által kiadott folyó

iratok. — Természettudományi Közlöny és Pótfüzetek. — Chemiai Folyó
irat. — Állattani Közlemények. — Növénytani Közlemények. — Egyet. 
Philol. Közlöny. — Erdélyi Muzeum. — Etnographiai Lapok. — Mathe- 
matikai és Physikai Lapok. — Középisk. Math. Lapok. — Magyar Nyelvőr.
— Magyar Paedagogia. — Orsz. Tanáregyesületi Közlöny. — Budapesti 
Szemle. — Statisztikai havi Közlemények. — Időjárás. — Protestáns 
Szemle. —- Evang. Egyház és Iskola. — Protestáns Egyházi és Iskolai

7
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Lap. — Evang. Családi Lap. — Theologiai Szaklap. — Zeitschrift für 
Oesterreichische Gymnasien. — Deutsche Rundschau. — Literarisches 
Centralblatt. — Magazin für Literatur.

b) Füzetes vállalatok: Akadémiai értekezések és emlékbeszédek. — 
Magyar Történelmi Életrajzok. — Szinnyei: Magyar írók Élete és Munkái. 
— Acsády Ignácz : A magyar birodalom története. — Weltall und Mensch
heit. — Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschulen.

c) Müvek: A magy. tud. akad. könyvkiadó vállalatából: Southev: 
Nelson élete, fordította Reményi Antal. — Némethy Géza: Vergilius élete 
és művei. — Dicey: Bevezetés az angol alkotmányjogba, fordította Tornai 
J. — Friedjung H .: Harcz a német hegemóniáért, fordította Kiss Béla. — 
Az akad. egyéb kiadványaiból: Dr. König Gyula: Az algebrai mennyi
ségek általános elméletének alapvonalai. — Magyar Történelmi Emlékek 
XXXYI. és XXXyiI. kt. — báró Apor Péter verses müvei és levelei 
XXXI. kt. — A horvát véghelyek oklevéltára. — Karácsonyi: Oklevelek.

A Természettudományi Társulat könyvkiadó vállalatából: Flermann 
O tto: A magyar nép jelleme és arcza. — Dr. Floffmann-Wagner S .: 
Magyarország virágos növényei.

A protestáns irodalmi társulat és a Luther-Társaság ez évi kiadványai.
Az orsz. statisztikai hivatal kiadványai.
Magyarországi vármegyei és városai: Bars megye. Brehm: Állattan

1., II. és IV. kt.
Báró Eötvös József összes munkái XI—XV. kt. — Magyar remekírók

7., 14., 20., 21., 23., 24., 42., 47., 50. és 53. kt. — Nagy Képes Világ
történelem X. kt. Remekírók Képes Könyvtára: Berzsenyi Dániel 
müvei. — Madách Imre válogatott munkái. —• Kossuth Lajos válogatott 
munkái. •— Homeros Uiasa, fordította Kemenes József. — Schiller költe
ményei, fordította Dóczi Lajos. — Tóth Ede válogatott munkái. — Kis
faludy Károly válogatott munkái. — Petőfi összes költeményei 2 kt. — 
Kisfaludy Sándor összes költeményei 2 kt. — Moliére remekei I. kt., for
dította Hevesi Sándor. — Shakespeare remekei I. kt. — Tóth Kálmán 
válogatott költeményei. — Filozófiai irók tára VIII. és IX. kt. — Spencer 
H erbert: Értelmi, erkölcsi és testi nevelés. — Mikszáth Kálmán munkái
XIX. és XX. kt. — Zámolyi Varga Mihály: A házi nevelés 2 kt. — Dr. 
Pékár Károly: A filozófia története. — Dr. Erm ényi: Dr. Josef Petzval’s 
Leben und wissenschaftliche Verdienste. — Waldapfel János: Adalékok 
a gymn. okt. elméletéhez. — Fináczy Ernő: A franczia középiskolák 
múltja és jelenje; A magyarországi középiskolák múltja. — Vaday József: 
Az erkölcsi nevelés gyakorlati vezérkönyve. — Dr. Szlávik Mátyás: A 
bölcsészet története 2 kt. — Jókai Mór: A magyar nemzet története re
gényes rajzokban 3 k t .— Dávid-Fodor: Xenophon Memorabiliainak teljes
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szótára. — Farkas József: Uticai Marcus Portius Cató. — Steinbach A ntal. 
Torontál vármegye és Pancsova tanügyi állapota 1876/77—1889/90. — 
Fehér Ipoly: A bajor középiskolák szervezete és eljárása. — Vajdafy 
József: Q. Horatius Flaccus ódái. —- Dr. Finály: A latin nyelv szótára'
— Magyar Kárpát-Egyesület Évkönyve 1902. — Q. Horatius Flaccus 
opera. — P. Vergilii Maronis Aeneidos. magy. Pirchalla J. — Livius, 
magy. Dávid J. — Sallustius edi. Petr.: Tacitus szemelvények, magy. 
David és Parder. — Ovidius szemelvények, magy. Csengéi'}' J. — Dr. 
Heinrich Gusztáv: Egyetemes irodalom történet I. kt. — Makai: Fizikai 
laboratórium. — Dr. Max Wildermann: Jahrbuch der Naturwissenschaften.
— Suetons Werke, herausgegeben von Josef Sarrazin. — Glatz: Lateini
sches Handwörterbuch. — Fénélon: Les aveutures de Telemaques. — 
Carl Schmelzer: Entwürfe griechischer Exercitien. .— Dr. Eduard Zeller: 
Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie. — Dr. Otto Pflei- 
derer: Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage 2 kt. — Wil
helm Wundt: Ethik. — Friedrich Paulsen: System der Ethik 2 kt. — 
Hermann Schwarz : Das sittliche Leben. — Dr. IV. Windelband: Geschichte 
der Philosophie. — Dr. Wilhelm Lübke und Dr. Carl Lützow: Denkmäler 
der Kunst. — Dr. Lederer: Wie sollen wir unsere Kinder erziehen? — 
Vogel: Nachschlagebuch. — Weidner: Commentar. — Schiel: Südafrika.

A z a lg y m n á s iu m i ifjúság i k ö n y v tá r  a tanév folyamán 34 magyar 
és 5 német művel gyarapodott. Jelenlegi állománya 175 magyar, 126 
német, összesen 201 mű.

A z é re m tá r  számára Novotny József VIII. o. t. egy régi rézpénzt, 
Bruckner igazgató egy ezüst pénzt (olasz lira) egy nickel pénzt (amerikai 
egyesült áll. 5 cents) ajándékozott. Az éremtár jelenlegi állománya 1010 
darab.

A  té rk é p g y ű jte m é n y  a következő térképekkel gyarapodott:
A j á n d é k  ú t j á n  a magy. kir. földmivelésügyi ministeriumtól: A 

Dunavölgy átnézeti térképe. A Tiszavölgy átnézeti térképe.
V é t e l  u t j á n :  Magyarország vizrajzi térképe. A Magyar korona 

országainak iskolai fali térképe. Közép-Európa fali térképe. A föld tér
képe Mercator-féle projectioban. Európai gyarmatok térképe. Éjszak- 
Amerika és Dél-Amerika térképe.

T e rm é s z e t ta n i  sz e r tá r . Vétel útján megszereztetett:
Centrifugális gép vasból vízszintes és függélyes helyzetben használható. 

Mariotte palaczkja. Heronkút üvegből állványon. Két darab Helmholtz- 
féle resonator fémből. Egyszerű nagyitó. Parabolikus tükör. Hengeres 
tükör. Fluoreskáló és phosphoreskáló anyagok, Fémhálók a Davy-féle 
lámpához. Etektromos szélkerek. Négy dorab Leclanché-féle elem szek
rényben.

7*
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Több szer kijavíttatott.
Összes kiadás 256 K. 86 f.
A te rm é sz e tra jz i  s z e r tá r  a lefolyt tanévben a következő tárgyakkal 

gyarapodott:
a) A j á n d é k  ú t j á n :  Faigl Róza úrhölgytől gypsz képződmény a 

Niagara vízeséstől; Balás Imre VIII. oszt. tanulótól vasoldattal bevont só- 
kristálycsoport; Fiedler Sándor VI. oszt. tanulótól 13 drb kövület; Kusz- 
mann Gyula úrtól kőszáli zerge (Antilope rupicapra); Schopper Jenő II. 
oszt. tanulótól hörcsög (Cricetus frumentarius); Meese Vincze úrtól sarki 
búvár (Colymbus arcticus) és jégmadár (Alcedo ispida); Szemere László 
VII. oszt. tanulótól hamvas varjú (Corvus cornix); Schopper Jenő II. oszt. 
tanulótól léprigó (Turdus viscivorus); Cieslár János úrtól sok példány be
tűző szú (Bostrichus typographisus).

b) V é t e l  ú t j á n :  Jellemző példák az ásványok és kőzetek elmállá- 
sának és a talaj keletkezésének bemutatására; Myoxus mitela, Ficedula, 
sibilatrix, Fringilla chloris és coelebs, Lanius colluris és minor, Emberiza 
citrinella, Parus ator és cristatus, Serinus hortulanus, Sylvia atricapilla, 
curruca és cynerea, Anthus arboreus.

S zem lé lte tő  képek  a történelem és löldrajz tanításához: Koronázási 
jelvények; A jáki templom; A bártfai városház; Arvaváralja; A Balaton 
Badacsonynyal és Szigligettel; Vajda-I lunyad ; A lőcsei városház ; Fiume ; 
Budapest.

A sza b ad k éz i ra jz h o z  beszereztetett 17 drb faminta.

XVII.

Alum neum  és convietus.

a) A lu m n eu m .

Az alumneum jótéteményét (ebédet) ez isk. évben 44 tanuló élvezte.
Az egész évi dij, mely félévenként előre fizetendő, 40 korona.
A lelkészek, tanárok és tanítók fiainak a rendes dijból 8—8 kor. 

engedtetett e l; ezen rovatba tartozott Köles Sándor, Jamniczky Gyula, 
Nikelszky Jenő, Alexy Bé'a, Raiger Lajos.

A néhai Stenczel Hugó- és Paulina-lele alapítvány kamataiból ingyen 
élelmeztetett Korenko György és Nagy Károly. A kegyes hagyományozok 
emlékére azonkívül január hó 25-én és márczius hó 27-én az összes alum- 
nistáknak egy-cgy beneficium adatott. Beneficiumot kaptak még szép-
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temher 19-én, október 31-én. január 28-án, márczius 15-én, a karácsonyi, 
húsvéti és pünkösdi ünnepeken.

A Lehoczky Márton-féle alapítványból ingyen élelmezést kapott 
Treger Pál; a sólyomi József-téle alapítványra felvétettek Alexy Béla és 
Babka János; a Pongrácz Imre-féle alapítvány jótéteményét élvezték Gyur- 
kovics János és Krémusz Róbert; a dr. Szelényi Károly-féle alapítvány ka
matait megkapta Raiger Lajos; a Steiner Samu-féle alapítvány kamatait 
megkapta Nikelszky Jenő ; a Buchholcz-féle alapítvány jótéteményét élvezte 
Jamniczky Gyula; ingyenes élelmezésben részesültek még Körösi György, 
Tornyai János, a »senior«, valamint két »portáns«.

Az elengedés ezen isk. évben 490 koronát tesz.
Az 1902/3. tanévben bevétel volt: 1) 1902. évi kéregetésből 1779 

kor. 86 fill., 2) alapítványok kamataiból 373 kor. 32 fill., 3) tápdijakból 
1184 kor., 4) eladott anyag 105 kor. Összesen 3442 kor. 18 fill. Az évi 
élelmezés került 3500 koronába.

Végül kedves kötelességemnek ismerem, tápintézetünk úgy egyes, 
mint testületi jótevői iránt iskolánk és a szegény ifjúság nevében hálás 
köszönetünket tolmácsolni, melegen ajánlván tápintézetünket a jövőben is 
kegyes pártfogásukba.

b) C onvictus.
A convictusban étkezett a folyó 1902/1903. tanévben egy ingyenes 

senior, egy félingyenes consenior és három ingyenes portáns beszámítá
sával 75 tanuló.

Ebédre adatott három tál étel és pedig: leves, hús, vastagétel és 
személyenként egy negyedrész kenyér. A levesben volt vasárnaponként 
tészta, hétfőn, csütörtökön rizskása, kedden és pénteken búzadara, szerdán 
és szombaton árpadara. Vacsorára adatott hetenként háromszor pecsenye, 
egyszer-egyszer kolbászféle és tejbe főzött rizskása czukorral és fahéjjal, 
egyszer pedig más vastag étel és személyenként egy negyedrész kenyér,

Convictusi ebéd és vacsoráért fizetnek az illető tanulók egész évre 
140 koronát; csupán ebédért 90 koronát; csupán vacsoráért 70 koronát. 
A díjak félévenként előre fizetendők.

A convictus benlakással nincsen összekötve.
Lehet ebédet az alumneumban és vacsorát a convictusban fogadni.
Az alumneumba és a convictusba felvétetik minden tanuló vallás- 

külömbség nélkül.

XVIII.

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

kiszolgálattal kapható 40—80 K.-ért.



102

Csupán lakásért, fűtéssel, világítással, mosással, regelivel, uzsonával 
és kiszolgálattal különféleképen fizetnek 12—30 kor.-ig.

Posta-, távirda és vasúti állomás helyben.

XIX.

Tandíj a jövő iskolai évre.
A pártfogói közgyűlés határozata értelmében a tandíj félévenként 

előre fizetendő. Tandíj fejében minden tanuló félévenként 22 K.-t fizet! 
azonkívül fizet még minden tanuló beiratási díj, felszerelési alap, értesítő 
és országos tanári nyugdíj fejében a beiratás alkalmával 16 koronát; ugyan
csak a beiratás alkalmával fizet minden tanuló a segélyző-egylet és a kor
házi-alap javára 1—1 koronát. A magántanulók vizsgadíja a rendes tan
díjon kívül 60 K. Iskolai bizonyítványért minden tanuló 2 K. 30 fill, fizet 
a tanév végén.

A helybeli ev. lelkész, gymnasiumi tanárok és prot. elemi tanítók 
fiai tandíjat, járulékot és beiratási díjat nem fizetnek, csak az országos 
tanári nyugdíjalapra tartoznak a beiratás alkalmával 6 koronát fizetni.

A kath. és izrael. vallású tanulók azonkívül a hitoktatásért évi 6 ille
tőleg 12 koronát fizetnek, mely összeg előre fizetendő.

XX.

Az Iskola-Tanács határozata értelm ében tandíj elen 
gedésben részesültek.

I. T a n á ro k  s a h e ly b e li le lk é sz  fia i:

1. Binder Dezső I., 2. Gretzmacher Gyula III., 3. Linberger István
III., 4. Wéber Arthur V., 5. Gretzmacher György VII., 6. Klein Pál VII., 
7. Grósz Alfréd VIII. o. t. egyenként 50 K., összésen . . . 350 K.

II. A z eg é sz  tan d íj e le n g e d é sé b e n  r é s z e s ü l te k :
1. Kovácsay Gábor III., 2. Kornhauser Géza VII. o. t. egyen

ként 40 K., ö s sz e s e n ...........................................................................80 K.
III. F é l tan d íj e le n g e d é sb e n  ré s z e s ü lte k  :

1. Kornhauser Miksa II., 2. Kovácsay István II., 3. Repesik 
János II., 4. Schlciffer Rezső II., 5. Schwarz Dónát II., 6. Benvács

Átvitel . 430 K.
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Áthozat . 430 K.
Gyula IV., 7. Schneider Dezső IV., 8. Petrik Ernő V., 9. Fidler 
Sándor VI., 10. Raiger Lajos VI., 11. Babka János VII., 12. Krémusz 
Róbert VII., 13. Oszvald Albert VII., 14. Petrik Lajos VII., 15.
Csink János VIII., 16. Gasperik Milós VIII., 17. Hittrich Zoltán 
VIII., 18. Nagy Károly VIII., 19. Wincze Miklós VIII. o. t., egyen
ként 20 K , ö ssz e se n ...........................................................................  380 K.

IV . A tö b b le t e le n g e d é sé b e n  ré sz e sü lte k  :
1. Kornhauser Miksa II., 2. Kornhauser Géza VII. o. t. egyen

ként 20 K:, ö s s z e s e n ...........................................................................40 K.
Az elengedett tandíjak összege . 850 K.

XXI.

Érettségi vizsgák.

Az érettségi vizsgára összesen 38 tanuló jelentkezett, ezek közül kettő, 
a ki ismétlő érettségit és egy, a ki javitó vizsgát tett.

A május hó 25-étől 29-éig megtartott Írásbeli vizsgálat tételei voltak:
A m a g y a r  n y e l v b ő l :  1. Az irodalomból. A költészet fontossága a 

nemzeti életre. 2. A történelemből: Magyarország mint Európa védőbás
tyája. 3. Általános tétel: A derék nem fél az idők mohától.

Eredmény: 12 jeles, 9 jó, 16 elégséges.
A német nyelvből: 1. Szabad dolgozatra: Das Feuer als Förderer 

und Hemmer der Cultur. 2. Fordítás magyarból németre: A Wesselényi-féle 
összeesküvés.

Eredmény: 6 jeles, 12 jó, 14 elégséges, 5 elégtelen.
A l a t i n  ny  e 1 vb ő 1: Fordítás latinból magyarra: M. Tulli Ciceronis 

»De officiis« 1. I. 14—42.
Eredmény: 11 jeles, 10 jó, 16 elégséges.

A g ö r ö g  n y e l v b ő l :  Fordítás görögből magyarra: Ilias XXI. 
248—272.

Eredmény: 5 jeles, 10 jó, 22 elégséges, — elégtelen.
A m e n n y i  s é g t a n b ó l :
A) A z . a l g e b r á n  ól: Valaki még 15 évre tartja magát munka

képesnek, mely összeget kell ez alatt az idő alatt 472 °/o-os kamatokra 
évenkint elheyezni, hogy a kérdéses idő elteltével még 20 éven 4200 K. 
évi járadékot élveszhessen?

B) A g e o m e t r i á b ó l :  Budapest földrajzi szélessége 47° 29’ 12” keleti
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hosszúsága 36° 42’ 27”. Pozsony földrajzi széliessége 480 8' 34”, keleti hosszú
sága 34" 46’ 9”, mily nagy a két város egymástól való távolsága?

Eredmény: 6 jeles, 14 jó, 16 elégséges, 1 elégtelen.
Az Írásbeli dolgozatok alapján mint a 37 tanuló bocsáttatott a szó

beli vizsgára, mely junius 24-étől 27-éig tartatott meg Nagytiszteletű Lisz- 
kai János rima-brézói ev. lelkész-esperes úr mint egyházkerületi biztos és 
elnök, valamint Nagyságos Rombauer Emil brassói főigazgató úr mint 
kormányképviselő jelenlétében. A szóbeli vizsga első napján méltóságos 
és Főtisztelendő Zelenka Pál püspök úr is megjelent és élénk érdeklő
déssel hallgatta végig a feleleteket. A szóbeli érettségi vizsgálatról két 
tanuló önkényt visszalépvén a többi, teljes vizsgát tett 35 tanuló közül 
jelesen érett: 3 (8‘57%) névszerint Csink János, Klein Jenő és Weisz 
Károly; jól érett 6 (17‘14%): érett 19 (54'3°/o); egy tárgyból elégtelen 
osztályzatot kapott s ennélfogva a szeptember hóban teendő javitó-vizs- 
gára utasittatott 7 (20 °/0). Ezenkívül második javító vizsgálatot tett püspöki 
engedélylyel a latin nyelvből egy tanuló sikerrel.

Az érettségi vizsgákra jelentkezett 37 tanuló közül 5 a jogi, 1 a 
tanári, 5 a katonai, 3 a lelkészi, 4 az orvosi, 5 a gazdászi, 1 az erdészeti, 
6 a vasúti, 4 a jegyzői, 2 a művészeti és 1 a bányászati pályára szán
dékozott lépni.

XXII.

Jelentés a tanulók egészségi állapotáról.

Az 1902/3. évben az egészségi állapot tanintézetünknél igen kedvező 
volt, fordultak ugyan elő — meghűlés következtében — a légzőszervek 
hurutos bántalmai és torokgyuladások mérsékelt számban, de súlyosabb 
bántalom csak 3 esetben. Az egyik esetben Iladas Sándor VIII. oszt. 
tanulónál súlyos idült fülbántalom, ki e betegség ellen a budapesti Klinikán 
keresett enyhülést, de a műtét után elhunyt. A második esetben súlyos 
idült tüdőbántalom, az illető növendék orvosi tanácsra a délvidéken ke
resett enyhülést és az intézetből kilépett. A harmadik esetben baleset 
következtében alszártörés. Járványos megbetegedések — és pedig kanyaró 
— csak két esetben lépett fel, az egyik október, a másik junius havában.

A betegségi esetek számáról és minőségéről a mellékelt táblázatos 
kimutatás ad felvilágositást:
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A beteglátogatások minősége; Tanulók egészségi állapota;

Rendelés az 

orvos 

lakásán

Házi

látogatás
Kisebb
műiét

B e t e g s é g i  e s e t

nem járványos
járványos meghalt

könnyű súlyos

76 163 1 0 125 3 2 í

K é s m á r k ,  1903. évi junius hó 20-án.
Dr. Schwarz Aladár

intézeti orvos.

XXIII.

Szorgalom- és pályadijak, jutalom  és egyéb  segély .

Az 1902/1903-ik tanév végén a következő díjak osztattak ki:
1. A Reiner György-féle lyceumi szorgalomdij. Megkapták az I. osz

tályból 2 tanuló 20—20 kor.-val Oszvald György és Binder Dezső; II. osz
tályból 2 tanuló 30--30 kor.-val Kovácsay István és Repesik János; a III. 
osztályból 2 tanuló 40—40 kor.-val Gréb Zoltán (mint rokon) Kovácsay 
Gábor; a IV. osztályból 2 tanuló 50—50 kor.-val Beniács Gyula és 
Gyurkovits János; az V. osztályból 2 tanuló 60—60 kor.-val; Petrik Ernő 
és Wéber Arthur; a VI. osztályból 2 tanuló 70—70 kor.-val Fidler Sán
dor és Zsuíifa Milán; a VII. osztályból 2 tanuló 80—80 kor.-val Oszvald 
Albert és Krémusz Róbert; a VIII. osztályból 2 tanuló 80—80 kor.-val 
Chodász Géza és Csink János.

2. A W éber Mihály-féle lyc. szorgalomdij 4 algymnásiumi tanu
lónak egyenként 10 kor.-val. Megkapták: Fábry Ernő I. o. t. Schleifer 
Rezső II. o. t., Alexy Árpád III. o. t., Osvalda János IV. o. t.

3. Dr. Stenczel Sándor-féle lyc. szorgalomdij egy fel- és egy al- 
gymnasium késmárki tanulónak egyenként 46 kor.-val. Megkapták Gretz- 
macher Gyula III. és Gretzmacher György VII. o. t.

4. A Demeter Sámuel és Julia-féle io K.-ás jutalomdij, melyet 
a helybeli ev. egyház évenként adományoz, elnyerte Schwartz Dónát 
II. o. t.

5. A Koller Károly-féle 2 0  K.-ás ösztöndíjat elnyerte: Schneider 
Dezső IV. o. t.

6 . A Palcsó István-féle 2 0  K.-ás ösztöndíjat elnyerte: Vincze Miklós 
ev. ref. VIII. o. t.

7. A Scholcz Frigyes-féle 1 6  K.-ás jutalomdij egy oly felgymnásiumi
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tanulónak, a ki a latin, görög és német nyelvben tett elő haladása mellett magyar 
nyelvű költeményei által arra magát érdemessé tette. Ilyen költői szellemű 
tanuló nem létében oly felgymnasiumi tanulónak, a ki mint német- vagy 
tótajaku havi magyar írásbeli dolgozatai által magát kitüntete. Megkapta: 
Varga Lajos VII. o. t.

8 . A W e is z  V ilm o s és  A m alia -fé le  lyc. szo rg a lo m d ij egy tanulónak 
16 K.-val. Megkapta: Groszmann Bertalan VI. o. t.

9. A N a p rav szk y  Z su z sá n n a -fé le  lyc. szo rg a lo m d ij 6  felgymnasiumi 
tanulónak adományoztatott egyenként 32 K.-val. Megkapták: Nikelszky 
Jenő V., Babka János VII., Klein Pál VII., Petrik Lajos VII., Hazay Géza 
VIII. és Weisz Károly VIII. o. t.

10. A C lem en tisz  Is tv á n -fé le  3 0  K .-ás lyc. szo rg a lo m d ij 2 fel- 
gymnásiumi gömörmegyei tanuló részére. Megkapták: Bódy János Vili. 
és Takács Gyula Vili. o. t., mint gömörmegyeiek.

11. A H o rv á th  B o rb á la -fé le  lyc. ju ta lo m d ij 3 0  K .-val egy oly fel- 
gymnásiumi német- vagy tótajaku tanulónak, a ki magát a magyar nyelv
ben kitüntette. Megkapta: Prepeliczay Oszkár VII. o. t.

12. A z U jh ázy  D án ie l-fé le  szo rgalom dij 5 felgymnásiumi tanulónak 
egyenként 12 K.-val. Elnyerte: Jamnitzky Gyula V., Neczkár Pál V., 
Alexy Béla VI., Fábry Győző VIII. és Grósz Alfréd VIII. o. t.

13. A R o zm án y  R ezső -fé le  1 0 0 0  K .-ás a la p ítv á n y  kamatai (40 K.) 
egy ág. hitv. ev. vagy ref. vallásu szegény, de jeles elömenetelü tanuló
nak adatnak. Előnyben részesülnek abauj-szántói születésű ifjak, vagy 
azok, a kik Antal József és neje szül. Kis Herminnel rokonságban állanak. 
Megkapta: Cziáky Ferencz ev. ref. VI. o. t.

14. A P ro k ó p y  Im re  á lta l a koszorú  v á ltsá g  fe jében  a d o m án y a zo tt 
1 0  K .-ás ju ta lo m d ija t megkapta: Veres Mátyás VII. o. t.

15. A z É h n  K áro ly -fe le  8 6  K .-ás ö sz tö n d íj oly tanuló számára, a 
ki a magyar, német és tót nyelvben jártás. Megkapta: Gasperik Milós VIII. o. t

16. A R ó th  T e le k y  Jo h a n n a -fé le  szo rg a lo m d ija t 2 tanuló kapta 
meg, egyenként 70 K.-val: Chodász Géza VIII. és Krémusz Róbert VII. o. t.

17. A D r. G o ld m an n  S im on-fé le  5 0  K .-ás p á ly d ija t egy oly VIII. 
osztálybeli tanuló részére, a ki az adományozó által kijelölt tételre: >Minö 
hatása volt Kossuth Lajos politikai működésének a magyar társadalom 
művelődésére és a magyar nemzeti szellem fejlesztésére,« elnyerte Nagy 
Károly VIII. o. t.

18. A P é c z e ly  Jó zse f-fé le  1 0 4  K .-ás sz o rg a lo m d ijra  a következő 
tétel volt kitűzve: A jobágyság felszabadítására irányuló törekvések a 
magyar irodalomban. A beérkezett 3 pályamunka közül kettőt talált 
jutalomra érdemesnek a bíráló bizottság. A két munka szerzői Vineze Miklós 
VIII. o. t. és Szemere László VII. o. t., kik között egyforma részekben 
lett kiosztva a szorgalomdij.
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Adatok a le fo ly t tanév történetéhez.

A  ta n é v  k e z d e te  és  le fo ly á sa . A tanári kar a tanév megkezdése 
előtt augusztus hó 26-án tanácskozmányt tartott, melyen a tanév megkez
désére a tantárgyak elosztására, az órarend és a tankönyvekre vonatkozó 
múlt évi megállapodások véglegesen elintéztettek és a tanitás, nevelés 
valamint a fegyelemre vonatkozó közös elvek megbeszéltettek, végre az 
egyes osztály főnökei szintúgy az alumneumi és convictusi ingyenes seniorok 
és portánsok jelöltettek ki és az alumneumi szabad és ingyenes helyek 
töltettek be.

A felvételi- és javitóvizsgák augusztus hó 30-án és 31-én, a beha
tások pedig augusztus hó 30-ától szeptember hó 5-éig tartattak meg. 
Szeptember 6-án pedig a lyceumi felügyelő, az iskolatanács több tagjának, 
a tanári testület és a tanulóifjúság jelenlétében ünnepélyesen megnyitottuk 
a tanévet. A hymnus eléneklése után az igazgató rövid beszédben figyel
meztette az ifjúságot kötelességeire, intette és buzdította őket, azoknak 
teljesítésére. A vállásos és hazafias érzület ápolását, szorgalmas tanulást 
és jó magaviseletét különösen szivére kötve az ifjúságnak. A szózat el- 
éneklésével véget ért az ünnepély és ugyanaz nap délután kezdetét vette 
a tanitás, mely a szokásos évközi szünetek leszámításával szakadatlanul 
folyt a tanév végéig.

A lefolyt tanévben 244 rendes és 7 magántanuló, összesen tehát 
251 tanuló — 19-el kevesebb mint az előző tanévben — Íratott be.

A z á lla m se g é ly  ügye. Kedvező auspiciumok közt kezdhettük meg 
az iskolaévet, mert évek hosszú fáradozásának eredményeként felmutat
hattuk végre a nm. vallás- és közoktatási minister által 1902. évi julius 
hóban aláirt szerződést, mely intézetünk számára állandó évi államsegélyt 
és 100.000 K. építési segélyt biztosit.

E szerződés teljes szövegezésében értesítőnk 60—64. lapjain olvas
ható. Ezen segély, mely a folyó évre 10,000 koronával lett beállítva az 
állami költségvetésbe és a mely fokozatosan évi 32,000 koronára emel
tetik, megadja intézetünknek mind ama anyagi eszközöket, a melyekkel 
képesek leszünk, azt régi dicső múltjához méltóan fejleszteni és remény- 
teljes jövőjét biztositani.
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Fogadják mind azok, kik az államsegély elnyerésén közreműködtek 

és fáradoztak, újból őszinte hálánkat és forró köszönetünket.
A segély jótékony hatása már is mutatkozott, a mennyiben a párt- 

fogóság az 1902. évi deczember 14-én tartott gyűlésén képes volt a tanári 
fizetések folytatólagos rendezésével foglalkozni és 3 tanárnak egyenként 
3600 K., 2-nek egyenként 3200 K., 3-nak egyenként 2800 K., egynek 
2600 K. és a többi rendes tanárnak 2400 K. törzsfizetést biztosítani.

Ugyancsak a szerződésből kifolyólag az 1902. évi julius hó 2-án 
leérkezett átirat értelmében foglalkozhattunk az intézet kibővítésének 
ügyével is.

A fentebb említett pártfogói közgyűlés a Baumgarten Sándor buda
pesti műépítész által az előbbi közgyűlés határozata értelmében átalakított 
terveket és költségvetést, valamint a minister által törlesztendő 100,000 
koronás kölcsön felvételének módozatait, tanulmányozás végett egy bizott
ságnak adván ki; ezen bizottság előterjesztésére először az iskolatanács 
majd pedig az 1903. évi május hó 24-én tartott pártfogói közgyűlés egy
hangúlag kimondotta, hogy a terveket elfogadja és azokat a ministerhez 
jóváhagyás végett felterjeszti, a törlesztési kölcsönt pedig az iskola saját 
alapjaiból ajánlja fel.

A tanári karban a lefolyt tanévben annyiban állott be változás, hogy 
Dr. Szelényi Károly rendes tanár megtámadt egészségének helyreállitására 
m. é. augusztus hó végén egy évi szabadságot kérve, helyettesítésével 
Bezdek József tanárjelölt, ennek távozása után pedig Hrivnák János tanár
jelölt bízatott meg.

Bár mindkettő teljes buzgalommal és sikerrel végezte a reájuk bízott 
tanítást, e helyen még sem nyomhatjuk el ama forró kívánságunkat, hogy 
szeretett kartársunkat a jövő tanévben megint a soraink között láthassuk 
és e kiváló munkaerőt, lelkes tanárt és jó kartársat ne nélkülözzük többé.

B á t h o r y  A n d o r  eddigi helyettes tanárt a folyó évi május hó 24-én 
tartott pártfogói közgyűlés, tekintettel eddigi sikerteljes működésére, rendes 
tanári minőségben egyhangúlag véglegesítette. Kedves kötelességet tel
jesítünk, midőn e kartársat, kit rövid három évi itt léte alatt mindnyájan, 
tanulóifjúság és tanári kar egyaránt megszerettünk, ki eddigi működésével 
őszinte tiszteletünket és igazi rokonszenvünket vívta ki, e helyen is sziv- 
ből üdvözöljük azon kívánsággal, hogy velünk karöltve mindenkor az iskola 
régi traditiójához hiven, hazafias, igazi protestáns és humánus szellemben 
nevelje és oktassa a fiatalságot.

A folyó tanévben bevezetve az V. osztályba a görög pótló tan
folyamat, a szabadkézi rajz tanítására Ga á l  I s t ván ,  szövőipari szakiskolai 
rajztanár — ki már eddig is nagy szakavatottsággal és sikerrel oktatta 
intézetünkben a szabadkézi rajzot mint rendkívüli tárgyat — nyertük meg 
óraadó tanárnak.
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Az iskolatanács mult évi junius 20-án kimondott határozata értel
mében szerveztük az iskola orvosi állást és erre dr. Schwarz Aladárt hely
beli orvost hívtuk meg, ki teljes buzgósággal és odaadással szolgálta 
intézetünk egészségügyét. Joggal nevezhetjük őt munkatársunknak, kit 
ezek sorában annyival inkább üdvözölünk, mert személye iránt igaz rokon- 
szenvvel és tisztelettel viseltetünk. Reméljük, hogy működését, melynek 
nagy előnyét és hasznát már a tanévben is éreztük, állandóan bíztosit- 
hatjuk intézetünk számára.

In té z e tü n k  g y ász a . Mély megilletődéssel vettük a szomorú hirt, hogy 
Lindner Ernő, intézetünknek egykori jeles tanára, a magy. tudományos 
akadémia könyvtárnoka, m. é. szeptember 23-án, 76. éves korban Buda
pesten elhunyt. A kiváló tudós és müforditó, ki egyúttal a Szepesiek 
jeles költője volt, intézetünknél 1855—59-ig sikerteljes tanári működést 
fejtett ki és Késmárkon, mint szülővárosán, valamint a lyceumon, melynek 
egyúttal tanítványa volt, mindig igaz szeretettel csüngött. Emlékét in
tézetünk kegyelettel crzi. A szepesi nép szivében pedig költeményeivel, 
a melyek e nép nyelvét, kedélyvilágát és jellemét oly hiven tükröztette 
vissza és örökítette meg, önmagának oly emléket emelt, mely addig hir
deti a költő dicsőségét, mig a nép maga él.

Őszinte gyász töltötte el szivünket, midőn múlt év november 4-én 
Linberger István, nyug. VI szab. kir. város főesperese és helybeli ev. lel
kész, kinek iskolánk körül szerzett nagy érdemeit múlt évi május 26-án 
történt nyugalomba vonulása alkalmával a tavalyi értesítőben méltattuk, 
alig néhány hónapi pihenés után 77. éves korban örök nyugalomra tért.

Lyceumunk e régi kipróbált barátjától, az egyház szelid lelkipászto
rától, a kiváló tudós és toleráns férfitől, ki életének egy java részét, mint 
tanító és igazgató tölté el, benső részvéttel búcsúztunk el. A lyceum párt- 
fogósága díszes koszorút helyezett ravatalára, temetésén pedig a tanári 
testülettel és az ifjúsággal egyetemben vett részt. Áldott legyen emléke!

Pártfogóságunk egy másik érdemdús tagját is siratjuk. Folyó évi 
junius hó 5-én költözött el a jobb hazába 92. évében Steiner János, ki 
intézetünknek félszázadon át hű, odaadó és buzgó építészeti gondnoka volt.

A ritka magas korban elhunyt köztisztelet és becsülésben álló ag
gastyán koporsóján ott diszlett intézetünk koszorúja, mi pedig igaz rész
véttel kisértük utolsó útjára és hálás szívvel őrizzük emlékét.

In té z e tü n k  ö rö m ü n n ep e . Ha már kijutott a gyászból, örömben is 
volt részünk. A helybeli ev. egyházzal, mint legfőbb patronusunkkal, sőt 
mondhatjuk, az egész várossal egyetemben ültünk örömnapot, midőn 
Nagy tiszteletű Dianiska Frigyes Úr, ki m. é. augusztus 31-én választatott 
meg az elárvult lelkészi székbe, m. é. november 30-án ünnepélyesen be- 
iktattatott lelkészi hivatalába. Az újonnan megválasztott lelkész már eddig 
is számos tanujelét adta annak, hogy intézetünk benne lelkes pártfogót,
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őszinte barátot nyert, ki nemes buzgalommal, erős akarattal és fenkölt 
gondolkodással szivének egész melegével részt kiván venni ama munkában, 
mely intézetünk fejlesztését, jó birét biztosítja, áthatva azon tudattól, hogy 
a protestáns egyházunknak legjobb támaszát, sőt talpkövét és biztos jövő
jét az iskolák képezik.

Uj lelkészünket és pártfogónkat igaz bizalommal és őszinte szeretet
tel üdvözölve, kérjük a Mindenhatót, hogy áldással és sikerrel koronázza 
szolgájának működését úgy az egyház, mint az iskola terén.

Isk o la i ü n n e p é ly e k . Oly ünnepélyekben, a melyekkel ifjúságunkat, 
hol a kegyelet, hol a gyász adójának lerovására serkentettük, avagy a 
hazánk nagyjai iránti hála és lelkesedésre az alkotmányos jogokhoz való 
hű ragaszkodáshoz buzdítottuk és mindenek előtt a hazaszeretet lángját 
élesztettük a fiatal szivekben, ez év sem volt szegény.

így mindjárt a tanév kezdetén szeptember 19-én egyesülve az összes 
helybeli tanintézetekkel és a város közönségével méltó módon ültük meg 
Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóját. Ez ünnepély, mely igazán 
az egész lakoságnak ünnepe és a hazafias kegyelet, a lángoló hazaszeretet 
hatalmas megnyilatkozása volt, a városi képviselőtestület díszközgyűlésével 
kezdődött, e közben megjelentek a városház előtt a helybeli intézetek, 
tanulói és tantestületei ünnepi ruhában, Kossuth-érmekkel és nemzeti színű 
szalaggal ellátva és itt elrendezkedve a városi képviselőtestülettel az élén 
zeneszóval és több ezer főre menő közönségtől kisérve a Thököly-vár 
udvarába mentek, a hol az ünnepély további része a következő sorrend
ben folyt le :

1. Hymnus; énekli az egész közönség.
2. Ünnepi beszéd; tartja Dr. Mattyasovszky Elemér.
3. Alkalmi beszéd; tartja Kottlár Samu.
4. Kossuth Lajos születésének 100 évfordulója; Varsányi Gyulától; 

szavalja Patonay Ilona ev. polg. leányisk. tanuló.
5. Kossuth, irta Jámbor Pál; szavalja Perlroth Ilona izr. népisk. ta

nuló.
6. Kossuth sírja, irta Pósa Lajos; szavalja Wagner Éva róm. kath. 

népisk. tanuló.
7. Dal Kossuthról; együttesen éneklik a késmárki férfi dalkör, az 

ev. lyceum és a fels. keresk. isk. ifjúsági dalkörei.
8. Kossuth katonája, irta Gyökössy Endre; szavalja Kováts Sándor, 

felső keresk. isk. tanuló.
9. Kossuth sírja, irta Ábrányi Emil; szavalja Pataki Sándor áll. 

szövőipari szakisk. tanuló.
10. Ima Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára, irta Sántha 

Károly; mondja Vincze Miklós, ev. lyc. tanuló.
11. Szózat; énekli az egész köszönség.
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Ez ünnepély egyúttal ama megszívlelendő tanúságot szolgáltata az 
ifjúságnak, hogy a hazaszeretetben, nemzeti nagyaink iránti kegyeletben 
rang, kor, vallás és nyelvi különbségek nélkül egyesülnünk kell. Hogy 
erőnk és hatalmunk az összetartásban, a közös lelkesedés és közös mun
kában rejlik.

Kegyelettel emlékeztünk meg október 6-án az aradi vértanukról; igazi 
lelkesedéssel ültük meg márzius 15. Mind két ünnepély műsora a magyar 
önképzőkör jelentésében található. Az utóbbit mint nyilvános ünnepélyt 
a »Késmárk-szálloda« nagytermében a közönség óriási részvéte és tün
tető lelkesedése mellett tartottuk meg; ez alkalommal a helybeli szegény 
elaggott 48-as honvédek segélyezésére belépidijat szedve 100 K.-át ad
hattunk át a nyomorban tengődő hősök számára.

Hálás szívvel emlékeztünk meg április 3-án intézetünk nagy jóltevő
jének Jóny Tivadar halála napjáról. Az iskolatanács több tagja, a tanári 
kar és a tanuló ifjúság pedig testületileg kivonult a temetőbe a megboldo
gult sírjához, melyet, miután az ifjúsági dalárda egy megható gyászdalt 
énekelt és Binder Jenő vallástanár szép imát mondott, megkoszo
rúztunk. Az ifjúság karéneke fejezte be a kegyeletes ünnepélyt. Belső 
megnyugvással elevenítettük fel április 11-ét mint az 1848-as törvények 
szentesitésének napját. Az ünnepélyt az ifjúság a hymnus eléneklésével 
nyitotta meg, majd Báthory Andor tanár méltatta e nap fontosságát, meg
emlékezve ama törvényekről, a melyek a mai modern Magyarország alap
ját képezik, és szólva ama nagy hazafiakról, kiknek első sorban köszön
jük a nagy vívmányokat. Végre intette, buzdította az ifjúságot hazaszeretet 
és királyhűségre. Az ünnep a szózat eléneklésével ért véget.

Ugyancsak ez ünnepélyek során kell felemlítenünk a tanulóifjúság 
által f. é. január 24-én tartott sikerült hangversenyt, melynek műsora a 
következő volt:

1. Le pőre la victoire, induló; előadja az ifjúsági zenekar.
2. A magyar népdalokról; irta és felolvassa Novotny József VIII. o. t.
3. Gőzhajón, svéd ének Lindblad Frigyestől; énekli az ifjúsági 

vegyeskar.
4. Népdal egyveleg; előadja az ifjúsági zenekar.
5. Matura előtt, monolog Földes Imrétől; szavalja Kéler Tibor 

VIII. o. t.
6. Az erdő alkonya; énekli az ifjúsági dalárda.
7. Rákóczi Rodostóban; melodráma Ábrányi Emiltől, zenéjét szerezte 

Dr. Várady Antal; előadja Fábry Győző VIII. o. t . ; zongorán kiséri: 
Klein Jenő VIII. o. t.

8. Virágcsata-induló Verő Györgytől; előadja az ifjúsági zenekör.
A közönség nemcsak tömeges látogatásával és lelkes tapsai jutal

mazta a szereplőket, hanem tetemes felülfizetésekkel hozzájárult a fényes



112

anyagi sikerhez is, a mennyiben a hangverseny az ifjúsági segélyegyesület 
javára 336 koronát jövedelmezett. A hangverseny rendezése körül külö
nösen Kintzler Béla és Topperczer Rezső kartársak fáradoztak.

A  d isz to rn á z á s t is, melyet f. é. május 10-én nagyszámú közönség 
jelenlétében rendeztünk, az ünnepélyekhez sorozhatjuk. A közönség 
igazi élvezettel szemlélte a fiatalság ügyes és sikerült mutatványait és 
versenyeit, melyek a következő műsor szerint folytak le :

1. Felvonulás.
2. »Hymnus«, énekli a lyceumi ifjúság.
3. Szabadgyakorlatok (a lőcsei kerületi tornaversenyben bemutatandó 

gyakorlatok.
4. Futás, I.—VIII. oszt.
5. a) Bakugrás, I. és II. oszt.

b) Lógyakorlatok, V. és VI. oszt.
6. a) Súlydobás 71/2 kg. sulylyal 1 a lőcsei tornaversenyen

b) Távolugrás í részvevő csapattal.
7. a) Ugróasztal-gyakorlatok, III. és IV. oszt. 

b) Magasugrás, V. és VI. oszt.
8. Korlátgyakorlatok (a lőcsei kerületi tornaversenyre kijelölt minta

csapattal).
9. Játék: a) »Héja és kotlós« ; »Egér-macska«, I. és II. oszt.

b) »Üsd a harmadikat«, III. és IV. oszt.
10. Nyujtógyakorlatok (a lyceumi tornakörrel).
12. »Szózat«, énekli a lyceumi ifjúság.
12. Elvonulás.
Az ez alkalommal belépti dijakban befolyt 80 kor. a lőcsei kerületi 

tornaversenyre kiránduló tanulók költségeinek részbeni fedezésére fordittatott.
A tavaszi ünnepet junius 4én tartottuk meg Tátraházán és bár az 

idő nem kedvezett, mégis szép számban jelent meg a közönség és az if
júság is kellemesen töltötte el a napot. A rendezés körül Báthory Andor 
kartársunk buzgólkodott sikerrel.

V a llás  erk ö lc s i n ev e lé s . A tanári kar a vallás erkölcsi érzület ápo
lására mindenkor súlyt helyezett. Ennek előmozdítására minden kínálkozó 
alkalmat felhasználtunk. E végből kellő ünnepélyeséggel megültük oktober 
31-ét mint a reformátio évfordulóját, az ünnep után pedig a tanári kar a 
protestáns tanulókkal együtt az Úr asztala elé járult. E vallás erkölcsi 
nevelést kívánták előmozdítani a téli hónapokon át tartott vasárnapi is
kolai isteni tiszteletek, a melyeken intézetünk buzgó vallástanára az ifjúság 
felfogásához mért és gondolkodási körének megfelelő valláserkölcsi beszé
dek által igyekezett hatni.

E törekvéseinkben a mint azt örömmel és hálával constatáljuk az 
éretts. vizsgára és egyúttal a VIII. osztálynak szigorított vallástani vizsgá-
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jára kiküldött kerületi elnök Nagytiszt. Liszkay János esperes Úr, ki a 
VIII. osztálynak f. é. máj. 16-án tartott szigorított vallástani vizsgája után 
az összes többi osztályok prot. növendékeit megexaminálta a vallástanból. 
E ténykedése valamint a minden osztályhoz intézett lelkesítő és buzdító 
szózata által felhívta a tanulók figyelmét a vallás fontosságára, az igazi 
vallásosság és erkölcsi jelemben rejlő nagy kincsre.

Ifjúsági önképzés. Az intézet kebelében fenálló ifjúsági körök a le
folyt tanévben is derekasan működtek; még pedig a magyar önképzőkör 
Votisky Károly, a német önképzőkör Bruckner Károly, a gyorsíró-, zene- 
és dalkör Karátsony Zsigmond, az olvasó- és sakk-kör Zvarínyi Sándor 
és végre a torna- és vivőkor Topperczer Rezső tanárok vezetése alatt. 
Bő alkalmuk nyílt e körökben az ifjaknak, hogy a tanórákon kívül is egy
aránt műveljék szellemüket, lelkűket, kedélyüket, ápolják a művészet iránti 
hajlamot és szeretetet edzék és fejleszszék testüket.

Tanulmányi kirándulások. Intézetünk a kirándulásokat, melyeknek 
nagy paedagogiai jelentőségét és értékét itt a »Magas Tátra« alatt feles
leges fejtegetni, rég óta felkarolta.

A kirándulások rendezésében ez idén is Klein Pál kartársunk járt 
elöl, ki már közel három évtized óta bámulatos buzgósságal és a ter
mészetiránti rajongó lelkesedéssel vezeti az ifjúságot évről évre a Magas 
Tátra közelebbi megszemlélésére.

A lefolyt tanévben egy nagyobb, három napra terjedő kirándulást 
tett 40 tőgym. tanulóval Báthory Andor és Karátsonyi tanárok kíséreté
ben. Szeptember 13-án keltek útra azon szándékkal, hogy a »Csorbai«- 
és »Poprádi-tó« mellett elhaladva a » Koprovahágó.t« megmászva az »Öt 
lengyeltó «-hoz mennek és onnan a »Halastó« útba ejtésével térnek vissza. 
Első nap a »Poprádtó«-igjuttotak. Az utat Csorba állomásig vonaton, onnan 
pedig gyalog mentek. A kedvező idő mellett a kirándulóknak bő alkalmuk 
nyílt a »Csorbató« gyöngyöri tájképét, a vadregényes »Mengusfalvi völgyet« 
és a sötétzöld hatalmas, kopár sziklaszirtektől körül vett »Poprádi tavat« 
bámulni. A »Poprádi tő« melletti menedékházban éjjeli szállást találtak 
ugyan, de a pihenést megzavarta egy hirtelen kerekedett és vadul tom
boló vihar, mely a fiatal turistáknak alkamat adott arra, hogy a magas 
hegységek közt az elemek rettenetes pusztító erejét megismerhessék. Ezen 
időváltozás miatt a kirándulási terv változást szenvedett, és a kirándulók 
másnap, midőn a vihar alább hagyott, a tó melleti Oszterva csúcsot mász
ták meg, a honnan, minthogy időközben a szél majdnem teljesen elállott 
és az ég kiderült, pompás kilátás nyílt köröskörül és az ifjúság élvezettel 
gyönyörködött is a fenséges látványban, mely alatta és körülötte feltárult. 
Innen leszálva Felső-Hágiba tartottak, a hol id. Szentiványi József, az ifjú
ság e lelkes barátja és pártfogója, ki történetesen ott időzött megvendé
gelte az egész társaságot. Kedélyes lakoma és kellő pihenés után Széplak

8
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felé folytatták útjukat és onnan rövid pihenés után a »Felkai tó«hoz 
mentek fel, a hol a »Sziléziai menház«-ban háltak meg. Harmad nap szép 
időben korán útra kelve a »Hosszú tó« mellett elhaladva, a »Lengyel nyergen« 
át, a »Kis Yiszoka« csúcsát mászták meg és itt hosszabb ideig pihenve, cso
dálva és bámulva szemlélték a Magas Tátrának innen kínálkozó ritka szép pa
norámáját. Majd visszetérve a »Sziléziai menház«-hoz és ott megebédelve Tát- 
rafüreden és Tátra-Lomniezon át szeptember 15-én este, eltelve a legszebb em
lékekkel és elragadtatva a természeti szépségek által, érkeztek vissza. Késmárkra.

A lőcsei kerületi tornaversenyen való részvételünk is tanulmányi 
kirándulás számba ment. Május 20-án indult útnak az 50 tőből álló torna
csapat Topperczer kartárs vezénylete és Bruckner Károly igazgató meg 
Báthory Andor tanár kíséretében. ltjaink másnap délelőtt az eperjesi 
coll. főgymn. tornászaival egy hazafias ünnepet rögtönöztek Lőcse városában, 
a melyhez csakhamar csatlakaztok a többi intézetek növendékei is. D. e. 
11 órakor ugyanis a lőcsei honvédszoborhoz vonultak és itt a hymnus el- 
éneklése után Fábry Győző lelkes beszéd késéretében egy gyöngyörü 
nemzeti szinü szalaggal ellátott fenvőgalyakbóll készített koszorút tett ..le a 
szobor talapzatához, példáját követte a másik intézet is, majd az ezer 
számra összesereglett közönséggel egyetemben a szózatot énekelte el az 
ifjúság, a mivel a megható és kegyeletes ünnepély véget ért. Az aznap 
délután tartott versenyen is derekasan megállották a helyüket fiatal torná
szaink. Sikerült szertornázásért oklevelet kaptak. Győztek a füleslabda 
játékban. Az egyéni versenyben három tanulónk kapott ezüst érmet, és 
pedig Mankovits Ákos VII. o. t. a kötélmászásban, Csornyák Emil V. o. t. 
a magasugrásban és Tőkés László V. o. t. a futásban; két tanuló pedig 
bronz érmet kapót, u. m. Gretzmacher György VII. o. t. a futásban; és 
Csornyák Emil a kötélmászásban. Ezenkívül Mankovits Ákos a legjobb 
távolugrásért (5'75 m.) 10 K. jutalmat kapott.

A versenyzők harmadnap gyalog tértek vissza Késmárkra, útközben 
az erdőben megpihenvén és Isten szabad ege alatt jóízűen fogyasztva el 
a kocsin odarendelt elemózsiát.

A tornaversenyen elért szép eredmény első sorban Topperczer kar
társunk buzgó működésének érdeme lévén, e helyen is hálás köszönetét 
mondunk neki.

Gyűjtések jótékony czélokra. A rozsnyói árvaházra 59 K. 69 f.
gyűjtöttünk, a mely összeghez az I. osztály 6 K. 90 f., a II. osztály 6 K., 
a III. osztály 3 K. 70 f., a IV. osztály 8 K. 20 f., az V. osztály 6 K. 40 f., a 
\  I. osztály 3 K. 60 f., a VII. osztály 8 K. 40 f. és a VIII. osztály 16 K. 
85 f.-rel járult.

Az ugyancsak a tanulók által gyűjtött és jótékony és hazafias czé
lokra fordítandó havi fillérekből: az egyetemes gyámintézetnek 60 K., a 
vakok országos intézetének 5 K., a jolsvai vakok intézetének 5 K., a kapós



vári siketnéma intézetnek 5 K., a békéscsabai Luther-szoborra 5 K., az 
Eötvös-alap szepesi kezelő bizottságának 5 K., a névtelen falusi ev. ref. 
templom építésére 5 K., a budapesti szepesi egyesületnek 10 K. és a 
székelyeket segélyző egyletnek 5 K., a bélai ifjúsági egyesületnek 5 K., 
a tanítók jótékony sorsjátékára 10 K., a tornaverseny költségeinek fede
zésére 10 K. 58 f., ereklye-képekért 8 K., Mátyás király szoborbizott
ságának 10 K., az igló kézi munkakiállitás sorsjegyeire 4 K. adtunk. Az 
adományok összege 212 K. 27 f.

Az egészségi viszonyok intézeti orvosunknak az értesítőben is közölt 
jelentése szerint elég kedvezők voltak. A kérlelhetlen halál azonban még 
is elragadt tőlünk egy tanulót. Hadas Sándor VIII. o. t. a karácsonyi 
szünidőben súlyos fülbaja ellen Budapesten keresve gyógyulást, ott egy 
operatiónak vetette alá magát, de a várt javulás helyett január 10-én 
övéinek körében Hajdu-Nánáson hirtelen elhunyt. A csendes természetű, 
jó lelkületű ifjú halálhírét, ki 20 éves korban dőlt a sírba, osztálytársai 
és tanárai mély megilletődéssel vették és siettek őszinte részvétüknek ki
fejezést adni. Béke lebegjen porai felett!

Szemvizsgálat, dr. Tátray Gergely városi főorvos az elmúlt tanév
ben két Ízben is tartott szemvizsgálatot, és pedig november 18-án és 
április 24-én.

Védhimlőoltás. Az ujraoltásra kölelezett tanulókat, számszerint 18. 
dr. Klein Ármin oltott be május 7-én.

Az intézeti jégpálya már november hóban nyílt meg és ifjaink több 
mint három hónapon át űzhették a korcsolyázás egészséges sportját.

Főigazgatói látogatás, dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos, a beszter- 
czebányai tankerület főigazgatója, a lefolyt tanévben október 13-án és 14-én 
ejtette meg hivatalos látogatását tanintézetünkben és a hallottak és látottak 
felett teljes megelégedését fejezte ki.

Nevelési, tanulmányi és fegyelmi ügyek. Az értesítő adataiból 
kitűnik, hogy a tanári kar megértve és felfogva magasztos és nehéz fel
adatát, oda hatni igyekezett, hogy a tanulók lelki tehetségei tapintatos és 
szakavatott oktatás és vezetés, valamint öntevékenység által is fejlesztés- 
senek, testük edzessék, tiszta erkölcsök megóvassék, jellemük fejlesztessék, 
kedélyi életük, vallásos érzelmük, szülőik iránti kegyeletük, nagyaink 
iránti tisztelet és a hazánk iránti szeretet ápoltassák.

Ezen czélt tartotta szem előtt és ehhez szabta az itt ott szükségessé 
vált intést, feddést, megfenyitést és büntetést azokkal szemben, kik szor
galom hiányából a tanulásban elmaradtak, vág}* a kik magukról megfeled
kezve a fegyelmi szabályok ellen vétettek.

A nagy számban tartott tanári értekezleten gyakran és behatóan 
foglalkoztunk nevelési kérdésekkel, növendékeink tanulmányi haladásával 
és az itt ott felmerülő bajok orvoslásával.
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Megragadtunk minden rendelkezésünkre álló eszközt, hogy ifjaink 
tanulmányi eredményét biztosítsuk, erkölcsi magaviseletét megóvjuk.

A tanároknak ezen törekvése és fáradozása nem volt meddő, a 
mennyiben a tanulók zöme úgy a tanulmányi eredmény tekintetében, 
mint a magaviselet dolgában megfelelt a hozzája fűzött reményeknek.

A dom ányok . Hálás szívvel kell még megemlékeznünk néhány nemes 
lelkű adományozóról. így Dr. Goldmann Simon, Amerikában Pittsburg 
városában élő hazánkfia, intézetünknek kedves, volt tanítványa, ki már 
múlt évben 50 K. jutalomdijat adott, e tanévben egy igazán megható 
levél kíséretében újból 50 koronát küldött azon VIII. o. t. jutalmazására, 
ki e tételt: »Minő hatása volt Kossuth Lajos politikai működésének a 
magyar társadalom művelődésére és a magyar nemzeti szellem fejleszté
sére« legjobban kidolgozza. Különös örömünkre szolgált, hogy e ritka 
szeretet, hála és ragaszkodásért személyesen mondhattunk köszönetét e 
hálás tanítványnak, ki régi hazájának látogatására visszatérve junius 19. 
intézetünkben is megfordult, hogy régi tanárait üdvözölje és tanúságot 
tegyen arról, hogy e régi alma mater falai áldást hoznak mind azokra, kik 
az itt hirdetett tanokat az élet küzdelmeiben el nem felejtik. Látogatása 
alkalmával újból 50 koronát adott át Dr. Goldmann a jövő tanévben ki
tűzendő jutalomdíjra, és kilátásba helyezte, hogy legközelebb egy nagyobb 
alapítványt fog tenni intézetünk számára. Isten áldása kisérje e nemesen 
érző kebelt, e hálásan dobogó szivet.

Intézetünknek egy másik hálás egykori tanítványa Prokopy Imre, 
Zombori felső kereskedelmi iskolai tanár, szeretett bátyja elhunyta alkal
mából koszorú váltság czimén 10 koronát ajánlott fel oly tanulószámára, 
ki a német nyelvben különös előhaladást tanúsít.

Köszönet e nemes léleknek is.
Köszönettel tartozunk végre a Magyar Turista Egyesület Túraosz

tályának, mely e tanévben is mint már több éven át 20 koronát ado
mányozott szegény tanulók kirándulási költségeinek fedezésére.

A ta n é v  b efe jezése . Az évzáró ünnepélyt junius 23-án tartottuk 
meg a lyceumi felügyelő, az iskolatanács és több szülő valamint az egész 
tanári kar és tanulóifjúság jelenlétében, a következő műsorral:

1. Hymnus; énekli a tanuló ifjúság.
2. Évzáró beszéd; tartja Bruckner Károly igazgató.
3. Unnepidal; énekli az ifj. dalárda.
4. Rákóczy, irta Rátkay, szavalja Vincze Miklós VIII. o. t
5. Titus Dugovics, szavalja P'ábry Viktor VIII. o. t.
6. Latin hálabeszéd, mondja Chodász Géza VIII. o. t.
7. Búcsúbeszéd, mondja Kéler Tibor VIII. o. t.
8. Ima, mondja Vincze Miklós Vili. o. t.
9. Szózat, énekli a tanuló ifjúság.



A tanári kar irodalmi és társadalmi működése:
Binder Jenő több költeményt és czikket irt az újságokba; november 

30-áig az addig üresedésben levő lelkészi állás teendőit is végezte.
Bruckner Károly, mint a helvbeli hetilap, a »Karpathen-Post« fő

munkatársa, fejtett ki nagyobb tevékenységet.
Előadást tartott a Szepesi Tanítóegyesületnek múlt évi jul. havában, 

Gölniczbányán tartott közgyűlésén e tételről: Mennyiben oka az iskola a 
gyermekeknél észlelhető idegességnek; miféle jelekből ismerheti fel a bajt 
a tanitó; minő bánosmódban részesítse a tanító az ideges gyermekeket ? 
A. m. é. augustus 20-án Miskolczon tartott egyházkerületi tanári érte
kezleten pedig »A tornaversenyek és játékdélutánok« czimü tételről 
értekezett.

Közreműködött még mint a helybeli szabad lyceum rendező bizott
ságának elnöke.

A városi óvoda gondnoka a szinpártoló- és műkedvelő-egyesület tit
kárja és az ev. egyház és iskolaszék valamint a »Gyermekbarát« jegyzője.

Scholcz Frigyes: »A Tátra alatt« czimü és értesítőnkben közölt 
regényes történelmi képeket irt.

Topperczer Rezső: Előadást tartott a »Késmárki szabad lyceumban« 
»A vakok oktatásáról«. Városi tűzoltó-főparancsnok; az ipartestület tit
kárja, a »Gyermekbarát« elnöke. A szepesi tanítóegyesület »Késmárki 
körének« jegyzője.
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A tanulók névjegyzéke.
I. osztály.

Alexy Ervin, ág. h. ev., Viborna Szepes m. 90. aug. 3. 
Bartlia Zoltán, ev. ref., Kaba, Hajdú ni. 91. máj. 11.
Bartos Miklós, r. kath., Sóvár, Sáros m. 92. okt. 20.
Binder Dezső, ág. h. ev., Birda, Temes m. 92. jun. 20.

5 Bortnyik Béla, ág. h. ev., Mlskolcz, Borsod m. 91. szept. 23.
Charriilla Antal, gör. kath., Szepes-Tótfalu, Szepes m. 91.jan. 28' 
Fábry Ernő, ág. h. ev., Felka, Szepes m. 90. ápr. 12.
Gábriel János, ág. h. ev., Szepesbéla, Szepes m. 91. okt. 15. 
Haberehrn Gusztáv, ág. h. ev., Késmárk, Szepes m. 91. ápr. 19- 

10 Hayde Sándor Károly, ág. h. ev., Késmárk, Sz. m. 92. jan 19.
Hermel Ödön, ág. h. ev., Leibiczi kénfürdő, Sz. m. 92. aug. 2.
Hildbrand Alajos, r. kath., Naszvald, Alsó-Ausztria. 91. dec. 5. 
Hoffmann Gyula, ág. h. ev., L.-Sz.-Miklós- Liptó m. 92. már. 14. 
báró Jungenfeld Rudolf Tivadar, r. kath., Falsztin, Szepes m. 

92. feb. 24.
15 Kéler István, ág. h. ev., Késmárk, Szepes m. 92. aug. 15. 

Kéler László, ág. h. ev., Késmárk, Szepes m., 92. aug. 15. 
Köles Sándor, ev. ref., Tisza-Földvár, Heves m. 91. okt. 28. 
Kubovcsik Andor, r. kath., Késmárk, Szepes m. 92. már. 8. 
Lipter Dezső, ág. h. ev., Leibicz, Szepes m. 91. jan. 2.

20 Lukács Frigyes, izr., Budapest. 93. jan. 19.
Madarassy Béla, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 92. szept. 28. 
Meese Vilmos, r. kath., Késmárk. Szepes m. 92. aug. 16. 
Oszvald György, ág. h. ev., Késmárk, Szepes m. 92. feb. 20. 
Patonay Gyula, ág. h. ev., Késmárk, Szepes m. 91. dec. 25. 

25 *Reisinger Gusztáv, ág. h. ev., Szepesbéla, Szepes m. 92. már. 27. 
Scherlacher Sándor, ág. h. ev., Bécs, Alsó-Ausztria, 90. dec 1. 
Scholtz János, ág. h. ev., Hunfalu, Szepes. m. 90. dec. 19.

* )  k i t é p e t t .
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Schubszky Rezső, ág. h. e v ., Ménhárd, Szepes m. 90. jul. 29, 
Smolinszky Győző, r. kath., Késmárk, Szepes m. 92. okt. 18. 

30 Strompf József, izr., Szepes-Ófalu, Szepes m. 92. ápr. 15. 
Wiesner Viktor, r. kath., Duránd, Szepes m. 90. jun. 24. 
Winczer Izidor, izr., Késmárk, Szepes m. 91. szept. 10. 
Zimmermann Zsigmond, izr., Szepes-Véghely, Szepes m. 91. 

szept. 8.

II. osztály.

Altmann Izidor, izr., Késmárk, Szepes m. 90. jul. 3.
Balás Zsigmond, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 90 jul. 30. 
Beszkid Jenő, gör. kath., Ab.-Szántó, Abauj-Torna m. 90. okt. 4. 
Csiha István, ev. ref., Ófehértó, Szabolcs m. 91. feb. 3.

5 Droppa János, ág. ev., Verbicz, Liptó m. 91. okt. 4.
Fröhlich Győző, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 89. jan. 23. 
Glósz Ervin, ág. ev., Leibicz, Szepes .m. 89. szept. 18.
Glósz Pál, r. kath., Budapest, 91. nov. 19.
Gönczi Pál, ev. ref., Budapest, 89. dec. 16.

10 Herz Ferencz, izr., Nagy-Lipnik, Szepes m. 91. dec. 15. 
Kardos Imre, izr., Török-Sz.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m. 91. 

jul. 28.
Kiss Lajos, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 90. szept. 29. 
Kornhauser Miksa, izr., Késmárk, Szepes m. 91. dec. 14. 
Kovács Lajos, ev. ref., Tállya, Zemplén m. 90. okt. 23.

15 Kovácsay István, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 90. okt. 28. 
Lotti Károly, r. kath., Késmárk, Szepes m. 90. nov. 18. 
Madarassy Pál, ev. ref., Udvari, Szatmár m. 91. jan. 23. 
Matonák Ferencz, r. kath., Késmárk, Szepes m. 90. szept. 1. 
Punyi Imre, r. kath., Késmárk, Szepes m. 91. szept. 5.

20 Putnoky Zoltán, r. kath., Nagy-Vendégi, Abauj-Torna m. 89. 
okt. 6.

Repesik János, ág. ev., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 89. szept. 9. 
Schleifer Rezső, ág. ev., Szepesbéla, Szepes m. 90. dec. 21. 
Schopper Jenő, r. kath., Szomolnokhutta, Szepes m. 89. ápr. 25. 
Schwártz Ilonát, ág. ev., Szepesbéla, Szepes m. 91. febr. 18. 

25 Szabó Gyula, ev. ref., Rima-Szombat, Gömör m. 91. szept. 10. 
Szutor Aurél, ág. ev., Poprád, Szepes m. 90. máj. 23. 
Topperczer Rezső, ág. ev., Svedlér, Szepes m. 90. szept. 1. 
Tóth Ernő, ev. ref., Nagy-Harsány, Bihar m. 91, feb. 18.



Tréger Pál, ág. ev., Párnicza, Árva m. 90. jan. 23.
30 Trompler Árpád, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 89. máj. 5. 

Tschörner József, r. kath., Késmárk, Szepes m. 89. febr. 25.

III. osztály.

Alexy Árpád, ág. ev., Poprád, Szepes m. 88. jan. 16. 
Benyáts Endre, ág. ev., Debreczen, Hajdú m. 89. febr. 8. 
Blistyán Ede, ág. ev., Csorba, Kiptó m. 87. szept. 21.
Brezina Gyula, rom. kath., Késmárk, 90. okt. 24.

5 Erdős László, ev. ref., H.-Szoboszló, Hajdú m. 89. decz. 7. 
Gréb Zoltán, ág. ev., Szepes-Szombat, Szepes m. 89. decz. 27. 
Gretzmacher Gyula, ág. ev., Késmárk, 90. aug. 19.
Hermell Frigyes, ág. ev., Béla, Szepes m. 89. febr. 21.
Herz Vilmos, izr., Krieg, Szepes m. 90. okt. 29.

10 Horváth Géza, ev. ref., Óri-Szent-Péter, Vas m. 88. okt. 9. 
Huzsik Kornél, ág. ev., Késmárk, 89. szept. 6.
Kovácsav Gábor, ág. ev., Debreczen, Hajdú m. 89. ápr. 29. 
Kovalcsik János, ág. ev., Nagy-Biszterecz, Árva m. 89. jan. 25. 
Linberger István, ág. ev., Késmárk, 90. okt. 25.

15 Meitzer Béla, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. aug. 1.
*Novák Iván, ág. ev., Alsó-Kubin, Árva m. 90. szept. 24. 
Pitonyák Elek, r. k., Zsdjár, Szepes m. 88. okt. 12.
Pollitzer Vilmos, izr., Zsólna, Trencsén m. 90. máj. 5.
Rankai Gyula, r. k., Debreczen, Hajdú m. 89. szept. 10.

20 Varga Károly, r. k., Késmárk, 88. decz. 23.
Zyzda Zoltán, r. k., Zenta, Bács-Bodrog m. 90. okt. 19.

IV. osztály.

Altmann Gyula, izr., Hunfalu, Szepes m. 86. február 18. 
Becker Albert, ág. ev., Alsó-László, Sopron m. 85. novemb. 17. 
Beniacs Gyula, ág. ev., Német:Lipcse, Liptó m. 88. febr. 8. 
Bónis Gábor, ev ref., Kölese, Szatmár m. 87. nov. 4.

5 Borbély Sándor, ev. ref., Nyíregyháza, Szabolcs m. 89. okt. 25. 
Chatel Vilmos, r. k., Szent-Jakab, Abauj-Torna m. 89. jan. 17. 
Dlugolinszky Ágoston, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 88. szept. 2. 
Ferencsik János, r. k., Késmárk, Szepes m. 88. nov. 1.
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Gloser Dezső, ág. ev., Ménhard, Szepes m. 88 máj. 16.
10 Gretzmacher Győző, ág. ev., Szepesbéla, Szepes m. 89. jun. 7. 

Gyurkovics János, ág. ev., Nyustja, Gömör m. 87. nov. 20. 
Herz Rezső, izr., Haligócz, Szepes m. 89. nov. 24.
*)Kálmán Vilmos, izr., Miskolcz, Borsod m. 89. máj. 28. 
Kleinberger Aladár, izr., Szepesbéla, Szepes m. 87. szept. 15. 

15 Králik Sándor, r. k., Tápió-Bicske, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 
89. szept. 22.

Littmann Zenó, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 87. máj. 4. 
Milotay Elemér, ev. ref., Nagy-Kürü, J.-N.-K.-Szo[nok m. 88. 

decz. 20.
Novák Pál, ág. ev., Alsó-Kubin, Árva m. 89. ápr. 14.
Nyilas István, ev. ref., Debreczen, Hajdú m. 87. aug. 18.

20 Osvalda János, ág. ev., Nagyfalu, Árva m. 87. aug. 12.
Paál Andor, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 89. decz. 31. 
Prekópv Gusztáv, ág. ev., Felka, Szepes m. 87. ápr. 30. 
Schlesinger Arthur, izr., Leibicz, Szepes m. 90. márcz. 31. 
Schneider Dezső, ág. ev., Topporcz, Szepes m. 88. aug. 2.

25 Schwartz Mátyás, ág. ev., Forberg, Szepes m. 87. aug. 1. 
Szálkai Sándor, ev. ref., Hajdú-Böszörmény, Hajdú m. 88. 

febr. 13.
Teltsch Géza, ág. ev., Szepesbéla, Szepes m. 89. márcz. 30. 
Túry László, ev. ref., Török-Szt.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m. 

87. szept. 27.
Zsuffa Pál, ág. ev., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m. 89. ápr. 26.

V. osztály.

Blum Dezső, izr., Kaba, Hajdú m. 87. szept. 18.
Breyer János, ág, ev., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 85. nov. 1. 
Cieslár Ádám, r. k., Grudek, Szilézia, 87. szept. 7.
*Csizy Károly, r. k., Komárom, Komárom m. 86. jun. 14.

5 Csornyák Emil, g. k., Ortutó, Sáros m. 85. nov. 30.
Ficker Ferencz, r. k., Lófalu, Sáros m. 88. jul. 29.
Goldmann Fülöp., izr., Toporcz, Szepes m. 87. ápr. 4. 
Jamniczky Gyula, ág. ev., Varissó, Liptó m. 87. szept. 18. 
Krno József, ág. ev., Német-Lipcse, Liptó m. 88. ápr. 17.

10 Madarassy Árpád, ev. ref., Pátyod, Szatmár m. 88. jan. 31.

♦ k i l é p e t t .
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Mészáros Mihály, r. k., Jász-Kisér, Jász-N.-Kun-Szolnok m. 84. 
szept. 7.

Mihalek Rikárd, r. k., Holies, Nyitra m. 86. ápr. 16.
Neczkár Pál, ág. ev., Szakolcza, Nyitra m. 88. jan. 24. 
Nikelszky Jenő, ág. ev., Majerka, Szepes m, 87. decz. 26.

15 Petrik Ernő, ág. ev., Ózd, Borsod m. 87. máj. 6.
Simonovics Ferencz, ág. ev., Szakolcza, Nyitra m. 86. decz 2. 
Stern Alfréd, izr., Sárvár, Vas m. 87. decz. 8.
Téglássy Béla, ev. ref., Laskod, Szabolcs m. 87. márcz. 1. 
Tóth László, ev. ref., Szabadszállás, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun m. 

88. jun. 27.
20 Tőkés László, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 88. jun. 21.

Túry Kálmán, ev. ref., Török-Szt.-Miklós, J.-N.-K.Szolnok m. 
86. jan. 28.

Urbán Zoltán, ág. ev., Eperjes, Sáros m. 87. decz. 9. 
Wachsberger Zsigmond, izr., Jurgó, Szepes m. 86. április 28. 
Wéber Arthur, ág. ev., Késmárk. Szepes m. 88. aug. 18. 

M a g á n t a n u l ó :
Róth Gusztáv, ág. ev., Igló, Szepes m. 85. márcz. 21.

VI. osztály.

Alexy Béla, ág. ev. Ruszkinócz, Szepes m. 86. jul. 10. 
Balázs Gvula, r. k., Ipoly-Balog, Hont m. 84. jul. 10.
Báthory György, ev. ref., Mátészalka, Szatmár m. 84. jun. 10. 
Boné József, ev. ref., Er-Keserü, Bihar m. 87. május 18.

5 Bónis Károly, ev. ref., Kölese, Szatmár m. 85. aug. 29. 
Cziáky Ferencz, ev. ref., Felső-Czécze, Abauj-Torna m. 87. 

márcz. 13.
Fidler Sándor, ág. ev., Tállya, Zemplén m. 85. okt. 15. 
Gallay Vladimir, ág. ev., Kis-Poruba, Liptó m. 87. febr. 6. 
Geruska Pál, ág. ev., Poprád, Szepes m. 86. nov. 12.

10 Gojdics Kornél, g. k., Mikova, Zemplén m. 85. jan 1.
Groszmann Bertalan, izr., Méhész, Abauj-Torna m. 87. febr. 20. 
Grünberg Ármin, izr., Podolin. Szepes m. 87. május 11. 
Győry István, ev. ref., Tállya, Zemplén m. 88. jun. 8.
Hetey László, ev. ref., Hajdu-Szoboszló, Hajdú m. 87. ápr. 5. 

15 Korenko György, ág. ev. Svábócz, Szepes m. 83. febr. 26. 
Kornhauser Jakab, izr. Késmárk, Szepes m. 85. jun. 5. 
Kovács Sándor, ev. ref., Szabadszállás. Pest m. 84. szept. 15. 
Lindtner Gyula, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 87. ápr. 30.
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Marton Gyula, izr., Kótaj, Szabolcs m. 87. ápr. 3.
20 Műnk Gyula, izr., Zsolna, Trencsén m. 86. aug. 19.

Okolicsányi Gyula, r. k., Mattyasócz, Liptó m. 86. jan. 4. 
Raiger Lajos, ág. ev., Megyes, Sopron m. 85. szept. 10. 
Repesik Pál, r. k., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 85. febr. 8. 
Riesz Zoltán, ág. ev., Podolin, Szepes m. 87. márcz. 2.

25 Roth Oszkár, izr., Leibicz, Szepes m. 87. máj. 27.
Stieglitz Arthur, izr., Mátyásfalva, Szepes m. 85. ápr. 29. 
Szabó Lajos, ev. ref., H.-Hadház, Hajdú m. 86. decz. 15. 
Szemere Zoltán, ev. ref., Lasztomér, Zemplén m. 87. máj. 15. 
Tornyai János, ev. ref., H.-Szoboszló, Hajdú m. 84. szept. 29. 

30 Weil Róbert, izr., Trencsén-Teplicz, Trencsén m. 87. decz. 2. 
Weisz Gusztáv, ág. ev., Abauj-Szántó, Abauj-Torna m. 26. 
Verdon István, r. k., Landok, Szepes m. 84. aug. 15.
Zipser Jenő, izr., Leibicz, Szepes m. 87. aug. 4.
Zsuffa Milán, ág. ev., Verbicza-Szt.-Miklós, Liptó m. 87. máj. 5.

M a g á n t a n u l ó k :
Alexander Erzsébet, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 87. aug. 21. 
Br. Prónay Gábor, ág. ev., Tápió-Ságh, Pest m. 88. ápr. 14. 
Br. Prónay Rechek György, ág. ev., Tápió-Ságh, Pest m. 87. 

márcz. 21.

VII. osztály.

Antal András, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 83. 
márcz. 24.

Babka János, ág. ev., Tarnócz, Liptó m. 85. decz. 28.
Bentsik Géza, ev. ref., Aszód, Pest m. 86. decz. 1.
Beszkid Sándor, g. k.. Szántó, Abauj-Torna m. 87. jan. 15.

5 Borsós Sándor, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 86. okt. 22. 
Brücher József, ág. ev., Mezőberény, Békés m. 84. nov. 30. 
Czinner Géza, izr., Alsó-Erdőfalva, Szepes m. 84.. nov. 22. 
Dlugolinszky Aladár, r. k., Ó-Lubló, Szepes m. 85. nov. 12. 
Eresey Gyula, ev. ref., Böszörmény, Hajdú m. 85. szept. 17. 

10 Gretzmacher György, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. szept. 14. 
Győrffy István, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 84. febr. 7. 
Hegedűs Béla, r. k., Tápió-Szt.-Márton, Pest m. 83. jul. 9. 
Holy Feréncz, ág. ev., Szakolcza, Nyitra m. 84. jul. 25.
Jatz Frigyes, r. k., Szepes-Szombat, Szepes m. 83. jul. 16.
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1 5  Kardos András, izr., Török-Szt.-Miklós, J.-N.-K.-Szolnok m. 
87. jul. 18.

Klein Pál, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. szept. 6. 
Kornhauser Géza, izr., Késmárk, Szepes m. 86. okt. 30. 
Krémusz Róbert, ág. ev., Felka, Szepes m. 84. jul. 8. 
Lenkanics Szilárd, g. k., Dicsna, Sáros m. 85. okt. 15.

20 Ludány Miklós, ev. ref., Nádudvar, Hajdú m. 86. decz. 3. 
Mankovics Ákos, g. k., Hrabszke, Sáros m. 86. máj. 22. 
Moskovitz Mór, izr., Ó-Falva, Szepes m. 86. aug. 28.
Oszvald Albert, ág. ev., Mühlenbach, Szepes m. 84, szept. 9. 
Petrik Lajos, ág. ev., Ózd, Borsód m. 85. aug. 25.

25 Prepeliczay Oszkár, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. jan. 1. 
Sallay Gábor, ev. ref., Nánás, Hajdú m. 85. aug. 31.
Sitányi Ernő, r. k., Eperjes, Sáros m. 85. febr. 3.
Szakái György, g. k., Dorog, Hajdú m. 83. szept. 7.
Szemere László, ev. ref., Lasztomér, Zemplén m. 84. okt. 26. 

30 Szentmiklóssy András, ev. ref., Szakoly, Szabolcs m. 86. febr. 20- 
Them Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 86. febr. 10. 
Tischberger Arthur, izr., Nagy-Lomnicz, Szepes m. 84. okt. 9. 
Tüdős Lőrincz, ev. ref., Karczag, J.-N.-K.-Szolnok m. 86. jan. 28. 
Varga Lajos, ev. ref., Konyár, Bihar m. 83. decz. 28.

35 Veres Mátyás, g. k., Dorog, Hajdú m. 84. febr. 22.
Wertheimer Gyula, izr., Kis-Divina, Trencsén m. 86. aug. 3.

M a g á n t a n u l ó :
Weisz Vilmos, izr., Apáti,"Nyitra m. 84. márcz. 20.

VIII. osztály.

Balás Imre, ev. ref., Sajó, Mármaros m. 84. okt. 19.
Bódi János, ág. ev., Gesztes, Gömör m. 84. nov. 22.
Chodász Géza, ág. ev., Poprád, Szepes m. 84. márcz. 1. 
Csink János, ág. ev., Sátorai ja-Ujhely, Zemplén m. 84. szept. 27. 

5 Fábry Győző, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 84. dec. 23.
Fáj László, ev. ref., Felső-Fügöd, Abauj-Torna m. 84. máj. 20. 
Fischgrund Lipót, izr., Nedecz, Szepes m. 85. márcz. 19. 
Gasperik Milós, ág. ev., Dovalló, Liptó m. 86. márcz. 6. 
Grósz Alfréd, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. aug. 26.

10 fHadas Sándor, ev. ref., H.-Nánás, Hajdú m. 83. jun. 20. 
Hazay Géza, ág. ev. Töke-Terebes, Zemplén m. 84. dec. 29.

f  meghalt.
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*Hittrich Zoltán, ág. ev., Nagy-Szombat, Pozsony m. 85. jul. 25. 
Kéler Tibor, ág. ev., Késmárk, Szepes m. 85. máj. 7.
Klein Jenő, izr., Késmárk, Szepes m. 85. dec. 13.

15 Kovács Ferencz, ev. ref., Tállya, Zemplén m. 86. jan. 4. 
Kovács Gábor, ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 83. máj. 19. 
Körösi György, ev. ref., N.-Géres, Zemplén m. 83. jan. 30. 
Kréva József, ág. ev., A.-Kubin, Árva m. 84. feb. 24.
Krongh István, gör. kath., Kamjonka, Szepes m. 84. feb. 24. 
Lattyák Dárius, rom. kath., Rózsahegy, Liptó m. 81. ápr. 17. 
Lauff Géza, ág. ev,, Nagy-Lomnicz, Szepes m. 83. ápr. 20. 
Madarassy Géza, ev. ref. Pátyod, Szatmár m. 85. jul. 7. 
Márton Péter, ev. ref., Dombrád, Szabolcs m. 81. aug. 11. 
Mihálka László, gör. kath., Taráczköz, Mármaros m. 84. nov. 6 

25 Nagy Károly, ev. ref., A.-Szántó, Abauj-Torna m. 84. szept. 12, 
Nagy Sándor, ev. ref., Zsadány, Bihar m. 83. jun. 17. 
Novotni József, róm. kath., Koksómindszent, Abauj-Torna m. 

83 márcz. 1.
Paál István, ev. ref., Szabadszállás, Pest m. 85. nov. 17. 
Reichberger Vilmos, izr., Szepes-Olaszi, Szepes m. 85. okt. 2. 

30 Rendek Sándor, róm. kath., Kolozsvár, Kolos m. 84. dec. 14. 
Tagányi Imre, róm. kath. Breznóbánya, Zólyom m. 83. feb. 27. 
Takács Gyula, ág. ev., Nyustya, Gömör m. 85. jan. 3.
Tóth János, gör. kath., Dorogh, Hajdú m. 84. jan. 18.
Uzonyi Ferencz ev. ref., H.-Böszörmény, Hajdú m. 84. jan. 22. 

35 Varga Pál, ev. ref., Szászfa, Abauj-Torna m. 82. aug. 6. 
Vincze Miklós, ev. ref., Földes, Hajdú m. 85. nov. 13.
Weisz Károly, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 83. febr. 16. 

M a g á n t a n u l ó :
ifj. Szent-Iványi József, ág. ev. Szmrecsány, Liptó m. 84. nov. 15.

* kilépett.



XXVI.

T u d n i v a l ó k  a z  1 9 0 3  —  1 9 0 4 - ik  t a n é v r e .

A  tanulók felvételére nézve a következőket adjuk köztudo
másra :

1. A beiratások f. é. szeptember hó négy első napján fog
nak eszközöltetni a Lyceum új épületében levő igazgatói iro
dában. A helybeliek és szepesm egyeiek azonban már augusztus 
utolsó napján vétethetik fel magukat.

2. A  beiratás alkalmával minden tanuló az előző évről 
szóló iskolai bizonyítványt tartozik elömutatni; e nélkül senki 
sem vétetik fel. Uj tanulók a felvétel alkalmával az összes előbbi 
osztályokra vonatkozó bizonyítványokat tartoznak elömutatni.

3. A gymnasium első osztályába lépő s mind azon tanulók, 
a kik tanintézetünk anyakönyvébe még nem voltak beírva, a be
iratás alkalmával keresztlevelüket vagy születési ivöket tartoz
nak magukkal elhozni.

4. A javító- és pótvizsgák augusztus 31-én és szeptember hó 
1-én tartatnak meg.

5. A tandíjmentességért csak azok folyamodhatnak, kik 
szülőik vagyontalanságának igazolása mellett legalább is általános 
jó osztályzatú és jó m agaviseletről tanúskodó bizonyítványt mutat
hatnak fel és az előző tanévben már intézetünk növendékei voltak. 
Az iskolatanácshoz czimzett folyamodványok a beiratás alkalmával 
az igazgatóságnál nyújtandók be.

6. A VIII. osztályba, más intézetből jövő tanulók csak akkor 
vétetnek fel, ha jó erkölcsi m agaviselet mellett legalább is ál
talános jó osztályzatú bizonyitványnyal bírnak.

7. A  görög pótló folyamot, m elyet a múlt tanévben az V.

r
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osztályba vezettünk be, a jövő tanévben fokozatosan bevezetjük  
a VI. osztályba.

8. A tanulók csak az igazgatóságnál bejelentett lakásokon 
fogadhatnak szállást.

9. Azon tanulók, kik a szállásukon nincsenek teljes ellátás
ban, csak az alumneumban vagy convictusban étkezhetnek.

10. V égre az 1877. évi XXII t.-cz. 11. §-a értelmében mind
azon tanulók, kik életük 12. évét betöltötték, csak akor fog
nak véglegesen  felvétetni, ha igazolják, hogy védhimlövel újra 
oltattak, vagy az ujraoltás alól törvényszerű módon felmentettek.







A késmárki evang. Lyceum uj és régi épülete.


