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Hunfalvy Pál emlékezete.
A múlt század hajnalhasadása a tespedés s a csiiggedés 

szomorú korszakát jelenti hazánk történetében. »Elfogynak legjobb
jaink a hosszú harc alatt« s a nemzet lelkében a múlt elnyoma
tásának s keserű szolgaságának emlékei éltek csupán s akik 
eszméltek, azok sem bíztak már a nemzet jövőjében. A néma meg
adás tetszhalottnak tüntette fel a magyart, melyről a láthatatlan 
égi hatalmasságon kívül senki gondoskodni nem tudott, de nem 
is akart.

Irodalmunk, nyelvünk száműzve; lenézték, száműzték pedig 
azok, kik ápolására, fejlesztésére s őrködésére első sorban voltak 
hivatva. Maga Ferenc király is bátran s minden felelősség nélkül 
hirdette: »nincs szükségem tudósra, hanem csak békés polgárra.« 
S ez természetes is, mert örök igazság, hogy a szellemi ébredést 
mindig a politikai élet ébredése követi, mert a tudás fája a politi
kai élet mezején terjeszti ágait s a politikai szabadság éltető napja 
érleli meg gyümölcseit. Ahol nincs irodalom, ott nincs politikai 
élet, ahol pedig ez hiányzik, ott hiányzanak a lelkes s önzetlen 
államférfiak s akkor ki és mi vethet gátat -a mindent elnyeléssel 
fenyegető abszolutizmusnak, kik legyenek akkor a nemzeti élet őrei, 
vezérei s ha kell, harcosai?

Való volt tehát, hogy a magyar nem volt nemzet, hogy a 
magyar meg volt halva!?

Szomorú idők, szomorú tények!
De a nemzetek sorsát vezérlő Isten nemcsak az élőknek, 

hanem a holtaknak is Istene. És elküldé apostolait, az írókat, hogy 
virrasszanak a »múltját s jövendőjét megbünhödött« nemzet felett, 
hogy ébresszék fel »a leányzót, mely nem halt meg, csak aluszik.«

í
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S biztató szavuk életre keltette hosszú, kábult álmából a netti- 
zet lelkét, a nemzeti közszellemet s megindul ama nagy munka, 
hogy a magyar is elfoglalhassa méltó helyét az európai nagy 
népcsalád szentélyében. És a biztató szóra, mint egy delejes áram
latra megmozdűit, hevesen lüktetett a nemzet szive, a lelkes ifjak 
vetekedve siettek az irodalom s a tudomány terére, hol a múlt 
dicsőségéből merítettek erőt a jelen küzdelméhez s prófétai lelkűk 
szentül remélte az egek megnyilatkozását a jövőben.

Bár sokan kételkedtek, vájjon támadnak-e Newton, Lockp, 
Shakespeare, Commenius, Pestalozzi és Miltonok itt közöttünk, 
mert a tudomány s az irodalom melegágyai, az iskolák szánalmas 
helyzetben voltak e korban s többnyire az elnémetesitö törekvések 
hathatós előmozdítóinak bizonyultak. Senki sem merte hinni, hogy 
»a tudomány akkor is, ha tárgya magyar s ha magyar ember 
magyar nyelven műveli, a tudományos világ közkincsévé válhatik.«1)

Tagadhatatlan azonban, hogy a reformok utáni vágy legyőzte 
a kishitűséget s a nemzet — Carlyle szavaival jellemezve 
megragadta »azt a nagy pillanatot, mikor a szabadság izenete szól 
hozzánk, midőn a sokáig szolgaságban nyögött lélek kiemelkedik 
láncai közül«, hogy évszázadok nagy mulasztásait helyre hozza. 
Hiszen az ősi rendszert dicsőítő elvet, »extra Hungáriám non est 
vita« az ifjúság már a színházban is kifütyülte s az egykorú nóta 
szerint mindenki remélte, hogy »szól a kakas már, majd meg
virrad már.«

És megvirradt . . .
S a virradat éltető sugaránál gyors volt a nemzet ébredése. 

Eszmeforrongás szállja meg a kedélyeket, hogy az új magyar 
államban méltó hajléka legyen a szabadságnak. És a békés, de 
a régi Magyarországot gyökérig átható forradalomnak valóban 
támadtak apostolai, kiknek szava hasonlatos volt a szent kürt 
harsogásához Jerikó falainál, mert itt is ledőltek az ósdi szerve
zet, a maradiság bástyái s a tudományok és iskolák szerény 
observatoriumaiból előlépő szellemóriásoknak vannak követői s új 
életre ébredt a nemzet.

* *$
*) Eötvös Lóránd báró akad. elnök Hunfalvyhoz intézett üdvözlő beszédéből. 1891. nov. 28,
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Ázon lánglelkü férfiak népes sorában, kik e korban feltűntek, 
kik munkájokkal hatottak, a nemzeti átalakulásnak hathatós ténye
zői voltak s a szellem megtestesítéséhez hozzájárultak, kétségte
lenül egyik legkiválóbb, Sámsonként naggyá fejlődő alakja volt 
Hunfalvy Pál.

A Zápolyák és Thurzók egykori birtokán, a fellegekkel tár
salkodó fenséges Tátra alatt, Nagyszalókon született 184 0. márc. 
12-én.1)

Atyja Hunsdorfer János, anyja pedig Wester Mária. A nagy- 
szalóki eklézsia akkori lelkésze Ruffiny Samu, a volt tiszakerületi 
superintendensnek fia volt, ki a gyermeket márc. 14-én megke
resztelte.

Hunfalvy Pál“) szülei egyszerű, szegény földmivelök voltak, de 
a vallásosságnak, becsületességnek s a fejlett, nem köznapi értel- 
mességnek igazi példányképei. A szegénységében is boldog család 
tűzhelyét a vallásosság s a szeretet tiszta fénye aranyozta be, 
melynek termékenyítő sugarai visszatükröződtek Hunfalvy egész 
életén, mert e legbecsesebb szülői örökségnek hű sáfárja tudott lenni.

Iskoláit a nagyszalóki ev. iskolában kezdte, hol százötven 
tanuló közül szorgalmával s tehetségével méltó feltűnést keltett. 
Elemi tanulmányait egész életét jellemző példás szorgalmával egé
szítette ki s »otthon — írja — a bibliát s egy régi földírást olvas
gattam vala, latint három évig tanultam, de nem tudtam semmit 
belőle.«3)

A tizenhárom éves ifjú szépen fejlődő egyéniségébe vetett 
legbiztatóbb reményekkel került 1823-ban a híres késmárki ev. 
lyceumba, melynek nagy hírét s kiválóságát mi sem bizonyítja 
inkább, mint hogy ekkor nemcsak hazánk minden tájáról, hanem 
a szomszéd osztrák tartományokból is valósággal özönlöttek a 
tanulni vágyó ifjak. A népesedés még inkább fokozódott 1805. *)

*) Simonyi Zsigmond ugyan aug. 10-re teszi H. születés napját, azonban a nagyszalóki ev. 
egyház születési anyakönyvének egyedül hiteles tanúsága szerint márc. 12-én született.

2) Eredeti neve Hunsdorfer volt, de 1842. lebr. 17-én az udvari kanczellária megengedte, 
hogy öccsével, Jánossal együtt vezetéknevét Hunfalvyra változtassa.

B) Athenaeum II. félév 17. szám. Hunfalvy P á l : Emlékezés Késmárkra. 257. 1.
1*
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óta, mikor intézetünk teljes lyceummá alakult s a jogtudománnyal 
is gyarapodott.')

A »roppant« városban új világ tárult az ifjú elé. Édes emlé
kezettel írja 1841-ben: »itt deákul beszéltek a fiúk, miért is cso
dáltam őket: hanem érdemeik alább sülyedt előttem, midőn észre- 
vevém a bibliában csaknem teljes járatlanságukat s hogy a kátét 
nem tudták.«") S bizonyos megnyugvással s nem kevesebb büsz
keséggel telik el lelke, midőn a városi diákok pajkosságáról 
emlékszik meg, mert »a faiusi fiú, akár szelíd bánás vidítja első 
éveit, akár sanyargatás könnyezted, többnyire Isten kegyelmében 
nő s minthogy kivétel gyanánt megyen latin iskolába, tanulnia s 
magát jól viselnie kell, különben otthon marad.«')

Különösen a latinban és a földrajzban tett nagyobb haladást, 
előbbit Láng András, utóbbit pedig Slawkovszky Mátyás vezetése 
alatt, ki a vallásosság s a kötelességérzet igazi mintaképe volt s 
így az ifjúságra is nagy volt a hatása. Láng iskolájában elég 
gyakori volt a szigorú fenyítés, »azért remegtem a fiú lehúza- 
tásán — írja Hunfalvy, - de úgy hittem: ez sora a latin isko
láknak, hol deákul beszélnek.«4)

Késmárki diákságának utolsó két évében fökép iskolai t nul- 
mányokkal foglalkozott, látköre folyton tágult s az »eminensek« 
között mindig derekasan állotta meg helyét. »A lyceum könyvtára 
mindig nyitva állt előttünk — írja — s a kíváncsiság hurcoltatott 
velünk haza könyveket, habár az értelem tán nem bírta is meg
emészteni. Olvasás által ébred az olvasási kedv s ha csak olyan 
könyvet akarunk fiú kezébe adni, melyet ő egészen megért, úgy 
nem adhatunk neki soha könyvet.«:’)

»Az ifjúvá érő fiú gyakran hitte, hogy másznak az órák, de 
az ifjúból lett férfi panaszolja, hogy eltűntek az évek.«") Hamar 
repült el tehát a négy év Késmárkon, hol anyanyelvén kívül latin, 
francia, sőt a görög nyelvben is feltűnő jártasságra tett szert, de

‘l Volt tehát 4 gymnásiumi osztály 8 évi tanfolyammal és 3 lyceális osztály u. m .: böl
csészeti, theologiai és juridikai.

-) Athenaeum. II. félév. 17. szám. 257. 1.
*) U. o. 259. 1.
4) U. o. 259. 1.
6) U. o. 263. 1.

U. o, 263, ).
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annál inkább érezte a magyar nyelvben való hátramaradottságát. 
Ezért tehát a kor szokása szerint magyar szóra kellett mennie s 
1827-ben a miskolczi cv. iskola rhetorikai osztályában találjuk. 
»Ez osztályban rhetorica és poetica cimertanulmányok, azonkívül 
itt-ott kevés logica s a történetek, földírás, természettan és mat- 
hesisböl annyi, mennyit a tanító tud s mennyire ideje marad.«1)

Nagy észtehetségével itt is kitűnt tanulótársai közül s midőn a 
hatodik osztályba akart lépni, tanára azon őszinte vallomással 
lepte meg: »Nálam már semmit sem tanulhat.«2) És azt javasolta 
neki, hogy a bölcsészeti tanfolyamra iratkozzék be s tényleg a 
miskolczi ref. lyceum bölcsészeti tanfolyamára lépett, hol különösen 
francia tudásával tűnt fel s hol a hellén irodalom iránti elősze
retete is teljesen kifejlődött.

Nem sokáig maradt Miskolczon s »midőn két év múlva Qömör 
halárhegyéröl szülőföldemet megláttam s ősz Kárpát ormai előttem 
felmagasodtak a távolban, az öröm könnyeket fakaszta arcomra. 
Szép a világ mindenütt, de otthon legszebb.«3) Szülőföldje iránti 
rajongó szeretete mily megkapóan, mily híven tükröződik vissza 
e néhány sorban.

1829 őszén ismét Késmárkon látjuk viszont, hol a bölcsé
szeti fanfolyamot befejezte, majd pedig jogot és theologiát tanult, 
hol bő alkalma nyílt a héber és az arab nyelv alapos elsajátítására.

Ez a másodszori késmárki tartózkodása határozottan lordúló 
pontot jelent Hunfalvy életében. A nagyszalóki szász fiú ugyanis 
Késmárkon lesz lelkes magyarrá; ekkor kezd együtt érezni, együtt 
szenvedni, remélni, majd pedig lelkesedni is a magyarral. Mert 
»a magyarság híre a késmárki főiskolába is elhatván, — írja — 
Kralovánszky Horatius és Ciceróból magyarra fordittata velünk. 
Köztünk Széchenyi Világa villant meg először. Nyíltan megvallom, 
mi a magyart igen távolról néztük s oly világban, mely^bennünk 
hasonérzelmet korántsem gerjeszte. A magyar állapot idegen volt 
előttünk . . . Ellenben a német irodalom ígéret földje vala, hova 
reményünk, vágyunk fordula. K> kavicsban drága köre találna,

J) Athenaeum. II. félév. 18. sz. 27b. 1.
-) Huofalvy-Album. Fraknói Vilmos; A pálya kezdete. V, 1, 
3) Athenaeum. II. félév, 4f>, sz, 7-1. 1.
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nem lepetnék meg örvendetesben, mint mi Széchenyi Világától.«1) 
Mily őszinte vallomás, mily találó korfestés!

Széchenyi hatalmas szava volt tehát az első, mely erős vissz
hangra talált lelkében, melyet csak fejlesztett, erősített Berzsenyi, 
Kisfaludy, Kölcsey müveinek olvasása s a derék Kral°vanszky 
professzor felügyelete alatt alakult magyar társaság, mely »cse
csemő társaság azonban annál inkább bimbó vala, mert a szüle
tett magyar if jaknál alig talált részvétre«2)

Professzorainak sorában több jeles férfiú nevével találko
zunk, de mégis legkedvesebb volt előtte »a nagyérdemű és jog
hallgatóitól atyaként szeretett« Schneider János jogtanár,1) »oly 
jellem, melyben jóság fövonás, emberi szeretet alapszín; ö a szó
nak egész terjedelmében philanthroph vala, kinek jósága, mondhatni, 
gyengeséggel határos. Érzelme lágy, mint bimbózó lányé, szivének 
telje kifogyhatlan; legyet ha bánta, könnyezni tudott volna.«4) 
Gyakran fordult meg tanítómestere kakaslomniczi tusculánumá- 
ban s nyáron a szabadban, télen a »tűzhelynél« sok kellemes órát 
töltött vele. »A peripatetikusok, meglehet, magasztosb világnézetbe 
merültek: nagyobb örömmel nem látogathatták az árnyékot s több
félével sem foglalkodtak, mint Schneider és én«5) — írja kegye- 
letes megemlékezésében Hunfalvy. A gyakori találkozás bizonyára 
mély hatással volt az ifjú fejlődésére s talán innen van az a 
bizonyos lelki rokonság a tanító és a tanítvány egyénisége között.

Hunfalvy a jogi tanulmányok teljes befejezése végett Késmárk
ról Pestre vágyódott. Azonban örömmel megváltoztatta szándékát, 
midőn Podmaniczky Károly báró a késmárki tanári kar ajánlatára 
nevelőnek hívta meg öt két fia, Frigyes és Ármin mellé, hol rend
kívüli becsülésben részesült s magánál tarthatta János öccsét is, 
ki a bárófiukkal tanult. De nemcsak tanított, hanem maga is 
készült az ügyvédi vizsgára, melyet 1838-ban a budapesti kir. 
tábla előtt szép sikerrel állott meg.

A nemeslelkü főúri családnál eltöltött tíz esztendő nemcsak
J) Athenaeum. II. félév. 47. sz. 742. 1.
*) U. o.
8) forrói Szeltnyi Gusztáv salgóvecseklői főerdész nagyatyja. Meghalt 1833-ben.
*) Athenaeum. 1841. II, félév. 47. sz. 743. 1.
6) U. o. 744. 1.
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jólétet, hanem hirt s dicsőséget is szerzett neki s művelődési fej
lődésére kiválóan jótékony hatással volt.

Annyira megnyerte a család bizalmát és rokonszenvét, hogy 
1832—36-iki országgyűlésen özvegységre jutott úrnője kéjovisele- 
tében mint absentium legátus volt jelen, ami nem csekély fontos
ságú tényező egy huszonkét éves ifjú életében. xMég fontosabb 
volt azonban az 1836-ik évi drezdai tartózkodása, hova a család
dal úrnője szüleinek aranyinenyegzöjére utazott s hol az előkelő 
társaság s a drezdai híres képtár még inkább megismertették vele 
hazája elmaradottságát. Az akkor különösen külföldön lenézett 
magyarságra azonban világirodalmi műveltségével és szerény, de 
finom ízlésről tanúskodó modorával idegenek között is díszt hozott.

Ezen időre esik első irodalmi szárnypróbálgatása is. Megírta 
ugyanis a Drezdai Leveleket, melyek azonban csak 1839-ben 
láttak napvilágot az Athenaeum hasábjain. Nem utazási élmények 
leírásai ezek, hanem bánatos kifakadások kulturális elmaradottsá
gunk ellen, lelkesen hirdetvén a nemzeti irányú kultúra jogosult
ságát. Első irodalmi zsengéjével általános sikert aratott s ez 
bátorítólag hatott munkásságára. Ettől kezdve a legszorgalmasabb 
munkása volt az Athenaeumnak s ezzel lelkének ama ösvényére 
lépett, mely tudományos törekvéseinek szárnyain egy nagyobb 
világ felé nyitott utat számára. Sokat dolgozott fökép az aesthetika, 
paedagogia és philosophia terén, bár irodalmi munkásságának 
tulajdonképen ekkor nem is volt még meg a határozott iránya.

Midőn 1840-ben a tizennégy cikksorozatból álló Rapsódiák 
című közleménye is napvilágot látott, mint igazi reformer tűnt fel 
a magyar tudományos világ előtt, kiben kitűnő bajnokát látták a 
haladási eszmének, különösen pedig a nyelvtudománynak. Nemes 
tűzzel emel szót a nyelvújítás mellett s bár föllépését lármaharan
gok, dicshimnuszok sem meg nem előzték, sem nem követték, el 
kell ismernünk, hogy a nyelvújítás iránti érdeklődést új életre 
keltette. »Romok alá temetett müdarabot ha kiásnak, — irja — 
nem lesz újjá, hanem régi marad, bár letört részeit oly ügyes
séggel tudják helyre állítani, mint a farnesi H e rk u le s é t .« 1) Nyelvünk

J) Azon kolossus nagyságú szobornak, mely azelőtt Rómában a farnesi palotában volt, hiányzó 
lábait Della-porta oly művészileg toldotta meg, hogy midőn az igaz lábakat megtalálták, ezeket 
esak mellé tették.



ily eltemetett fnüdarabhóz hasonlított, ki kellett azt ásni s hiányait 
megtoldani. De ám a néző sokaság kiásót és toldót mind újítónak 
vette s munkáikat annyira nem tudta egymástól megkülönböztetni, 
hogy majd Herkules igaz lábait sem ismerte el valódinak. Tehát 
újító volt mind, aki elavult szókat élesztett föl, mind, aki valóban 
újakat készített. Ne tartsuk még befejezettnek a nyelv felásását és 
képezését, hasztalannak se véljük a fáradságot, mely annak gaz
dagítására új bányákat igér. Nyelvünk ne szűnjön nőni soha, hogy 
mind méltóbb edénye legyen a mindig nagyobb becsben tündöklő 
magyar művelődésünknek.«1) íme Hunfalvy egész életét lefoglaló 
gazdag programmja. Egy új irányt nyit tehát nyelvtudományunk 
térén s a Horváth István ábrándjaiban gyönyörködő magyart méltán 
kérdezhette: »Miért nem folyamodunk éjszaki atyafiainkhoz is? 
MegvesSük-e azokat, vagy szégyeljük a rokonságot, mely a 
mennyire csak nyelvrokonságtól telik, annyira bizonyos lett?«2)

Ugyanakkor a »bölcs Lokman« arab meséit fordította le, 
miáltal mint fordító s mint sok oldalú nyelvtudós méltó feltűnést 
keltett a tudományos világban. Bajza az Akadémia 1841-iki nagy
gyűlése előtt már levelező tagnak ajánlotta őt. Az Akadémia kéz
irattárában lévő ajánlás szószerint igy hangzik: »Levelező tagúi 
ajánlom Hunfalvi Pál urat, több jeles philosophiai és philologiai 
értekezések íróját, a görög és keleti nyelvben jártas ifjú férfit, 
kinek az académia nagy hasznát fogná venni a szótári munkála
tokban is.« Az ajánlást aláírta gróf Teleki József, Bajza, Vásár
helyi, Pulszky Ferenc és Kiss Károly. S a nagygyűlés tényleg meg 
is választja a 31 éves Hunfalvyt, ki Thukydides jellemzése című 
philosophiai értekezésével foglalja el székét.

Az 1842-ik év nemcsak Hunfalvy életében, hanem intézetünk 
történetében is forduló pontot jelent. Líceumunknak országos hírre 
emelkedett egykori deákja ugyanis mint mesterek mestere tért 
vissza alma materünk ölébe, hogy nagy horderejű, első sorban 
paedagogiai eszméit a gyakorlati életben is megvalósítsa. Podma- 
niczky Károly özvegye is megvált gyermekeitől s nagyrabecsült 
mesterükkel a késmárki líceumba küldte.

*) Athenaeum. II. félév. 44. sz. 690— 691. .1.
,) Athenaeum. 1840. II. félév. 44. sz. 691. 1. Jegyzet.
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Az 1842. május 29-én eltávozott Józsa Zsigmond jogtanár 
helyére junius 27-én választotta meg a pártfogói közgyűlés Hun- 
falvy Pál hites ügyvédet, ki »alapos tudományossága, elterjedt 
hire és mindenütt nyert méltánylásának kezessége mellett kivéte
lesen egyhangú felkiáltással lett megválasztva.«1) Szerencsés volt 
e választás, mert e kiváló tekintélyű s elismert nagy tudású férfiú 
itteni működése intézetünk anyagi és szellemi renaissanceát jelenti.

A legmagasztosabb eszméktől áthatva foglalta el díszes, de 
szerény jövedelmű törvénytanítói állását s október 23-án történt 
beiktatása alkalmával tartott székfoglaló beszédében világosan ki
fejtette irányát. »Feladatom, — úgy mond — az élet küszöbén 
álló ifjaknak megmutatni egy felöl a jogot, hogy tisztán lássák az 
eszmét s tanuljanak hódolni annak, mely nem ábránd, nem hiú 
képzelmény, mint sokan szeretnék gondolni, hanem mely a lélek 
legsajátabb tulajdona közös jellem, az égtől mindnyájunkba oltott 
jellem; megmutatni másfelől, mint tükrözik azt vissza a törvények, 
viszonyok vajudozásai között hamarkodó szükség, nem megragadó 
önösség nyomait viselik magukon; emlékeztessem az ifjakat, hogy 
az eszme vezércsillag, mely nélkül tébolygás lesz a célra törekvés, 
de hogy utána, nem rája viszen az út; hogy az élet halmokon, 
völgyökön vonul keresztül s műveire munkapor, izzadság szennye 
és bűze tapad; tudják meg, hogy az ember óriás, ki fővel az 
eget éri, míg lába a földön jár s hogy mégis az álladalomban 
el kell férnie; érezzék, hogy alakuló nemzetünk jövendőnek indul, 
hogy a múlt bizonyosan elmúlt s honnan a jelen kinőtt, abba 
vissza nem térhet a jövendő, avagy sírt tetszik inkább választani, 
mint életet. Tiszteljék a múltat, de értsék a jelent, dolgozván érette, 
hogy nemzetünk dicső jövendőre méltóvá legyen s az utókor a 
mi korunkat is tisztelhesse.«") Mennyi becsvágy, mily világos ön
tudat, mily fenséges jelszó s mennyire érezte, mily ideálizmussal 
proklamálta hivatásának szentségét. Igazi tanférfiui egyéniség, ki 
Isten, haza és tudomány szentháromságának lelket, szivet és agyat 
termékenyítő s megszentelő igékkel foglalja el katedráját, ez igék
től vezéreltetve tölti be magasztos hivatását.

J) Palcso István : A késmárki ág. liilv. ev. kerületi lyceum története. 65. 1. 
2) Hunfalvy Pál: Székfoglaló beszed. 1842. november 28.
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Csodálatos munkaszeretetével azonban nemcsak ügyvédeket és 
állami hivatalnokokat akar nevelni, hanem embereket és lelkes, 
hasznos honpolgárokat is. Mély kutatásokon alapuló jogtudományi 
előadásokat tartott és Plato, Aristoteles, Montesquieu, Rousseau, 
Hume, Smith Ádám, Fichte, List nemzeteket átalakító rendszerei
vel, irányeszméivel is megismertette hallgatóit, hogy »mint állam
férfiak a törvényalkotás, közigazgatás, törvénykezés és országgaz- 
dászat terén hazánk anyagi és szellemi érdekeinek feljebbemelé- 
sére vezércsillagokul követhessenek.«1) S ha még hozzá vesszük, 
hogy mint jogtanár kötelezve volt »a magántörvény, nyilvános és 
büntető, bányászati és egyházi törvény, politika, stylus curialis és 
a bölcsészeti osztályban a magyar irodalom előadására«2) valóban 
elenyészően aránytalan volt a fizetése: 240 pengő forint, a befize
tett »didactrum« és a kerületi segély ötödrésze.

Páratlan szorgalmú munkásságát áldás kisérte minden téren 
s működése korszakalkotónak tekinthető annyiban is, hogy előadá
sait latin helyett magyar nyelven tartotta, tanítványait tehát nem
csak a tudomány, hanem a nemzeti nyelv és szellem részeseivé 
is avatta.

Széles terjedelmű feladatának azonban egyrészt egyedül meg
felelni nem tudván, másrészt pedig félvén, hogy tanítványai csak 
egyoldalú s esetleg felületes műveltségre tesznek szert, egy máso
dik jogi tanszék felállítása mellett buzgólkodott s fáradozását 
tényleg siker koronázta. A tanszék felállítását ugyanis csak a pénz
hiány akadályozta, de buzgalma s fényes példája — maga is 500 
pfrttal járulván hozzá — lehetővé tette az égető kérdés sikeres 
megoldását. Az összegyűlt 6000 pforint azonban így is kevésnek 
bizonyult s így a második jogi tanszék felállítását bizonytalan időre 
elhalasztották. Hunfalvyt a dolog ilyen nem remélt fordulata 
elkedvetlenítette és sokan attól is tartottak, hogy állásáról le 
fog mondani. Hogy az intézetet ily súlyos és szinte pótolhatatlan 
veszteség ne érje, azért mindazon tanárok, kik az igazgatóságra 
igényt tartottak, lemondtak az ezzel járó minden igényekről és az 
igazgatói ^díszes állást minden igényeivel együtt hat évre neki

‘) Hunfalvy P á l : Székfoglaló beszéd. 
s) Palcsó István: Késmárki lyccum története.
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engedték át.1) Iskolánk békéje így tehát teljesen helyreállott, ami 
annál könnyebb volt, mert Hunfalvyban személyeskedésre inger 
soha sem mutatkozott s a díszes állás elnyerése sem szolgált 
hiúságának kielégítésére, hanem minden idejét lefoglaló munkás
ságának méltó jutalmazására.

Azonban a második jogi tanszék felállításának szükséges vol
tát azután is égetőnek vélte, mert az volt sejtelme, hogy felállítá
sával intézetünk korszerű fejlődése és haladása versenyképes lesz 
annál is inkább, mert míg más intézetben egy év alatt, nálunk a 
megfelelő tanerő hiánya folytán két év alatt fejezhették csak be a 
jogi tanulmányokat.

Jótékony igazgatásának meg lett a kívánt eredménye és 1846. 
július 12-én az iskolai közgyűlés »a tudományos és jeles paeda- 
gogiai tehetsége által kitűnő« Hunfalvy Jánost választotta meg a 
második jogi tanszékre, »ki is testvérének magasztos intentióit 
elvhű következetességgel erélyesen támogatva vele és többi kar
társával karöltve nem csekély befolyást gyakorolt intézetünk fel
virágoztatására.«2)

Midőn öccsét munkatársává tette, ugyanakkor családi tűz
helyet is alapított, mert »képzelt dalai-láma magányában« nem 
érezte magát boldognak. Bár még 1841 -bens) azt írja: »alig tudom, 
mi a szerencse. Mennyiben mások gondolkozását ismerem, nem 
voltam szerencsés«, öt év múlva bizonyára szívesen cáfolta volna 
meg e szavait, mert szerencsés s boldog házassága által méltó 
s művelt lelkű élettársat talált Rock Karóimban, Rock István pesti 
előkelő iparos leányában, kivel példás családi életet élt. A családi 
boldogság még inkább növelte munkakedvét s ez a korszak való
ban intézetünk aranykorszakának nevezhető. A kitűnő tanerők s 
fökép a két Hunfalvy-testvér az intézet hírnevét az egész ország
ban ismertté tették. Fájdalom azonban, ez a korszak nem tartott

J) Frakuói Vilmos a Hunfalvy-Album XI. oldalán ezt írja: Tanártársainak és az intézet 
felügyelőinek tisztelete, melyet az intézetre is fényt árasztó munkásságával kivívott, fényesen nyilat
kozott abban, hogy az 1816—7-iki tanév elején a főiskola élethossziglani igazgatójává választatott 
meg.« Nagynevű tudósunk ezen jóhiszemű állításával szemben, az igazság érdekében tartozunk 
annak a kijelentésével, hogy nem élethossziglan, hanem csak — mint említettük — hat esztendőre 
engedtek át neki az igazgatói tisztséget.

2) Palcsó J . : Késmárki lyccum története. 68. 1.
s) Athenaeum 1841. II. félév 47. sz. 736, 1«



sokáig. »A legfényesebb csillagok, melyek akkor ragyogtak és erre 
annyi fényt és dicsőséget árasztottak, nemsokára egymás után el
tűntek; egész hazánk látóhatára vészterhes sötét fellegekbe borult 
és a dúló vihar letépte intézetünk élöfájának viruló ágait.«') Érzé
keny csapás volt intézetünkre különösen Benedicty János halála, ki 
minden tanév elején nem késett e szavakkal figyelmeztetni tanítvá
nyait: -Die, cur hie! Esto memor patriis cur hue sis missus ab oris.«

Azonban még súlyosabb veszteség volt Hunfalvy Pál távozása, 
ki mint a nép gyermeke az első népképviseleti országgyűlésbe a 
szepesszombati kerület egyhangú bizalmával küldetett ki. 1848. 
június 28-án tehát a páratlan életbölcseséggel betöltött hivataláról 
lemondott s szándékát nem változtatta meg a lyceális gyűlésből 
hozzája menesztett küldöttség kérésére sem, melynek azonban 
megígérte, hogy szellemileg soha sem fog elválni azon intézettől, 
mellyel gyermekkora óta szive, lelke, egész egyénisége összeforrt.

Fájdalommal hagyta el az alma mater küszöbét, melynek 
viszontagságos múltját s nemes célját oly találóan jellemzi a ka
puja feletti chronostichon:

»Indult>it Majestas, exstruxeie palroni,
Nunc suaves usus laeta juventus habet,«2)

Bár puritán külsején némi anachronismusnak tűnik fel a dí
szes kétfejű csoda-madár, mert belsejében, a sötét tantermekben 
a tanítók a magyar nemzeti ügyet, a nemzet szellemi és anyagi 
felvirágzását, a haza forró szeretetét felmagasztasuló lelkesedéssel 
ápolták s plántálták az ifjak szívébe.

Ezek között is különösen Hunfalvy Pál hatott nemesítőleg és 
lelkesítőleg az ifjúságra s ügy szellemdús, nagy tudásra valló elő
adásaival, mint alkalmi beszédeivel') s különböző irodalmi termé
keivel »az ifjúságban a tudomány szomját ebreszté és eszményi 
célokra irányzott lelkesedést költött fel, hogy tanítványai egykor

J) Palcsó J . : Késmárki lyceum története. (18. 1.
2) Megengedte kegyesen O Felsége, fölépítek a pártfogók,

Most édes örömmel veszi hasznát az ifjúság.
:i) Nemes s életre való paedagogiai eszméket tartalmaznak: 1842. november 23-ikán taitott 

tanári székfoglaló, 184ő. ápr. 19-ikén Ferdinand király születése napján, 1847. március 13-ikán 
Spóner Pál fölött mondott és 1847. június végén tartott iskolai évzáró beszéde. Ezek nyomtatás' 
ban is megjelentek s a késmárki lyceum könyvtárában meglelhetők.



a hazának buzgó és lelkes munkásai és irányadói legyenek.«1). 
Ezen termékenyítő szellemet úgy a vezetése alatt virágzó önképző
körben, mint az iskolában elismert eredménnyel ápolta. Nem 
kevésbé fontos ama törekvése, hogy a klassicitás iránti érdeklődést 
felkölíse, mit különösen Platon, Thukydides, Aristoteles munkáinak 
fordítása által óhajtott elérni, mert »ezek olyan írók, a kikből 
minden nemzedék és minden nemzetiség tanult és fog tanulni.«')

Hunfalvy tehát elhagyta Késmárkot, hogy július -5-én a pesti 
országgyűlés megnyitásán részt vehessen. Lelkesedéssel támogatta 
a nemzeti kormányt, melynek politikáját időszerűnek látta, azonban 
keveset szerepelt s inkább csak olyan Mirabeau-féle rögtönzött 
nyilatkozataival keltett érdeklődést s nem egyszer derültséget. 
Politikai életünk láttára illúzió nem növelte, kétségbeesés nem 
lohasztotta bátorságát. Mikor azonban a remény és az aggodalom 
súlyos napjai elkövetkeztek, a nemzetgyűléssel együtt menekült 
Debreczenbe, hol a képviselöház jegyzői tollát vezette. Bár nem 
értett mindenben egyet Kossuthtal, ezért inkább a békepárt pro- 
grammját helyeselte, remélte, hogy a nemzet s uralkodója közti 
béke a nemzeti ügy sérelme nélkül helyre fog állani. A diadal-- 
mámor ismét Pestre hozta, honnan Szegedre, majd pedig Aradra 
menekült, hol látta a nemzet gyászbaborulását. Mikor azonban a kocka 
el volt vetve s az események a harcmezön csoportosultak, Hunfalvy 
nem menekült külföldre, hanem Békéscsabára, neje rokonaihoz vonult.

A zivatar elmúltával újra munkához látott s a magánélet 
csendjét a Toldy Ferenctöl kapott finn nyelvtan és Strahlmann 
grammatikájának tanulmányozására fordította. S ezzel irodalmi 
működésének új ösvényére lépett, melyen haladva, elismert vezére 
lett a magyar nyelvtudománynak s nemcsak a magyar, hanem a 
külföld tudósainak becsülését is méltán kiérdemelte. Ez az új ös
vény később az összehasonlító nyelvészet gazdag mezejére vezette 
Hunfalvyt, hol bő volt aratása.

Annál szorgalmasabban s bátrabban láthatott a munkához, 
mert szinte meglepetésszerűen kegyelmet is kapott s 1850. julius 
13-án Toldyhoz intézett levelében e meglepetésének kifejezést is

‘l Palcsó István: A késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum története. 75. 1. 
‘) Hunfalvy Pál: Tanulmányok. Elcszó. V III. 1.
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adott. »Nem gondoltam, írja — hogy ez oly hamar és ekként 
történjék. De bár meglepett, nem örvendeztetett: mit ér egy ember 
haza ellenében? s a hon beteg, mint ország halálosan beteg.«1)

Öt héttel később már az »Új Magyar Muzeum« lelkes mun
kásai között találjuk, kik az első füzet élére »intő és buzdító 
szózatul« Hunfalvy »Igaz aranybullá«-ját tették. E »szózatban« 
ritka bátorsággal, honfiúi bánattal és keserűséggel párosult lelke
sedéssel hirdeti, hogy »sok történt velünk álmunk alatt, miért is 
nem bírunk első pillanatra helyzetünk felöl eligazodni s a mi 
velünk történt, azt természet s jog és erkölcsösség elleninek kell 
tartanunk, mert iszonyú az álomra emlékeznünk . . . Minden új 
előttünk és szokatlan. De mégis élünk és élni akarunk.«2)

S miután kifejtette mindazon feladatokat, melyeket a magyar
nak meg kell valósítania, ha mint nemzet tovább akar élni, gyújtó 
lelkesedéssel buzdítja nemzetét: »Nemzetem! pillanatig se feledd, 
hogy a legnagyobb, a legszentebb jog kebledben él s hogy annak 
foganatosítása és elismertetése működésed által eszközöltetik! 
Pillanatig se feledd, hogy az igaz aranybullát, melyre a pecsétet 
maga Isten üt' s melyet semmi hatalom a földön érvényétől meg
fosztani nem bir, magad irod meg saját igyekezeted által!«3)

Annál jelentékenyebb munkásságot fejthetett ki, midőn 1851-ben 
a »300 forinttal járó« akadémiai könyvtárnokságot elnyerte. Ugyanis 
a könyvtárnoksági tiszt betöltése felett Teleki József és testvére 
rendelkezett, kik e tisztre Hunfalvy Pált nevezték ki, ki »alapos 
tudományossága, valóságos polyglott képzettsége s az irodalom- 
történetben jártassága által« méltó volt e kitüntető tisztre, mely 
gondoskodás a társaság óhajával is találkozott.

Köznapi teendői mellett is ritka példás szorgalommal s ritka 
pedantériával töltötte be ezen hivatalát s negyven hosszú eszten
dőn keresztül legbuzgóbb munkása volt az Akadémia könyvtárának. 
A szelidlelkű tudós második otthona volt a könyvtár műhelye, hol 
lankadatlan buzgalommal rendezgette a foliánsokat, melyekből a 
sok tudósjelölt még csak betűzte a tudományt. Állandó foglalko-

») Szily Kálmán : Hunfalvy Pál emlékezete. Magyar Nyelv. VI. évf. 1. füzet 4 1,
2) Új Magyar Muzeum. 1850. 1. füzet.
s) U. o. 13. 1.
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zást nyervén, zajtalan munkásságát csaknem kizárólag a nyelvé
szetnek szentelte. 1851. január 18-án az Akadémiában tartott első 
nyelvészeti felolvasását1) egész könyvtárra való értekezése, mun
kája követte, mely íróját a magyar nyelvészet vezérévé s a tudo
mányos világ aposlolává avatta. S hogy az új életre kelő magvar 
nyelvészetnek nem a szófejtéssel foglalkozó, délibábokat kergető 
nyelvtudósok lettek a munkásai, az tisztán Hunfalvy érdeme, kit 
tudományos kutatásában Baco azon elméleti elve vezérelte: Legi- 
timae inquisitionis vera norma est, ut nihil veniat in practicam, 
cujus non sit etiam doctrina aliqua et theoria.2)

Mivel pedig Hunfalvy mint nyelvész a rendszeres kutatás 
szigorú törvénye értelmében minden n)omozásában az igazságra 
törekedett, annyiban fellépése korszakalkotónak tekinthető a nyelv- 
tudomány terén, hol mint reformátor a tudományos világ tekin
télyével szentesített irányt nyitott, mely nyelvünk összehasonlító 
fejtegetését, rokonságának megállapítását s adatainak módszeres 
alkalmazását tűzte ki feladatául. Hunfalvy azonban első sorban 
történetbúvár lévén, a nyelvtudomány szolgálatába szegődteti magát 
a történettudományt is, hogy a történeti fejlődés felderítése meg
pecsételje kutatásainak igazságát. Nem téveszthette és nem hal
ványíthatta el tehát tárgyát, mert nem tévelygett henye fejtegeté
sekben s ömlendezésekben, hanem nemzeti hiúságunk hízelgése 
nélkül a tiszteletet és tekintélyt parancsoló igazságra törekedett. 
S azért az annyi tudományt és annyi becsületességet magában 
foglaló tudóstól még ellenségei sem tagadhatták meg a babért.

Midőn az összehasonlító nyelvészet terén a még csak kísérle
tező Sajnovics, Gyarmati és Révai örökébe lépett, minden gondját 
a magyar-finn-ugor kérdés megoldására fordította s ö volt az 
első magyar, ki a magyarok és finnek szellemi rokonságát meg
győzően hirdette s tanait gazdag érvekkel támogatta.

A finn-magyar nyelvrokonság kutatásában nemcsak az a 
szempont vezérelte, hogy az árvaságra kárhoztatott két testvér
nép szellemi közösségét bebizonyítsa, hanem azon magasztos

J) »Nyelvészeti nagy tennivalóinkról s a finn népek régiségei.«
2) A rendszeres kutatásnak igazi szabálya az, hogy semmi sem valósíttassék meg, aminek 

nincs valami tana és elmélete*
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eszme is, hogy a két testvérnép halhatatlanságát szellemi és tudo- 
mányQS érintkezése biztosítsa. Mert »amennyire a történelmet is
merjük, egy nép sem, még nagy kiterjedésű nemzet sem lehet 
biztos halhatatlansága felöl; de másfelől meg azt mutatja a tör
ténet, hogy kisebb népeknek is van annyi szellemi erejük, hogy 
kivívhatják helyüket az emberiség történetében és megtarthatják, 
ha egyszer kivívták Akár van már ilyen helyük a finneknek s a 
magyaroknak, akár még csak most kell megszerezniük a szellemi 
kölcsönhatás minden esetre csak gyarapíthatja szellemi erejöket. 
S azért a finnek s magyarok közti Golyónak áthidalása annál kí
vánatosabb.«')

Hunfalvy a szó legnemesebb értelmében kegyeletes dolognak 
tekintette nyelvkincsünk gyűjtését, rendezését s mindenek felett 
pedig tudományos értelmezését s a rokon nyelvek tanulását. - Ö 
maga is tüzetesen foglalkozott a finn, magyar és török szók gyűj
tésével és összehasonlításával s azonkívül az ugor nyelvek tanú-, 
lásával. Bár működésének tárgyát Schott Vilmos’) és Grimm Jakab’) 
sok tekintetben előkészítette, mégis bámulatos az a lankadatlan 
munkásság, melyet e téren kifejtett. Az 1856-ban megindított 
»Magyar Nyelvészet« című folyóirata körül, melyről harminc év
vel utóbb tréfásan megjegyezte : »Nemcsak szerkesztettem, hanem 
magam írtam, magam javítottam s magam olvastam is,« oly lelkes 
gárda sorakozott, mely a mester világraható fényében nem süt
kérezett csupán, hanem dolgozott is.

Leghívebb munkatársa volt Budenz József, ki meghívására 
jött Magyarországba s kihez 1858. március 27-én intézett levelé
ben azt írja: »aki írással az izlaní felfogása szerint foglalkozik, 
az gyakran olvassa, amit a latin költő is mond: quemque mane- 
ant sua fata.G) Nemcsak tanítványa és munkatársa volt Uunfalvy- 
nak, hanem hűséges követője is, ki a finn-hypothesist tovább 
ápolta s »amit Hunfalvy a finnugor nyelvhasonlítás terén ötlet-, *)

*) Hunf.lvy Falnak BlomstccUhez intézett levele. Közölve Setälä Emil: Kaksi ünkarilaista 
kielentutkijaa (Valvoja) és kivonatban a Nyelvtörténeti közlemények X X IIÍ. kötetének 1. füzetében,

J) »Az altaji vagy finn—tatár nyel\családról.«
3) Kalevala.
*) Eredeti német levél a M. Tud. Akadémia kézirattárában.
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vagy sugallatszerüen megkezdett, azt Budenz rendszeresen és 
tervszerüleg folytatta, a maga babérjával Hunfalvy homlokát is 
ékesítvén.«1)

A nyelvtudomány mezején elszórt magvak érlelését még inkább 
siettette az a kedvező körülmény, hogy Hunfalvy a tudós, de lélek
ben és testben megtört Reguly Antal bizalmát s becsülését meg
nyerhette, ki a magyar szempontból oly fontos vogul nyelvet 
fedezte fel. Az értékes nyelv- és népkutató uráli útjának kincseit 
Hunfalvy dolgozta fel és adta ki s tartalmas nyelvi fejtegetésekkel 
magyarázva, bebizonyította, hogy vogul és osztják legközelebbi 
rokona a magyarnak.

A nagy reformátor lelkében már előbb is felébredt egy északi 
út gondolata, hogy személyes tapasztalatai alapján eszméinek meg
legyen az óhajtott sikere, mert Magyarországon még sokan ellen
szenvvel fogadták a finn-ugor atyafiságot. Régi vágyát nem sokáig 
hordta keblében s már 1869. nyarán elindult Finnországba. Tapasz
talatokban gazdag megfigyeléseit, szemléleteit »Utazás a Balt-tenger 
vidékein« címen 1871-ben magyarul, három év múlva pedig néme
tül két vaskos kötetben adta ki. E munkája révén, mely — Schott 
Vilmos híres német sinologus szavai szerint — »a legteljesebb és 
legjelentékenyebb mü, amely Finnország és Esthland lakóinak a 
természethez és az orosz birodalomhoz való viszonyáról mind
ekkoráig nyomtatásban megjelent«, a kir. Porosz Akadémia 1873-ban 
levelező tagjának választotta meg.

Hunfalvy irodalmi működésének ezután ismét új munkaköre 
nyílik s nyelvészeti munkásságát háttérbe szorítja az ethnographia, 
majd a história. Ezt szolgálta életének utolsó húsz esztendejében. 
Néptani és őstörténeti nyomozásaiban elveti a krónikák, mondák 
és hagyományok megbízhatatlan, hízelgő ábrándokkal átszőtt ada
tait, mert csak egy hagyományt ismert el, »mely bizonyosabb és 
beszédesebb minden más hagyománynál s ez maga a nemzet 
nyelve.« Nyelvészeti adatok segítségével oly szerencsés kézzel 
fejtegette az őstörténeti kérdéseket, a magyar faj és nép történeti 
fejlődését, hogy azok, mint a művésziesen összerakott mozaik
kockák oly egységes képét adják a magyar nép lelki világának,

’) Szily Kálmán: Hunfalvy emlékezete. Magyar Nyelv VI., 1 füzet,

t
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mely szemünk előtt megelevenedik s leghívebb tükre a valóság
nak. »Magyarország ethnographiája«1) épen ezért nem anthropolo- 
giai vagy zoológiái tények száraz leírása, hanem a magyar nép 
lelkének rajza, élethü festése, »a néptani tanulmányok palotája«, 
melyet az igazság glóriája övez. Hatalmas munkája nemcsak út
törőnek s alapvetőnek tekinthető, hanem korszakalkotónak is, 
melyet felülmúlni titáni munkának látszik, bár a néprajz feladatá
nak egyoldalú felfogása nem bizonyít absolut tökéletessége mellett.

A nyelvészeti és néprajzi problémák fejtegetésein kívül a 
történelmi igazságot kérlelhetetlen kritikával juttatja diadalra azon 
becses értekezésekben és munkákban, melyekben a magyar nyelv 
vallomásai alapján néptörténeti tanulmányairól számol be. Catoi 
szigora mellett nem lehetett ugyan Liviusa történetírásunknak, 
hatása azonban mégis maradandó, mert a tárgyilagos igazság 
fáklyáját lobogtatta ott is, hol a féltett nemzeti hiúság súlyos 
égési sebeket szenvedhetett. Oly búvára volt ö a magyar történet- 
írásnak, ki ott is talált megoldatlan kérdéseket, hol mások hiába 
kutattak, vagy kutatni is féltek s ki a tudás forrásánál oldotta 
meg azon nehéz problémákat, melyek a nemzeti hiúság tetszetős 
álnimbusza alatt igazi gyöngyöket rejtettek magukban. S azért 
Hunfalvy történelmi munkássága a gyöngyhalászok fáradságos mun
kájához hasonlatos, hol erős kitartás, vas szorgalom meglepő 
eredményekre vezet s valamint amazok a végtelen tengerek hullá
mai ellen küzdenek, úgy neki is a sértett nemzeti hiúság végtelen 
moraja ellen kellett küzdenie, hogy e gyöngyök a nemzeti ábrándok 
lerombolása után se veszíthessék el értéküket. Mert tagadhatatlan, 
hogy a nemzeti hiúság testén fájdalmas sebet ejtett, mikor a 
magyar-hun rokonságot megdöntötte, mikor a derék székely nép 
nem tekinthetett többé oly nemzeti büszkeséggel a »hadak útjára«, 
mert Attila és Csaba a hunoknak s nem a székelyeknek volt 
királya, mikor az oláhok nem a Traján-féle Dacia lakóinak egye
nes utódai, nem autochtonok tehát, hanem a kultúra alacsony 
fokán álló baromtenyésztő nép, mely észrevétlenül, vadszölő mód
jára hálózta be Erdély bérceit.

Az »Oláhok története« volt a legjelentékenyebb munkája, de
Megjelent 187tí-ban.
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ez volt a hattyúdala is, mely halála után csonkán jelent tneg az 
Akadémia kiadásában.

Hunfalvy római jelleme, lankadatlan szorgalma s ritka értelmi 
súlya tekintélyt, elismerést és kitüntetést hozott neki. A legmaga
sabb kegyben részesült, midőn királyunk tanácsosának s a főrendi
ház élethossziglani tagjának hívta meg. Tagja volt az Akadémia 
közigazgatási tanácsának, elnöke nyelvtudományi osztályának, 
elnöke a Magyar Néprajzi- s a Luther-társaságnak. Tagja volt a 
Kisfaludy-társaságnak s részint tiszteletbeli, részint pedig levelező 
tagja több külföldi akadémiának s tudományos' társaságnak.

Csendes tudományos munkásságát két ízben zavarta m jg a 
politikai mozgalom, midőn 1861-ben a szepesszombati s 1865-ben, 
midőn a késmárki választókerület ajándékozta meg bizalmával. 
Mindig lelkesedett Deák politikájáért s a békés ember nem tudott 
indulatain uralkodni, ha Deák politikáját kellett védelmeznie.

1891. november 28-án a Néprajzi Társaság díszülést tartott, 
hogy nagynevű alapítójának s elnökének félszázados akadémiai 
tagságát megünnepelje. A tudományos világ Nestora meghatva 
válaszolt az üdvözlésekre, mert — úgy mond — »a hosszú élet 
Istennek az ajándéka és akinek eme nagybecsű ajándék jutott és 
azt haszontalanságokkal elfecséreli, nem érdemes erre az aján
dékra. Aki pedig valami hasznos munkával tölti idejét, az köteles
ségét teljesítette. Mert munkálkodni kell minden embernek.« És

»Boldog, ki Istentől úgy volt itt lenn szeretve,
Hogy már ifjan bölcs volt s az igazat k eres te ;
S haladt útján elő, zaj, füst nélkül, de fényben,
S amit álmodt, remélt: megérte dicsőségben.
S most, ősz fürtjeivel, szíve még ifjan verve:
E gyre  gyönyört talál munkába’, küzdelembe’ !«1)

Tisztelői a Hunfalvy-albummal kedveskedtek neki s még a 
távoli Finnország nagyjai is üdvözölték a legnagyobbat. Mint a 
tudomány diadalmas triumphatoráf ünnepelte az egész tudományos 
világ s ki merte volna hinni, hogy két nap múlva a végzet gyász
takarót borit a hála s az elismerés oltárára, melyen még ott 
lobogott a hódolat s a kegyelet lángja. A hosszú, áldásdús élet-

J) Baráih Ferenc: Hunfalvy Pálnak 50 éves akadémiai jubileumára.
3
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nek munkásságát egy perc alatt szakította meg a halál. Munka- 
közben, pályát futva esett ki a toll kezéből annak, ki előtt teljes 
életében a római költő ama szavai lebegtek:

íOmnera crede diem tibi diluxisse supremum 
Grata superveniet, quae non sperabitur, hóra.«1)

És ez is elkövetkezett 1891. november 30-án, hirtelen, min
den betegség nélkül, gyászba borítván a világ irodalmát. Ravatala 
felett Gyulai Pál mondott búcsúztatót s a kérlelhetetlen, de igaz
ságos kritikus mély fájdalommal búcsúzik Hunfalvytól, mert »nincs 
köztünk többé az a -valódi tudós, aki az európaiasságot erős nem
zeti érzéssel párosította; nincs köztünk többé a humanismusnak 
az a kiváló képviselője, aki minden iránt érdeklődött, ami emberi 
s kinek bölcseségét emberszeretö szíve táplálta.«

A nagy dicsőséggel megfutott tudományos pályán kitűnő baj
noka volt a haladás eszméjének. Mindig hú maradt az igazsághoz 
s bátran emelt szót a nemzet tévelygései ellen, vagy a tudományos 
életben tapasztalt gondatlan lelkiismeretlenség ellen. Szelleme ezért 
örökös harcot folytatott azon rendszer ellen, mely erejét nem az 
igazságból, hanem a hízelgő ömledezésekböl merítette.

A nagyszalóki evangélikus egyház anyakönyvében egy csillag 
alatti jegyzet azt mondja: »Ezen gyermekből lett egyike a leg
nagyobb tudósoknak.« És igaza van, mert az egész világ csodálta 
tudományát, szabadröptü szellemét. S még inkább megérdemli 
korunk csodálatát, mert Hunfalvy a gondviselésbe vetett erős hittel 
s mély meggyőződéssel haladt azon a pályán, melyen a levelen
ként s zajíalanúl gyűjtött borostyán a vallás, haza, a tudomány s 
a humanitás apostolává avatta őt. Nem a szerencse könnyű szár
nyain, hanem nehéz, szirtes úton emelkedett a tudomány piedesz- 
táljára, hol fény s babér övezte homlokát.

Irodalmi müvei Setälä szerint merev s nehezen olvasható 
stílusuk miatt nem igen terjedtek el. Van benne némi igazság, 
mert Írójuk a nyelvtannal keveset törődött, bár a nyelvet ügyesen 
kezeli s a kivitel szabatosságában, képek használatában elég 
szerencsésnek mondható. Azonban tagadhatatlan, hogy a 230. és

‘) »Gondold, hogy minden nap utolsó napod;
Kellemes lesz utolsó órád, ha váratlanul érkezik,«



21

egy néhány tudományos müvét a gondolat nagyszerűsége, eleven, 
gazdag eszmeforrásai, éles értelme, megdönthetetlen indokolása 
jellemzik, melyek meggyőznek, felvilágosítanak és elragadtatnak.

És a nagy, a »méltóságos« tudós hu fia maradt szükebb- 
körü hazájának, nagy híre, neve nem irtotta ki szülőföldje iránti 
szeretetét, nem szégyelte származását, kérges tenyerű rokonságát. 
S az ember, bár tudós is, igy lesz karakter. Csaknem minden 
nyáron ellátogatott a Tátrába, Nagyszalókra, hol előszeretettel 
tartózkodott s hol az ősi szepesi dialektus szerint örömmel elbe
szélgetett. kedves Késmárkját 1890. augusztus 24-én látogatta 
meg utoljára, mikor néhai Zvarínyi Sándor, intézetünk akkori 
igazgatója előtt azon óhajának adott kifejezést, hogy szeretné a 
lyceum tanári karát megismerni, mely azután testületileg tisztelgett 
a veterán tudósnál.

S akinek lelkét hazája s szülőföldje iránti szeretet hevíti, az 
kell, hogy tántorithatatlanúl hűséges tagja legyen egyházának is. S ez 
természetes is, mert »a valódi, mély tudomány sohasem visz el 
Istentől, hanem ellenkezőleg Istenhez v e z e t .« ')

Hunfalvy egész élete egyháza iránti szeretete mellett tanús
kodik, minden tette, minden cselekedete hozzá való ragaszkodását 
bizonyítja. Evang. tanügyünk, egyházi életünk terén s a Luther- 
társaság körül valóban hervadhatatlan érdemeket szerzett magának, 
melyek nevét örök időkre kegyelettel őrzik. Nagylelkű alapítvá
nyaival pedig az önzetlen áldozatkészségnek fényes példáját adta 
s ebben is igazolva látjuk egyháza iránti nemesszívüségét.

Hunfalvy Pál nagyszalóki szülőházát 1894-ben emléktáblával 
jelölte meg az Országos Középiskolai Tanáregyesület2) s ez nem 
puszta véletlen, mert ha nevelők akarunk lenni, nem szabad meg
feledkeznünk arról a nagy nevelőről, arról a világhírű tudósról, 
ki a személyiség paedagogikáját hirdette, ki a magyar tanárság 
dísze volt s ki hazai tudományosságunk emeléséért lelkesedni tudó 
tanítványokat nevelt. S azért a legmélyebb tisztelettel párosult 
elismerés s nagyrabecsülés késztette intézetünket is, hogy születésé- *)

*) Faix Mihály: Hunfalvy Pál emlékezete. Evang. Családi Lap. 1910. 9. sz.
2) Karátsony Zsigmond líceumunk igazgatójának kezdeményezésére megindult a gyűjtés a 

líceumban felállítandó Hunfalvy-emléktáblára is.
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nek száz éves évfordulóját hálás kegyelettel megünnepelje. Bár 
infandum iussit renovare dolorem oly férfiú emléke felett, ki csak 
fényt s örömet hozott ősi intézetünkre, örök dicsőséget a magyar
ságra. Minden szép és nemes iránt érdeklődő lelke, nyájas egyéni
sége, mely csak a munkában volt kicsapongó, mély tiszteletet 
parancsol, szerénységgel párosult nyugodt bölcsesége, tetszetős 
társalgása, élénk véralkata, csinos alakja, könnyüded, szinte igény
telen modora, derült kedélye és vallásos mély érzülete emelik a 
nagy tudós fényét, nagyságát. Azért dicsőítsük, áldjuk, magasz
taljuk és hirdessük Hunfalvy Pál örök nagyságát, ápoljuk a ma
gyar tudomány s alma materünk lángeszű, nemesszívü, jeles és 
érdemdús mesterének kegyeletes emlékét, bár

»A derék nem fél az idők mohától,
A  koporsóból kitör és eget kér,
S érdemét a jók, nemesek s jövendő 

Századok áldják.«

ÖP□in

Dr. Banczik Samu.



ÉRTESÍTÉS A TANINTÉZETRŐL.
w vvv

II.

Líceumi tisztviselők.
Helybeli felügyelő : Oszvald György,
Vidéki felügyelők ; GRESCH ÁGOSTON, SpÓNER ANDOR és 

W ieland  A r t u r .

III.

A líceumi iskolatanács tagjai.
A) Hivatalból:

Oszvald György, líceumi felügyelő.
Dr. Tátray Gergely, örökös tiszteletbeli egyházfelügyelő. 
Kottlár Sámuel, ev iskolafelügyelö.
Kirchknopf Gusztáv, a helybeli ev. egyház lelkésze. 
KARÁTSONY ZsiGMOND, liceumi igazgató.
Bruckner Károly, tápintézeti gondnok.
KERTSCHER Sándor, líceumi gondnok (pénztáros).
Báthory Andor, az iskolatanács jegyzője.

B) Választott tagok a pártfogóság részéről:

Marczelly A liiért 
Prepeliczay Sándor 
Stenczel Pál 
Tátray Ödön 
W éber Sándor.



C) A tanári testület kiküldöttei;

Binder Jenő 
Dr . Révay József.

IV.

A líceumi fegyelmi szék.
Az uj Korm ányzati R endtartás értelm ében újra m egalakítandó. 
(Tagjait a legközelebbi pártfogói közgyűlés fogja megválasztani.)

V.

Tanári kar.
a) Nyugalmazott tanárok:

KOLLER Károly, tanított 44 évig, nyugalom ba vonult 1896-ban.
Sciiolcz Frigyes, „ 45 „ „ „ 1903-ban.
Votisky Károly, „ 40 „ „ „ 1905-ben.
Gretzmacher Gyula, „ 36 „ „ „ 1907-ben.
Kiszely E rvin, „ 41 „ „ „ 1907-ben.
Klein Pál,* „ 33 „ „ „ 1907-ben.

*) Meghalt 1910. Junius 3.
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b) Az 1909/10. évben működő tanárok:

So
rs

zá
m N év és m inőség

Sz
ol

gá
la

ti 
év

ei
ne

k 
sz

ám
a

Melyik 
osztályban ?

Mely tárgyat 
tanitott ?

í H
et

i ó
ra

sz
ám

Jegyzet

i Karátsony Zsigmond
igazgató, rendes tanár. 16 V. VI. görög 10 Tandijszedö.

2 Dr. Banczik Samu
rendes tanár 4 III.

I l i — VIII.
földrajz

történelem 20
Történelmi szertár 
és éremtár őre. Sza
valókör vezetője.

3 Bartsch Sándor
oki helyettes tanár. 1 I., III., VI. 

I .—III. VI.
magyar
német 20 Tanitott 1909. ölet. 

13-ig.

4 Báthory Andor
rendes tanár. 12 II., VII. 

V., V ili.
magyar

latin 19
V III. oszt. főnöke. 
Önképző és olvasó
kör tanár-elnöke.

5 Bayer K. Samu
óraadó zenetanár. 37 I. V. zongora 

és orgona 2 Ev. tanító.

6 Binder Jenő
rendes vallástanár, 11 I.— V ili. 

I. -  II.
vallás
német 17 Az ifj. gyáirintézet 

elnöke. Lie, jegyző.

7 Bruckner Károly
rendes tanár. 21

III.
IV., VI., VIII. 

VIII.
VII

számtan
mennyiségtan
természettan

német
19

A  VI. oszt. főnöke. 
Könyvtáros. A táp

intézet gondnoka.

8 6a al Pál
rendes tanár. 5 I ,  VI. 

V II., V ili.
latin
görög 20 Az I. oszt. főnöke.

9 Gotthardt Kornél
rendes tanár. 4

IV. V., VIII
V.
VI. 

VIII.

magyar
német

görög p. Írod. 
bölcsészet

19
V. oszt. főnöke. Ifj. 
német könyvtár, ta
nári kézi könyvtár, 

köt. olvasmányok őre.

10 Hronyecz György
rendes tanár. 4 VII.

I., II .,V ..V II.
természettan

mennyiségtan 18
V II. oszt. főnöke. 
Fizikai szertár őre. 
Tanári értekezletek 

jegyzője.

11 Kintzler Béla
óraadó zenetanár. 13 I.—IV. 

I. -  VIII.
egyházi-
mű-ének 4 Ev. tanító. Ifj. zene- 

és dalkör elnöke.
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b) Az 1909/1910. évben működő tanárok;
So

rs
zá

m N év és m inőség

Sz
ol

gá
la

ti 
év

ei
ne

k 
sz

ám
a

Melyik 
osztályban ?

Mely tárgyat 
tanított ?

H
et

i 
ói

as
zá

m

Jegyzet

12 Kornhauser Simon
hitoktató 28 I —VIII. izr. hittan 8 Izr. tanító.

13 Kukura János
hitoktató 1 I.— VIII. r. k. hittan 8 R . k. segédlelkész.

14 Mikolik Imre
helyettes tanár 1 I., III., VI. 

I.—III., VI.
magyar
német 20

Tanít 1909. okt. 
13-ától. Algimn. 

könyvtár őre.

15 Noszky Jenő
rendes tanár 4 i.. ír.

i. ír.,ív.—vi.
földrajz

természetrajz 19
II. oszt. főnöke. Föld

rajz- és természet
rajz-szertár, a segítő 

könyvtár őre.

16 Dr. Révay József
rendes tanár 8 ii in.

V. VII.
latin

görög p. irod. 18

III. oszt. főnöke. A 
filológiai szertár őre. 
A gyorsírókor tanár
elnöke. A kézügyes
ségi műhely vezetője.

17 Dr. Schwarz Aladár
egészségtan-tanár 7 VII. egészségtan 1 Iskolaorvos.

18 Szokol Károly
rendes tanár 7

I .—IV. 
V .—V III. 

I .—II.

rajzoló mértan 
görög p. rajz 

szépírás
20

16

Rajzszertár őre. Ifj. 
céllövészet vezetője.

19 Topperczer Rezső
rendes tornatanár 24 I.—VIII. torna

Torna- és vívókor 
elnöke. Tornaszertár 
őre. Ifj. céllövészet 

vezetője.

20 Weiszer Rőtért
rendes tanár 5

IV., VII. 
IV. V ili. 

VIII.

latin
német

görög p. Írod.
19 IV. oszt. főnöke.

Iskolaszolgák : Lukács János, F rank Jakab.



VI.

Tanárok működése irodalmi, társadalmi és egyházi
téren.

K arátso n y  Zsigm ond, igazgató, Késm árk és Vidéke Magyar Iparpár 
toló Egyesületének elnöke, a Késmárki Protestáns Kör ügyvivő alelnöke, 
Késmárk szab. kir. város képviselőtestületének választott tagja, az Orsz. 
Evang. Tanáregyesület, a Késmárki Szabad Líceum, a Késmárki Kaszinó, 
a V öröskereszt egylet választmányi tagja, az evang. iskolaszék és a líceumi 
iskolatanács, a városi szegényügyi választm ány tagja. A  Tátravidék m unka
társa. E lőadó  volt a D ebreczenben 1909. évi szept. 16. és 18. napjain tarto tt 
egyházkerületi közgyűlésen az érettségi vizsgálatokról, továbbá a Losonczon 
1910. évi április 26. és 27-én ta rto tt igazgatói értekezleten a gimnáziumi 
latin auctorok reformjáról. A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület képviseleté
ben mint elnök szerepelt a rim aszom bati egyes. prot. főgimnázium 1910. 
június havi érettségi vizsgálatain.

Dr. Banczik Sam u, a Tátravidék hetilap főszerkesztője, Késm árk és 
Vidéke M agyar Iparpártoló Egyesületének pénztárosa, Késmárk szab. kir, 
város tb. levéltárosa. Ü nnepi beszédet m ondott a rimakokovai ev. tem plom 
ban 1909. aug. 20-án, a Késm árki Prot. Kör. 1909. decz. 17-iki ünnepélyén 
a késm árki vértanukról, a késmárki líceum 1910. évi április 8-án ta rto tt 
Széchenyi em lékünnepén. Felolvasást tarto tt 1910. március 12-én a líceum 
által H unfalvy Pál születésének 100 éves fordulóján tarto tt em lékünnepen. 
Cikket irt a Budapesti H irlap-ba és a líceum ez évi értesítőjébe ily cím en: 
Hunfalvy Pál emlékezete. (Külön lenyom atban is megjelent.)

Báthory Andor, több alkalmi beszédet m ondott s szavalt iskolai és 
egyéb ünnepeken s a Késm árki Prot. K ör estélyein. A  Tátravidék m unka
társa. T öbb  költem ényt irt ünnepi alkalm akra. A helybeli ev. egyház jeg y 
zője. A  Késm árki Prot. K ör titkára. Késm árk és V idéke M agyar Iparpártoló 
E gyesületének jegyzője.

B inder Jenő, a Szepesi L apok és a helybeli K arpathen-Post m unka
társa, a M ünchener F liegende Bältter-be irt költem ényeket és ném et lapok 
részére sok  tárcát fordított. A K ésm árki D iakonia E gylet titkárja, a K és. 
márki Szabad Líceum alelnöke, a líceumi pártfogóság jegyzője.
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Bruckner Károly, a K arpathen-Post szerkesztője, a Szepesi H írnök 
munkatársa. A  Késmárki Szabad Líceum és a Munkás Gimnázium elnöke, 
az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, a szepesi óvókör, az Eszakm agyat o r
szági Színi kerület, a FM KE szepesm egyei bizottságának választmányi tagja ; 
a városi óvoda gondnoka, az Orsz. G yerm ekvédő Liga helyi bizottságának 
pénztárosa, az ev. nép- és polg. leányiskola székének tagja. Több helybeli 
egyesület tisztviselője és választm ányi tagja. Késm árkon 7 és a vidéken 4 
szabad líceumi előadást tarto tt.

Gaal Pál, a Késm árki Szabad Líceum jegyzője, Késm árk és V idéke 
Magyar Iparpártoló E gyesületének ellenőre. Felolvasást tarto tt a Késm árki 
Szabad Líceum ban a régi Rómáról. K önyvism ertetést irt az Egyet. Phil. 
Közlöny 1910. évi márciusi számába. K özrem űködött több műkedvelői színi 
előadáson.

Gotthardt Kornél több szabad liceumi előadást tartott.
H ronyecz György, á Deutsche M athem atiker-V ereinigung tagja. A 

Késmárki Szabad Líceum választmányi tagja. Két cikket irt a Karpathen- 
Post c. hetilapba e címen : »Die Frankfurter Internationale Luftschiffahrtaus- 
stellung. Felolvasásokat tarto tt a Késmárki Szabad Líceum ban »A léghajózás« 
és »A repülőgépekről« cím alatt.

Mikolik Imre többször szer epelt jó tékonycélú  m űkedvelői előadásokon.
Noszky Jenő 'e lőadást tarto tt a M agyarhoni Földtani Társulat 1910. jan. 

5-iki szakülésén »a Karancs környékének földtani viszonyairól « Földrajzi fel
olvasásokat tarto tt a Késm árki Munkásgimnáziumban Geológiai megfigyelése
ket végzett a Földtani In tézet megbízásából 1909. nyarán Arad megyében.

Dr. R évay József, a B udapesti Philológiai Társaság választmányi tagja, 
a V öröskereszt Egylet késm árki fiókjának titkára. M egjelent é rtek ezése : 
A Prudentius-féle D ittochaeon, (Egyet. Phil. Közlöny XXXIV. évf.) Meg
jelen t ism ertetései és bírálatai az Egyet. Phil. Közlöny XXXIII. és XXXIV. 
évfolyam aiban: Soltau: Das Fortleben des Heidentum s in der altchrist
lichen Kirche. K árosi: Quibusnam  scriptoribus non Christianis Minucius 
Felix in Octavio com ponendo usus sit és B ód is: M. Minucius Felix 
Octaviusa. W endland: D ie hellenistisch-römische Kultur in ihren Bezie
hungen zu Judentum  und Christentum. Rózsa: Sz, Á goston »Dei civitate 
Dei« c. m unkája és Seraphin: Die Bedeutung der A ntike. C. Boissier: La 
fin du paganisme; Zeller: Das Zeitalter Kommodians és S cheider: Ouaestio- 
nes Commodianeae. E lte r: Prolegom ena zu Minucius Felix. W altzing: O cta
vius de M. Minucius Felix. C um ont: Die orientalischen Religionen im röm i
schen Heidentum . Felolvasást tartott a Budapesti Philol. Társaságban 1909 
okt. 13. a Prudentius-féle D íttochaeonról. A  földalatti Róma (A római 
katakombák) c. dolgozatát ped ig  felolvasta a Késmárki Szabad Líceum ban 
1910. febr. 2-án.

Szokol Károly előadást tartott az Orsz. ág. hitv. ev. tanáregyesület
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Nyíregyházán 1910. május 17. és 18-án tartott közgyűlésén: Céllövészeti 
tanfolyamok Középiskoláinkban s az e téren szerzett tapasztalatok címén

Topperczer Rezső, vásosi tűzoltó-főparancsnok, kerületi tüzfelügyelő, 
a szepesvárm egyei tüzoltószövetség tiszteletbeli tagja. A  Késm árki Dalkör, 
a Késmárki G yerm ekbarát-egylet és a Késmárki Gazdasági E gy let elnöke. 
A  Késmárki Tekeegylet alelnöke. A Késmárki Ipartestület titkára. Városi 
képviselőtestületi tag, városi szegénygondozó, a városi ovoda-felügyelő bizott
ság tagja. Az ev. egyház presbitere, az ev. iskolaszék és egyházi választ
m ány tagja.

W e isz e r Róbert, Késm árk és Vidéke M agyar Iparpártoló Egyesület 
számvizsgáló bizottságának elnöke. Szerepelt több jótékonycélú m űkedvelői 
előadáson. Felolvasást ta rto tt a Késmárki Szabad Líceum ban »Schiller Fri
gyes élete és művei« címen.



V II.

Tantárgyak. (Végzett tananyag.)
A tananyag részletes felsorolása helyett utalunk az állami tantervre, amely szerint az összes tart- 
árgyak tanítása történik. Csak az olvasmányokat közöljük; a tankönyvekről az értesítő végén

található tájékoztatás.

Magyar olvasmányok.

I. osztály.

Az egyszerű m ondat és részei. Igeragozás a nyelvtan hat prózai és 
hat költői olvasm ánya alapján. Az olvasókönyvből az 1 — 21., 2 8 —3."). és 
40. sz. prózai és 41—42., 45., 4 9 -  52., 5 6 , 59. és 61. sz. költői olvasm ányok.

II. osztály.

Az olvasőkönyv 1 — 4 ,  12 — 16., 19—21., 2 4 —2 7 , 32—34., 36—37., 
39—42., 44 — 45., 47., 51 — 53., 57., 64. sz. olvasmányai. Könyvnélkül: 29.,
31., 35., 49—53., 55—56., 58—60 szám ú olvasmányok.

III. osztály.

Prózai olvasm ányok: 1—6., 10 —18., 39—41. Költői olvasm ányok: 
19—24., 32- -35., 38. sz. olvasmányok.

IV. osztály.

A  Toldi nyelvi, verselési és esztétikai m agyarázata. Könyvnélkül 4 
ének és szem elvények a többi énekből is. W eszely Ödön Stilisztikájából az 
1 —4., 6 — 7., 9 ,  11 , 16., 24., 25., 28., 29. sz olvasm ány és 37., 4 1 ., 45—47., 
49—51., 54. sz. költemény.

V. osztály.

Zlinszky A ladár Rhetorikájából az 1—3. sz. levél, 4., 6 - 7 .  sz. tö rténeti 
olvasmány, 1., 5—7. sz. szónoki olv. 1., 3.. 4. sz. értekezés. Szem elvények 
Széchenyi H iteléből, Tinódi elbeszélő költem ényeiből. Házi o lv asm án y o k : 
Jókai: Új földesúr. A ran y : Buda halála, Toldi estéje.
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VI. osztály.

A  költői műfajok ism ertetése a következő olvasmányok alapján: A 
tankönyv összes szemelvényein kivül iskolai olvasm ány : Szigeti veszedelem  
I —IX Shakespere: Coriolanus. M oliére: T udós nők. Házi olvasm ány: V örös
m arty : K ét szomszédvár, Cserhalom, Zalán futása. Petőfi: János vitéz. 
A rany: Toldi estéje, Toldi szerelme. Kisfaludy K ároly: A  kérők. Sophokles: 
Elektra.

VII. osztály.

Szem elvények a tárgyalt íróktól. Házi olvasm ány: G yöngyössy : Mu
rányi Venus. Zrínyi Szigeti veszedelem  Szem elvények a kuruc Költészet
ből. M ikes: Törökországi levelek. K árm án: Fanni hagyományai. C sokonai: 
D orottya. Kazinczy Ferenc: Pályám  em lékezete. F a lu d y : Téli éjszakák.

VIII. osztály.

Szem elvények az összes tárgyalt íróktól és az összes előirt házi 
olvasmányok.

Latin olvasmányok.

I. osztály.

A Dent-féle Kis latin nyelvkönyv 1—26. f. Könyvnélkül 1—5., 9., 11.,
16., 19., 22., 25.

II. osztály.

27., 29., 31 -3 8 . ,  40 -4 7 ., 49., 50., 5 2 -5 4 . ,  56., 57. sz. olvasm ányok. 
Könyvnélkül 35., 36., 40., 41. sz.

III. osztály.

58 — 77. sz. olvasmány. T ovábbá a budapesti gyakorló főgimnáziumban 
használatos stilizált Livius-szöveg. (A király-mondák.)

IV. osztály.

Caesar D e hello Gallico: A  helvetiusok elleni hadjárat 1 --29 . f. O vi
dius M etam orph .: A  négy korszak, Philemon és Baucis, O rpheus és Euridice 
K önyvnélkü l: A  négy korszak.

V. osztály.

Cicero: D e imperio Gn. Pompei a 37—46. p. kihagyásával. Pro Archia 
poéta a 19—29. p. kihagyásával Ovidius Fasti 18—20., 2 3 —26., 28—30., 
35 sz. olvasmány.
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VI. osztály.

Livius II. 3 3 -3 5 . ,  3 9 - 4 0 .  XXI. 1., 2., 4., 18., 32— 37. XXVI. 18.,
19., 42., 44— 47. XXX 2 9  — 32. Vergilius Aeneis II. ének egészen. A  többi 
tartalmilag.

VII. osztály.

Vergilius Aeneis VI. 42 —155., 264—330., 384—4 2 5 ,4 5 0 — 476. 679 —901. 
VII. 37 —106., 323—340. VIII. 306 -368., 6 0 8 —731. Sallustius Jugurtha 
5 - 2 6 . ,  6 3 -6 5 . ,  8 4 -8 5 . ,  102 — 104. Cicero: In Verrem IV. 1—8., 1 3 - 2 0 .  
Cursiv fordítás.

VIII. osztály.

H oratius Carm. I. 1., 3., 14., 20., 22 II. 18 , 19. III. 6 , 13., 30. IV. 7. 
Epod. 2., 4. Sat. I. 9. 11.6. A rs poet. Tacitus Annales : Bevezetés. Augustus 
halála. Tiberius trónralépése. Augustus tem etése T iberius első tettei. A 
felségsértési törvény. A  nagy tűzvész. A  keresztyének üldözése. C icero : De 
officiis III. cursive.

Görög olvasmányok.
V. osztály.

1., 3., 4., 6 - 7 . ,  9., 12— 13., 15., 16. gnómák. 17., 21—24., 26— 27., 
28—31., 33., 35—39. ígnómák.)

VI. osztály.

1 —4., 6 - 9 . ,  12., 13., 15., 18., 21 , 24., 2 6 , 27., 3 3 , 3 5 -3 7 . ,  46. 
Anabasis IV. 7 ,  19— 27. Memorabilia I. 5. II. 4. A görög lírikusokból: 5 ,
7., 9., 15 , 17 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 3 3 , 3 6 , 3 7 , 4 0 , 4 7 , 49. sz. szemelvény.

VII. osztály.

Hom eros O dysseia I. 1—444. XI. 1—2 2 5 , 385—465 , 567—640. C ur
sive: XXII. 1—2 0 0 , H erodo tos: A ristagoras Spartában 1 — 3 A salam isi 
csata 1—6. Plataiai és M y k a le l—6. Cursive: A piram isok 1 —3 X erxes és 
D em aratos 1—3.

VIII. osztály.

Hom eros Ilias VI. 369 — 529. XVI. egészen. Platon Apologia 1 —1 4 , 
14-től tartalmilag. Irodalom történet, régiségek. Havi 3 órában a görög ép í
tészet és szobrászat, m elyet m aguk a tanulók ism ertettek.

Görög-pótló irodalom.
V. osztály.

Hom eros Ilias I ,  I I ,  IV , V ,  V I , V III , IX , X V I, X V III-X X II. 
szemelvények és XXIV. O dysseia I ,  V —V II , IX —X II , X III , XIV. és XVI.



szemelvények, XIX., XXL, XXII. H erodotosból Kroisos története. Perzsa, 
egypt°m i, skytha szokások. A  marathoni, therm opylaei, salamisi, plataiai 
e*aták. T inódi: Buda veszéséről. Gyöngyössy : K em ény János emlékezete. 
A rany: Buda halála. (I. és VI. ének könyvnélkül is.) H e lta i: II. Lajos. 
K em ény: Bethlen Gábor. Szalárdi: A jeneiek veszedelm e. Bethlen: Zrínyi 
halála. C serei: Apafi halála. A por: A  régi E rdélynek  köntöseiről. Az 
erdélyiek régi nyájasságáról.

VI. osztály.

Az olvasókönyv összes szemelvényei. Sophokles: E lektra, Antigone. 
A ristophanes : Felhők.

VII. osztály.

T hukydidesbő l: A  történetiró feladata. Tárgyalások a laked. népgyű- 
lésen, a háború kitörése, első, m ásodik és harm adik éve. (I. és IV’. könvv.) 
A  siciliai hadjárat. A lkibiades és Nikias szerepe, (VI. könyv.) Dem osthenes 
beszéde a koszorú ügyében. Virág B .: Szt. István. Kazinczy: Pályám  em lé
kezete I—III. Jászai: A  mohácsi vész után. T eleki: H unyadi János jellem 
rajza. H orváth M : A  pragm atica sanctio. Szalay L. : Magyar néposztályok 
István idejében. Salamon : A török hódoltság M agyarországon. K ö lcsey : 
Mohács, A  m agyar nyelv ügyében. W esselényi: A  m agyar nyelv ügyében. 
Széchenyi: A szólásszabadságról, A  m agyar nyelv ügyében. Kossuth: Erdély 
és unió. D e á k : Húsvéti cikk. G yulai: Em lékbeszéd Eötvös felett. Beöthy 
W esselényi Miklós szobránál.

VIII. osztály-

A  görög bölcsészet története Platónig. Platon és A ristoteles művei. 
O lvasm ányok: Sokrates védőbeszéde, Kriton, Politeia A görög erkölcstan 
fejlődése Aristotelesig. A  görög m űvészet kiválóbb alkotásainak ism ertetése 
szemléltetés alapján. Építészeti stilusok. A görög festészet Pompei.

Német olvasmányok.
I. osztály.

Ném et irás, olvasás. Beszédgyakorlatok. A tankönyv szemelvényeiből 
fordítás.

II. osztály.

Mint az I. osztályban.
III. osztály.

Prózai olvasm ányok: 1 —17., 20 -2 3 ., 26—28., 47—53. Költői olvas
m ány: 3., 11— 18.

3
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IV. osztály.

Prózai olvasm ányok: 1., 4., 6., 10., 12 — 1 4 , 17., 21., 2 4 ,2 9 .,  31., 38.,
40., 44., 47. K öltem ények: 2., 8., 10., 15., 19—22., 28. Valam ennyi könyv- 
nélkül is.

V. osztály.

Prózai olvasm ány: 7., 14 , 21., 47. K öltem ények: 1., 6., 10., 12., 22.,
23., 36., 37., 41. Michael Kohlhaas részben házi, részben iskolai olvastatása.

VI. osztály.

O lvasm ány: A 9., 15., 21., 3 8 - 4 1 .  B. 2., 6 - 1 1 . ,  13— 15., 19., 20.,
29., 3 0 , 3 4 — 39. sz. Isk. olvasm. Minna von Barnhelm. Házi olvasmányul min
den tanulónak más más klaszikus dráma. (Goethe, Schiller, Lessing, Kleist.)

VII. osztály.

1., 2., 2 a , 3 —6., 6a., 6b., 7—9., 9., a., b., c., d„ e., 10., 11b., 12a., 
13g., 14c.

VIII. osztály.

I. A —F., G. a2—8., b. 2., c l —2., e. II. A —E., F. a., 1., 3., 4., 6'
111., IV., A., B. 4., V., A., B. 2., 5., 8. VI. A., B. 4. 8., VII. A.; B. 2„ 4. 
Iskolai olv. G oethe Herm ann és D orotheája teljesen. Schiller W allensteins 
Tod cursive. H aladók házi olvasm ánya: G oethe Iphigenie auf Tauris.

Nem kötelező tantárgyak.

FRANCIA NYELV. Heti két órában tan íto tta : Bartsch Sándor. Részt vett 
18 tanuló.

Szabadkézi rajz Heti 4 órában tanította : Szokol Karoly. Részt vett 
az I—VII osztályból 46 tanuló, kik két csoportban nyertek oktatást. 

GYORSÍRÁS. Lásd az ifjúsági körökről szóló jelentést.
ZONGORA és orgona. T aníto tta: B ayer K. Samu.



VIII.

írásbeli dolgozatok tételei.
I. A magyar nyelv és irodalomból.

V. osztály.

1. Levél szüleimnek. 2. Városunk leírása. 3. Perikies halotti beszédé
nek gondolatm enete. 4. H ova szeretnék utazni? 5. A Hitel jelentősége. 6. 
Tinódi H istóriás énekei történeti szem pontból. 7 A ' ziilök iránti szeretet 
és tisztelet. 8. Búcsúbeszéd.

VI. osztály

1. A költészet helye a m űvészetek között. 2. Párhuzam A rany Ágnes 
asszonya és Kund Abigél között. 3. A női alakok A rany balladáiban. 4. 
V örösm arty  K ét szomszédvára. 5. A  legendáról. 6 A  lelki élet a Zrinyiász- 
ban. 7. Barlám  és Jozafát legendája. 8. M ennyiben felel m eg a Zrinyiász az 
eposz nem zeti és keresztyéni követeléseinek? 9. Az eposzi szét kezet jellem ző 
sajátosságai a Zrinyiász nyomán. 10. A hum or Arany Toldi estéjében.

VII. osztály.

1. Vallásosság és hazafiasság a keresztyén középkor költészetében. 2. 
K ódexirodalm unk. 3. HistOriás énekek. 4 A 42 zsoltár Balassa Bálint és 
Szenczy M olnár A lbert feldolgozásában. 5. Mely eszmék uralkodtak irodal
m unkban a XVII. századig? 6. A Laokoon szoborcsoport leírása. 7. E red eti
ség Csokonai költészetében. 8. Mi jellem zi a Berzsenyi költészetét? 9. 
M agyarnak lenni oly bús, oly nehéz.

V ili. osztály .

1. A m ilyen az ember, olyan a beszéde. 2. Kisfaludy Károly vigjátékai.
3. V örösm arty hazafias ódáinak eszméi. 4. A  munka. 5. Az élet és az iskola. 
6. Buda halála mint a hun trilógia expozíciója. 7. Kötölességeink teljesítése 
szabaddá tesz. 8. Az igazi műveltség.
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II. A német nyelv és irodalomból.

V. osztály.

1. Die A oxte (W iodererzählung) 2. D er Strauss. (Übersetzung.) 3. Die 
Bürgschaft. (Inhaltsangabe.) 4. D er H erbst. 5. Teils Flucht. 6. Abend. Nach 
Goethe. 7. N iederes Loos. (Übersetzung.) 8. Ein Brief an meine Eltern. 9. 
Esels Schatten. 10. D er A lkohol ein Gift. 11. D er Taucher. 12. Mein H ei
matsort. 13. Am E nde des Schuljahres.

VI. osztály.

1. D er junge Kranich. 2. Die Legende der heiligen Elisabeth. 3. D er 
Tod des Ibykus. (Fordítások.) 4. Die Rückkehr des Hexenm eisters. 5. Die 
Bürgschaft. 6. I’escecola von Kirchner. 7. Schillers Jugend. 8. Frau H ütt. 9. 
Inhalt des ersten Aufzuges »Minna von Barnhelm.« 10. M ajor von Teilheim.
11. Das Fräulein von Barnhelm. 12. Das Stück im Verhältnisse mit 
Lessings Zeitalter.

VII. osztály.

a) H aladók: 1. Mein G eburtsort. (Schularbeit.) 2. W elcher Nutzen und 
Vorteil bringen uns E isenbahn- und Dampfschiffverkehr? 3. Die Folgen der 
Kreuzzüge. 4. Kriemhilde und Brunhilde. (Parallele) 5. Die W ichtigkeit der 
W älder. 6. Fanni hagyom ányaiból. (Übersetzung. Schularbeit.) 7. C harak
teristik der Personen in dem  Gedichte »Das Gewitter« von G. Schwab. 8. 
W ie die Saat, so die E rnte. (Schularbeit.)

b) Kezdők: 1. Mein Geburtsort, 2. Von den Mineralien. 3. A us der 
Artus- und Gralsage (Inhaltsangabe.) 4. D er Star (Übersetzung.) 5. D ie S tadt 
Késmárk. 6. Botond (Übersetzung). 7. D er hunnisch-ungarische Sagenkreis 
(Übersetzung.) 8. W as wissen wir von W alter von der Vogelweide ? (Inhalts
angabe.) 9. Luthers B ibelübersetzung (Inhaltsangabe.)

VIII. osztály.

1. »Bängliches Schwanken, ängstliches Klagen w endet kein Elend, 
macht dich nicht frei, allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, rufet die 
Arm e der G ötter herbei.« (Goethe.) 2. D er W irt zum goldenen Löwen (ein 
Charakterbild.) 3. H istorischer H intergrund des Epos H erm ann und Dorothea.
4. Ars longa, vita brevis est. 5. W arum  können sich Genie und Regel so 
selten vertrage;',? 6. W elche Ursachen führen den Sturz W allensteins herbei? 
7. Hochm ut kommt vor dem  Falle. 8. Lerne dich selbst beherrschen.



IX.

T anszerek.
Líceumi nagy könyvtár.

A  líceumi nagy könyvtár a lefolyt tanévben a következő müvekkel 
g y arap o d o tt:

1. A jándék útján :
A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium tól: Herkules. É ber 

L . : M űvészettörténeti olvasmányok. E bner G.: Für König und Vaterland. 
Szabad oktatás országos szervezete.

A m agyar kir. földmivelésügyi m inisztérium tól: Mezőgazdasági m unka
bérek 1908-ban A világ 1908. és 1909. évi gabonaterm elése II. A  gazdasági 
tudósítók évkönyve XVI. évf. D ubravszky R . : M agyarország mezőgazdasági 
szakoktatási évkönyve 1909-re.

A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségétől: Divald K . : A 
beszterczebányai múzeum kalauza. Szalay T. : Tájékoztatás a múzeumok és 
könyvtárak építése és berendezésére. A múzeumok és könyvtárak orsz. 
tanácsának és főfelügyelőségének 1908. évi jelentése. Balogh P . : A  népfajok 
Magyarországon. M agyarország az 1900. évi kiállításon. Dr. Balás K .: A 
népesedés. Erkel F . : Bánk bán. A sümegi Darnay-m úzeum  naptára, gr. Vay 
P. : Japán gyűjtem énye. Dr. Pándy K .: Gondoskodás az elm ebetegekről. 
M agyar könyvszemle. Osztrák-M agyar Monarchia Írásban és képekben. 
Szana T . : Száz év a m agyar m űvészettörténetből. Dr. Szelényi Ödön pozso
nyi theol. tanártó l: Schneidewein M.: D ie antike Hum anität. W aldeck A .: 
Praxische Anleitung z. U nterricht i. d. lat. Grammatik. V olkelt I.: Aesthetik 
des Tragischen. Cicero: D e o ra to re ; Brutus, Ausgewählte Reden, R ede für 
Roscius. Spreer L. : U eber dieVerwendung der Poetik des Aristoteles. 
N em o: Le az álarccal. S z ilád y : Magyar szófej tegetések. E beling-D raeger: 
Schulwörterbuch zu Caesar. Wellewill M : Prakt, Gram matik der finnischen 
Sprache. Frankl J . : Z. W erners W eihe der Kraft. H arnack O . : Die klassische 
A esthetik der Deutschen. D idero t: Romans et contes. Kleist H. W erke. 
Saphir M .: Hum oristische Schriften 2 kt. Perron F . : Gram m aire francaise. 
Thaiy K .: Vitézi énekek 2. Tolstoi L . : Korunk rabszolgasága. G erber O. : 
A ufgabe und Bedeutung der deutschen Realschule. K unsági-Potem kin: Hon-
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védvilág 2 kt. Deutsche W ahrheiten und M agyarische Entstellungen. B erecky 
Zs.: Rákóczi emlék. Dr. Hoffmann F . : Toldi szerelme forrásai. Molieres 
W erke. 12 kt. Kassai Rákóczi ereklye-kiállítás lajstroma. Führer durch die 
Königl. Museen und die Ruhmeshalle zu Berlin. Tegnér E . : Die Frithjofssage 
übers v. S. Minding. Paul de K ock: Paul et son chien

T átray K árpát késmárki takarékpénztári igazgatótól: K árpátegyesüle t
nek érkönyvei 1876 — 1878, 1881 —1883., 1889., 1892. Kövy A .: Jurispru
d e n c e  Hungaricae Die Conservativen in Ungarn. M urhard Fr. : U eber 
W iderstand, Em pörung und Zwangübung der Staatsbürger gegen die S taats
gewalt Nendtvich C. M.r Enum eratio plantarum . Kraft F. K . : Deutsch-latei
nisches Lexikon 2 kt. Born F. G.: L exicon latinum et theodiscum. Scheller- 
Lünem ann : Lat. deutsch und deutsch lat. Lexikon 3 kt N euer Plutarch 4  kt. 
Lucubrationen eines Staatsgefangenen.

Ehrm ann M. : Amaliens Feyerstunden. M aitland: Napoleon auf dem  
Bellerophon. Vuchetich M .: Elem enta juris feudális Szegedi I.. Tripartitum  
juris Hungarici tyrocinium. Succincta m edicorum  Hungaricae et Transylva- 
niae biographia. Atlas der allen W elt. Kussics I . : Praxis juridica civilis. 
Uj testam entum . Az 1843 országgyűlés, u. m. fő- és t. rendek névsora és 
lakásaik. Azonkívül 20 drb régi tankönyv.

A  szépművészeti m úzeum tól: A történelm i képcsarnok m űtárgyak- 
leíró lajstroma. A grafikai kiállítás leíró lajstroma. A m odern képtár leíró 
lajstroma

Schm idt Emil késmárki könyvkereskedőtő l: Vaterländisches Ehrenbuch. 
Duller E . : Deutschland und das deutsche Volk 2 kt.

Az orsz. ág. h ev. és az orsz. ref. tanáregyesületek évkönyvei 1909-re.
Sauter . Tivadar késmárki nyom datu lajdonostó l: A  »Karpathen-Post 

utolsó évfolyama.
2. V étel útján:
A Schwartner, Jóny Tivadar- és felszerelési alapokból, valamint a m úzeu

mok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége utján kiutalványozott 800 K. állam 
segélyből :

a) Folyóiratok és füzetes v álla la tok : A  magyar tudom ányos akadém ia 
által kiadott folyóiratok, u. m . : A kadém iai értesítő. É rtekezések a társa
dalom tudom ány köréből. Értekezések a történelem tudom ány köréből. Iro
dalom történeti Közlemények. M athematikai és term észettudom ányi K özlem é
nyek. A thenaeum . Archeológiái É rtesítő  Em lékbeszédek.

Ezen kívül: Budapesti Szemle. E rdély i Múzeum. Egészség. Jó E gész
ség. Egyetem es Philologiai Közlöny. M agyar Nyelv. M agyar Nyelvőr. M agyar 
Történelm i Éeltrajzok. Századok. E thnographia. Statisztikai Havi Közlem é
nyek. Földrajzi Közlemények. Földtani Közlöny. Turisták Lapja. Uránia 
Állattani Közlemények. Botanikai Közlemények. Magyar Chemiai Folyóirat. 
Term észettudom ányi Közlöny és Pótfüzetek. Magyar Paedagógia. Orsz. Közép
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ísk. Tanáregyesületi Közlöny. M athematikai és Physikaí Lapok. Középísk. 
M athematikai Lapok. Időjárás. K árpátegyesületi évköny 1909-re. Protestáns 
Szemle. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok. Evangélikus Örálló. Evang. 
Családi Lapok. Művészet. Magyar Iparm űvészet. Szepesi Lapok. T átravidék. 
Centralblatt für Bibliothekswesen. L itterarisches Centralblatt. W ochenschrift 
für Klassische Philologie, Zeitschrift für Philosophie ünd Paedagogik D eutsche 
Rundschau. Zeitschrift für Bücherfreunde. Zeitschrift für Gymnasialwesen. 
W irt: Im W andel der Jahrtausende. S zinnyei: Magyar Írók élete és munkái. 
Az orsz. paedagog. könyvtár és tanszerm úzeum  hivatalos értesítője.

b) Müvek-:
A protestáns irod. társaság kiadványaiból: A n ta l: Em lékezés Kálvinról. 

Thury E. : Magy. prot. egyháztörténeti adattár.
A  Luther-Társaság kiadványaiból: Gyurátz E .: Lelki vezér. Kapi B. : 

H itünk igazsága. Raffay S . : Házi oltár. Zsilinszky M : Dr. Székács J. Kovács
S . : A  bölcs asszony. Ládonyi P . : H a szeretet nincs bennem. Sztehlo K . : 
A  nő hivatása. Jelentés a Luther-Társaság 1908. évi működéséről.

A  m agyar tudom ányos akadémia könyvkiadó vállalatából az 1909. évi 
illetm ény fe jében ' Kállay I.: A  szerb felkelés története. Mahler E  : Ókori 
Egyiptom . Raleigh W alte r: Shakespeare; ford. Czeke.

A  term észettudom ányi társulat könyvkiadó vállalatából: Dr. Mágócsy- 
Dietz S . : A  növény táplálkozása. Berget A . : A földgömb és a légkör fizi
kája, ford, Bogdánfy. Dr. Zempléni G y .' Az elektromosság gyakorlati alkal
mazása.

Statisztikai hivatal kiadványaiból: Magyar stat. közlem ények 24., 27., 
28. és 29. kt. Magyarország 1908. évi külkeresk. forgalma. Magyar statisztikai 
évkönyv 1908-ra.

A  m agyar földrajzi társaság kiadványaiból: VII. és V ili. kt. Sven 
H é d in : Ázsia sz ívében ; átdolg. Tbiring Gy.

M agyarország várm egyéi és v áro sa i: Bács-Bodrogmegye 11. kt.
Pest-Pilis-Soit- Kiskun m egye I. kt. Heves vármegye. Magyar regény

írók : IX. sorozat: Jókai M .: Mire m egvénülünk 2 kt. Pulszky F. : A m agyar 
jakobinusok. Beniczkyné Bajza L . : Végzetes tévedés. Tolnay L . : Az urak.

Kleyers math.- tec.hn. natunviss Encyklopädie c. gyű jtem ényébő l: K leyer 
A .: Lehrbuch der Gleichungen. K leyer A .: Lehrbuch der K örperberechnung.

Sammlung S chubert: G ünther S .: Geschichte der Mathematik. Pflieger 
W .: Elem entare Planimetrie. Bohnert F . : E lem entare Stereom etrie. Bach
mann P . : Grundlehren der neueren Zahlentheorie.

W issenschaft und Bildung című sorozatbó l: Neumann E . : E inführung 
in die Ä sthetik der Gegenwart.

A us Natur und Geisteswelt című sorozatból: Frech F . : Aus der V or
zeit der Erde.
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Egyéb m ű v e k :
Busemann L . : D er Pflanzenbestimmer. Lendner E . : Zépserscher 

Liederposchen. T elléry: Igló könyve. Műveltség könyvtára: L yka-K acsóh : 
A  m űvészet könyve. Nagy Iván: M agyarország családjai 13 kt. Fodor S . : 
Napoleon. Pauly-W issowa: R ealencyclopädie der classischen A ltertum s
wissenschaften 7 kt. Képes szent Biblia. Dr. Hajnóci I.: Az első lőcsei 
kalendárium. Kármán M .: Paedagógiai dolgozatai 2 kt. Browning O .: A neve
lés elméletének története. Pósch K . : Krisztus. Darwin. Csallóközi J. : Ú tm u
tatás a gim, gyakori, tanításához. Jurkovieh E . : Történeti tárcák. Magyar 
könyvszemle 1905. és 1906. évf. Századok 21. évfolyam. Jahrbuch der N atur
wissenschaften,

Az elmúlt tanévi gyarapodás folyóiratok és hírlapokban :
A jándék utján 4 mű 11 kötetben; vétel utján 51 mű 81 kötetben. 

Összesen 55 mű 92 kötetben. Tudom ányos és egyéb m űvekben: A jándék 
utján 77 mű 121 kötetben; vétel utján 53 mű 73 kötetben. Összesen 130 
mű 194 kötetben A jándékozott tan k ö n y v ek : 20 mű. É rtesítő 160. A könyv
tár tehát összesen 365 művel 465 kötetben gyarapodott.

Kezelő : B ruckner K ároly könyvtáros.
Az I —IV  osztályok szám ára  b e ren d eze tt könyvtárnak  82 tanuló volt 

tagja. Könyvtár állománya 481 magyar, 137 ném et mű, m elyből idei gyara
podás vétel utján 40 m agyar mű, Genersich Aurél IV. oszt. tan. ajándéka- 
kép 4 magyar, 1 ném et mű, összesen 94 K, értékben. Kezelő: Mikolik Imre.

A volt ném et önképzőkör könyvtára, m elyet a lefolyt tanévben G ott
hardt Kornél tanár felügyelete mellett Schleifer Rezső VIII. o. t. kezelt, 12 
kötettel gyarapodott, 55'32 K. értékben. Jelenlegi állom ánya 724 kötet

A kötelező m agán  o lvasm ányok könyv tára  tanulók ajándékából 37 
füzettel 16'50 K értékben gyarapodott. Jelenlegi állománya 749 kötet.

A tö rténe lm i sze rtá r  állományában a lefolyt tanév folyamán gyara
podás nem történt.

É rem tár. Az összes érm eket két érem szekrényben rendeztük el. Ez 
évű gyarapodás ajándék ú tján : K arátsony Zsigmond úr 2 drb. ezüst-, Kom 
játhy Béla III. o. t 2 drb. ezüst-, Széles Béla III. o. t. 1 drb. réz-, Csáka 
Sándor IV. o t. 1 drb. ezüst-, Molitor István IV. o. t. 1 drb. réz-, Steinbock 
Rezső IV. o. t. 1 drb. ezüst-, T átrav  Ernő IV. o. t. 1 drb. rézérem. Az érem 
szekrényeket 22 K. 40 f. költséggel rendeltetésüknek megfelelően rendbe
hozattuk. Az érem tár állom ánya: 1323 drb.

A rég iség tá r ez évben nem  gyarapodott. Egész állomány 39 drb. 
120 K. 80 f. értékben.

R a jz s z e r tá r : a szabadkézi rajzhoz. A  szertár a f. tanévben nem gyara
podott, de a m últ tanévben szereztetett be ez évi átalány terhére is. (A f. 
évre eső rész 100 K.) A  szertár állom ánya a tanév végén 27 gyűjtem ény 
rajzminta (2138 rajzlappal), 73 drb. préselt levél, lepke, bogár, 59 drb. fa-
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modell és gipszminta, 55 drb. használati tárgy, 1 em berkoponya, 3 drb. 
könyv, 1 ceruzahegyezőgép. Összesen 2330 drb. 846'70 K. értékben, b) 
Mértani ra jzhoz: Állom ány 160 rajzminta, 21 modell, 17 eszköz. Valamennyi 
rongált állapotban, értéket alig képvisel. Kezelő : Szokol Károly.

Filológiai és m űvészettörténeti gyűjtem ény. Beszereztettek vétel ú t já n : 
Ad. F urtw ängler: Die Aegineten (füzet) 4 K„ az aeginai Aphaia-tem plom  
keleti és nyugati oromfala (2 műlap, keretben) 2312  K., A. Mau: Pompei 
in Leben und Kunst (kötve) 25 K. és A nm erkungen zu Pompei in L eben 
und Kunst 2 K-., A római katakom bák (71 drb. diapositiv) 40 K., Fényképek 
a két év előtti veneziai tanulmányi kirándulásról (1 keretben) 8 K., íiümei, 
abbáziai és triesti képek (1 keretben) 5 K , Dörpfeld trójai ásatásai (1 kép) 
3 K., A trójai dom b észak felől (1 kép) 2 K. és Leukas partvidéke (1 kép) 
2 K. összesen 81 drb. 1144 2 K. értékben. A jándék útján: A római kata
kom bák (1 füzet, szöveg a diapositiv képekhez, Dr. R évay József ajándéka) 
5 K., ezenfelül különböző cégektől (Liesegang,' Kruess, Teubner) 7 drb. 
katalógus 4 '44 K. értékben, összesen 8 drb. 9 '44 K. értékben. A  beszerzések 
ez évi teljes összege: 89 drb. 123'56 K. értékben.

Filológiai szemléltető eszközök készítését az idén is m unkába vettük, 
de tervbe vett alkotásunk (római ház) nem készült el teljesen s így csak 
jövő évi beszám olónkban szerepelhet.

Az intézet általános leltározása alkalmával pótlék gyanánt felvettünk 
még a fii. m úzeum ban 4 drb. bútort és berendezési tárgyat 107 K., a 
filológiai m űhelyben pedig 15 drb. bú tort és berendezési tárgyat 112 K. 
értékben, összesen 19 drbot 219 K. értékben.

A múlt év végi leltári állapot 902 drb. (egy drb. a leltározás alkal
mával, mint előzőleg helytelenül felvett, töröltetett) 1798'56 K. értékben. 
Az idei összes leltári gyarapodás (89 19) 108 drb. (123'56 -|- 219) 342'56
K. értékben. A  gyűjtem ény és a m űhely jelenlegi leltári állapota tehát 
1010 drb. 214L12 K. értékben. A gyűjtem ény kezelője: Dr. Révay József.

Földrajzi szertár. G yarapodása: 3 drb. 1:75000 katonai térképlap., 
M agyarország néprajzi térképe (vallás- és közokt. minisztérium aj.) Körmöcz- 
bányai arany vidék térképe (Szaktanár aj.) Összesen 5 drb. 30'50 K. értékben.

Term észetrajzi szertár. Á svány-földtan: K iselejteztetett 55 drb tárgy 
25'50 K. értékben. G y arapodás: 92 drb. kőzet, kövület, ásvány 87 50 K. 
értékben. (Nyárády E. Gyula, Dr. Vadász Elem ér, Klaniczay Gyula VIII.
o. t., Gründl K. VII. o. t., Csiskó Á rpád VI. o. t. és a szaktanár gyűjtése 
ill. ajándéka); továbbá 900 drb. ásvány stb. elhelyező doboz 34'00 K. érték
ben (vétel.)

Állattan. Kiselejteztetett: 160 drb. hasznavehetetlen állati m aradvány 
32'00 K. értékben. G y arapodás: Halászm adár csoportozat (Lipp Frigyes 
ajándéka K arácsony Zsigmond igazgató útján) Strom bus Dél-Amerikából
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(Juszt Gy. IV. o. t. aj.) H angya és hangyalesők (Szaktanár aj.) Össesen 10 
drb. 23 00 K. értékben.

N övénytan. K iselejtezte tett: 300 drb. hiányos vagy ismeretlen lelő
helyről származó növény 60 00 K értékben. G yarapodás: Nyárády E. 
Gyulától 120 drb, környéki és havasi ritkább szárított növény. A lyceumi 
1908/9-iki IV. o. gyűjtéséből 100 drb. szárított n ö v én y ; Neupauer A. V. o. 
t. 80; Danielisz R ,  Scenczel Pál, Barna Elek IV. o. t. gyűjtéséből 60 drb. 
szárított növény. Bruckner K. I. o. t. aj. Pinus silvestris teratologia. Vétel 
útján 3 tábla alpesi növény (keretezés stb.) 21'90 K. Összesen 364 drb. 
10360 K. értékben.

Az évek óta felhalmozódott vegyes herbariumi példányokat egy újabb 
egyetem es modern herbárium ban egyesítettük. A  növények revisíójáért 
N yárády E. Gyula polgári iskolai tanár útnak e helyen is köszönetét m ondunk 
A herbáriumhoz szükséges czédulák, boritóívek, felragasztási lapok stb. be
szerzési ára 82'70 K. volt.

Az iskolai növénykert czéljaira 25 drb. különböző cserjét szereztünk 
be 19'55 K. v é te lá ré rt; azonkívül folytattuk a környék  dórájának m eghono
sítását a kert arra alkalm as részein.

N éhai Dr. Szelényi Károly te rm észe ttu d o m án y i szakkönyvtára 4 
kötettel szaporodott 35 '40 K. értékben vétel, N yárády E. Gyula és a 
szaktanár ajándékából. Kezelő : Noszky Jenő.

T erm é sze ttan i s z e r tá r  a lefolyt tanévben a következő eszközökkel 
gyarapodott: Erőparallelogram m  Bertram szerint; a föld lapultságát bem utató 
abroncsgyűrük; biztos egyensúlyt m utató készülék; a nyom ás egyenletes 
terjedését mutató készülék; Archim edes kísérletéhez szolgáló készülék; 
Nicholson szerinti areom éter; Plateau-figurák a felület öszehuzódására 4 
drb; edényes barom éter; Bartel spirituslám pa; pyrom éter két m utatóval: 
Tvndallféle készülék; gázok és gőzök feszítő erejének a meghatározására 
szolgáló készülék; keverési kalorim éter; Quincke-féle készülék a hanginter- 
ferentia bem utatására; optikai pad felszerelve a következő készülékekkel: 
három biconvex lencse, egy biconcav lencse, am elyek úgy vannak m eg
választva, hogy belőlük m ikroskopot, úgyszintén földi és csillagászati messze- 
látót lehet összállitani, továbbá egy homorú tükör, egy prizma flintüvegből, 
egy petróleumlám pa, egy nyílással ellátott tábla mikrométercsavarral, 
egy fehér ernyő a képek  felfogására, egy ernvő a homorú tükörhöz, egy 
fénytartó egy fényforrással, egy fénytartó négy kisebb fényforrással a photo- 
m éter számára és egy Bunsen-féle pho to m eter; napállító ; Coulombs-féle 
m érleg; V olta-oszlop; V oltm éter; induetor (platina- és higany-szaggatóval); 
összesen 1305 80 K. Chémiai szerekben 15'68 K Az összes szaporodás tehát 
1321-48 K.

A  szertár összes értéke bútorzattal együtt a tanév végén 10.436'87 K. 
A  szertár ő re : H ronyecz György.
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A tornaszertár ez évben nem  gyarapodott. Két drh. ugrórúd kiselej- 
teztetvén jelen állománya 180 drb. 915 50 K. értékben. Kezelő: Topper- 
czer Rezső.

Tanári kézikönyvtár. A tanári tanácskozóból nyíló külön heljdségben 
szakok szerint rendezve kezeltetnek azok a müvek és segédeszközök, a 
m elyekre a szaktanároknak önképzés és tudom ányos m unkásság céljaira 
leggyakrabban szükségük van.

A könyvtár ez évben 41 kötettel gyarapodott Jelenlegi állom ánya 
551 kö te t és 22 térkép. Kezelő: G otthardt Kornél,



X.

Ifjúsági körök.
A Kazinczy önképző- és olvasókört a lefolyt tanévben Báthory A ndor 

tanár vezette. Az 1909. szeptem ber 18-án m egtartott alakúló gyűlésen a kör 
a tanárelnök buzdító szavai után tisztviselőkul a következőket választotta 
m eg: ifj. elnök Oszvald György V ili. o. t., titkár Génesi Sándor VIII. o. t., 
főjegyző Klaniczay Gyula VIII. o. t., aljegyző Zuber Frigyes VII. o. t., 
pénztáros Madera Mihály VIII. o. t., ellenőr Banczik A ladár VIII, o. t., fő- 
könyvtáros H ayde Sándor VIII o. t., a lkonyvtárosok: Bartos Miklós VIII. 
o. t., Gábriel G yörgy VIII. o. t.. Kunszt János VII. o. t, Scherlacher Sándor 
VII. o. t., lapfel ügyelők: Gratz Emil VIII. o. t., Torma László VIII. o. t. 
és Szabó A ndor VII. o. t.

A  rendes tagok száma (a V I.—VIII. osztályból) 82, a pártoló tagoké 
32 v o lt ; összesen 114.

Tartott a kör az alakuló- és az 1910. m ájus 11-én tarto tt záró gyű
lésen kivül 11 rendes, 2 rendkívüli és 2 díszgyölést. Ez utóbbiakat 1909. 
október 6-án és 1910. május 20-án; műsoruk a következő volt:

O któber 6 -án, az aradi vértanuk em lékére :
1. Himnusz.
2. S zalay : O któber 6-án. Szavalta Á dám  Gyula V. o. t.
3. Rákóczi Ferenc imádsága. Énekli a lie. dalárda.
4. Ünnepi beszéd. Tartja Oszvald György VIII. o. t.
5. Chopin: Gyászinduló. Játssza a lie. zenekar.
6. Á brányi E .: Tizenhárom. Szavalja Farkas Győző VII. o. t.
7. Szózat.
Május 20-án, Kazinczy' F. em lékére:
1. Himnusz.
2. Petőfi S . : Széphalmon, Szavalja Á dám  Gyula V. o. t.
3 »Kazinczy Ferencz«. Felolvasás, tartja Génesi Sándor VIII. o. t.
4. »91. zsoltár«. Énekli a lie. dalárda.
5. »Kazinczy F. emlékezete«. Irta Tom pa Mihály, szavalja M adera 

Mihály' VIII. o. t.
6. Szózat.
Ezenkívül a kör egyes tagjai részint szavalattal, részint felolvasással 

közrem űködtek az okt. 31-én és március 15-én tarto tt iskolai ünnepélyeken, 
a késmárki »Szabad Líceum« néhány előadásán s az 1910. évi április 9-én 
tarto tt ifjúsági hangversenyen.
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A rendes gyűlések tárgyai voltak: a beérkezett írásbeli művek felol
vasása és megbírálása, m űfordítások, szabad előadások és szávaiatok stb. 
A  tagok m unkásságát a következő kim utatás ismerteti: volt 12 felolvasás, 
m elyek közül érdem könyvbe vétete tt 1, jegyzőkönyvi dicséretben részesült 
3, dicséretet nyert 8. A  beadott 9 költem ény közül d icséretet nyert 3, mél
tánylásban részesült 4, tudom ásul vétetett 1, elvettetett 1. Beérkezett 1 mű
fordítás, mely dicséretben részesült.

Szavalat elhangzott 19, m elyek közül a kör 4-et jegyzőkönyvileg m eg
dicsért, 10-et megdicsért, 4-et m éltányolt s 1-et tudomásul vett. Elhangzott 
71 bírálat, m elyek közül a kör 4-et jegyzőkönyvi dicséretben részesített.

A felolvasások közül kiemeljük a következőket: Eötvös József báró: 
»Karthausi«-ja (Oszvald G yörgy VIII. o. t). Molnár F. »Az ördög« c. víg- 
játékának fejtegetése (Génesi Sándor VIII. o. t). A rany János »Buda ha
lá láé n ak  esztétikai m éltatása (Klaniczav Gyula V ili. o. t). Katona József 
Bánk bán«-ja (Madera Mihály VIII. o. t). Milton »Elveszett paradicsoma« 
(Gottlieb Ernő VI. o. t). Párhuzam Bürger »Der wilde Jäger« és Kisfaludy 
Károly »Karácsonyéj« c. balladája között (Kádár László VI. o. t). »Az or
gona ismertetése« (Haberehrn G. VIII. o. t). »A repülőgépekről« (Wein T ibor 
VII. o. t). »Repülőgép-szerkezetek« (Zuber F. VII. o. t). Szabad előadást 
tarto tt Am brózy Béla VII. o. t. »A telefonról« és Gaal Sándor VI. o. t. 
»Mágnesség és indukció« címen.

Volt két szavalat-verseny; egy komoly tárgyú, m elyen 6-an vettek 
részt. A jutalm at Klaniczay Gyula VIII. o. t. nyerte meg. A  víg-szavalati 
versenyen részt vettek  hárman. A kitűzött díjat Goldmann Leó VII. o. t. 
nyerte meg.

A kör a következő tételekre hirdetett p á lyáza to t: 1. Kazinczy Ferenc. 
2 Mikszáth Kálmán »Beszélő könfös«-ének m éltatása. 3. Hunfalvy Pál és a 
m agyar nyelvészet a XIX. században. 4. Zola Emil »Munka« c. régényének 
ismertetése. 5. A dal kellékei. 6. E rdély  szerepe a 30 éves háborúban. 7. 
Az élet fejlődése.

B eérkezett 4 pályamű. Oszvald György VIII. o. t. a 3-ik és Génesi 
Sándor VIII. o. t. az 1-sö és 3-ik tételre készített m unkáit egyformán első 
díjjal, 2 5 —25 koronával, Klaniczay Gyula VIII. o. t. az 5-ik tételre írt mun
káját a 3-ik díjjal (20 IC) és M adera Mihály VIII. o. t. a 6-ik tételre írt 
pályam űvét a 4-ik díjjal (20 K.) jutalm azta a kör.

A kör a következő lapokat já ra tta : Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, 
Pesti Napló. Tolnai Világlapja, Új idők, V asárnapi Újság, Kakas Márton, 
Uránia, Erdélyi Lapok, Szövétnek, Evang. Családi Lapok, Term észettudo
m ányi Közlöny, Iskolai ünnepeink.

A  kör könyvtára a lefolyt iskolaévben 124 kötettel gyarapodott 500 
K. értékben. Ezek közül: A jándék  38 drb könyv 18 kötetben (Dr. Szelényi 
Ö dön pozsonyi theol. tanár úrtól). Vétel 106 kt.
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A  könyvtár állom ánya az év végén : 1659 kötet.
A  kör vagyoni állapotáról a következőkben számolunk be :
B e v é t e l :

1. Múlt évi pénztári m a r a d v á n y .......................  228 86
2. Tagsági d íjakbó l.................................................... 570 '—
3. E lárverezett ú j s á g o k é r t ..........................................46'20
4. Könyvjegyzékek, alapszabályok . . . .  15'44
5. Büntetés, késedelmi kam at . . . . . .  26' —

Összesen . . 886'50
K i a d á s :

1. Előfizetés l a p o k r a ................................................... 123'40
2- K ö n y v e k é r t .........................................................  407'40
3. P á ly a d í ja k r a ......................................................... 110' —
4. Könyvek és folyóiratok beköttetése . . . 27'86
5. K isebb k i a d á s o k ..............................................  1812

Összesen . . 686'78
Pénztári m aradvány tehát K. 199'72

Szavalókör. A  liceum III. és IV. osztályú tanulóiból alakult Szavalókör 
az elmúlt tanévben is hivatásának megfelelő szép sikerrel s minden tekin
tetben kielégítő eredm énnyel m űködött. A  fiúk példás szorgalommal láto
gatták kedves körüket, hol nem csak a szavalásban nyertek gyakorlatot, ha
nem  a m agyar költők életrajzának s örökbecsű irodalmi alkotásaiknak szak
szerű m agyarázatával irodalmi ism ereteik is gyarapodtak. A  rendes összejö
veteleken a fiúk szinte versenyeztek a szavalatok s költők irodalmi m űkö
désének előadásában, miáltal a szabatos, bátor fellépéshez is hozzá szoktak. 
Öröm volt hallgatni a többnyire idegen ajkú fiúk szép, lelkes szavalatát, 
tiszta m agyar kiejtésben való haladását. Körünk tehát nem csak hathatós 
pedagógiai tényezőnek bizonyult, hanem hazaszeretet s a honfiság m eleg
ágyának is, hol a palántát gondosan ápolva, életerős cedrusfává növekszik, 
m elyet a gyerm eki szívből kitépni soha semmiféle hatalom képes nem lesz. 
A  rendes összejöveteleken kívül tarto ttunk: Petőfi-, Vörösm arty-, Arany-, 
Thököly-ünnepélyt s m egünnepeltük a szabadság nagy napját, március 
Idusát is. Ez évi m űködésünket a M ikszáth-ünnepéllyel fejeztük be, mely 
alkalommal koszorús írónkat táviratilag üdvözöltük. A  szavalásban kiváló 
szorgalmat kifejtettek : Belóczy Dezső, Csáka Sándor, Genersich Aurél, Kál- 
m ánchey Géza, Kósa Ferenc, Molitor István, Ritók György, Szivák Emil 
IV. o. és Danielisz Mátyás, D érer János és Solcz Gyula III. o. tanulók.

Dr. Banczik Samu
vezet) tanár.

Gyorsírókor. Az 1909/10. tanévben az ifjúsági gyorsírókor Dr. &évay 
József tanárelnök vezetése alatt alakult m eg szeptem ber hó végén. Tisztvi-
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selővé választattak: ifj. elnök és I. előadó: Oszvald György VIII. o. t., 
II. előadó: Génesi Sándor VIII. o. t., pénztáros: Banczik A ladár VIII. o. t., 
főkönyvtáros: Márton G ábor VII o. t., alkönyv táros: Rankai Géza VI. o. t., 
jeg y ző : Kéhler E de VI. o. t.

A  kör tagjainak a száma 40 volt (tízzel több mint az előző évben) és 
különösen az alsóbb osztályokból került ki.

A tagok két csoportba voltak osztva; a kezdőket Génesi Sándor VIII. 
o. t., II. előadó, a haladókat pedig Oszvald György VIII. o. t. ifj. elnök tanította.

A kezdők tanításánál az előadó arra fektette a fősúlyt, hogy a tagok 
tisztában legyenek a gyorsírás elveivel és nagy gondot fordítsanak a sza
batos írásra. Az elért eredm ény igen szép volt. Szabatos, csinos kiállítású 
és hibátlan stenogram m jaikkal kitűntek: Rankai Géza VI. o. t., Danielisz 
R óbert IV. o. t., D érer János III. o. t., Klein Jenő III. o. t.

A haladók a felsőbb fokú gyorsírót tanulták és am ennyire az idő en
gedte a parlam enti vitaírást is.

Az elmélet elsajátítása m ellett különös gondot fordítottunk e csoportnál 
a gyakorlatra s ennél igen jó  szolgálatot te tt a »Gyakorló gyorsíró* c. új
ság, a mely e célra nagyon alkalmasnak és használhatónak bizonyéit.

Az elért szótagszám (220 szótag percenként) annak is köszönhető, hogy 
a haladók mindig gyorsírással jegyezték a tanárok m agyarázatait.

T a n k ö n y v e k :  a) kezdők csoportja: Forrai S om a: A m agyar gyors
írás tankönyve G abelsberger elvei szerint I. rész. Levelező gyorsírás; b) 
haladók: U. a. II. rész. Vitaírás.

Céljainak elérésére a kör a következő, Gabelsberger-M arkovits rend
szerű, lapokat já ra t ta : Gyorsírási Újság, Gyakorló gyorsíró, Gyorsírászati 
lapok, Gyorsírási Szemle.

A kör gyorsírási m üvekből álló könyvtárát szorgalmasan látógatták 
a tagok.

Bevétel volt tagsági díjak címén 111 K., visszatérített előfizetési díj 
1'20 ív , összesen 112 20 K., kiadás 53'90 K., marad tehát tiszta bevételnek 
58'30 K .; ezt hozzáadva a m últ évi 95 87 K. pénztári m aradványhoz, az 
egyesület összes vagyona az év végén 154T7 K., mely összeg a Késmárki 
Bank 8898. sz. könyvecskéjében van gyümölcsőzőleg elhelyezve.

Dr. Révay József
tanár-elnök.

Dalkör. A  líceumi ifjúsági dalkör Kintzler Béla tanár-elnök elnöklete 
alatt 1909. szeptem ber 16-án tarto tta alakuló gyűlését, m elyen Fábry Ernő
VIII. o. t. karm esternek, H ayde Sándor VIII. o. t. pénztárosnak, Klaniczay 
Gyula VIII. o. t. jegyzőnek és szertárosnak, Binder Dezső VIII. o. t. ellen
őrnek választatott.

A  kör hetenként 1 órát tartott. Az alsóbb osztályok növendékeivel
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együtt vegyeskarban is énekelt. A  betanult darabok közt több népdal és 
müdal, egyházi- és gyászének fordul elő.

A kör szerepelt tem etések alkalmával, az okt. 6-án tartott gyászünne
pélyen, okt 31-én a reformáció em lékünnepén, a késmárki vértanúk »Kray, 
Lányi, Toppercer« halálának 200 éves évfordulóján, a márc. 15-iki nem zeti 
ünnepélyen, Hunfalvy Pál születésének 100 éves évfordulója alkalmából ren 
dezet em lékünnepélven, az ápr. 9-én tarto tt ifjúsági hangversenven, a litur
gikus istentiszteleteken, protestáns estélyek alkalmával s az évzáró ünnepélyen.

Zenekör. Az ifjúsági zenekör alakúló gyűlését Kintzler Béla tanár-elnök 
elnöklete alatt 1909. szeptem ber 16-án tarto tta meg. Tisztviselői vo ltak : ifj. 
elnök Oszvald György VIII. o t , jegyző és ellenőr Klaniczay Gyula VIII. 
o. t., pénztáros és szertáros H ayde S ándor VIII. o. t.

A  kör tagjainak száma volt 16, kiknek hangszerek szerinti m egosz
tásnak a következő: Chamilla Antal VIII o. t. I. hegedűs, Goldmann L eó
VII. o. t. II. hegedűs, Binder Dezső VIII. o. t. fuvolás, Oszvald G yörgy
VIII. o. t. és Kiss G yörgy tercesek, Miklós Konrád V ili. o. t. és B eöthy 
A ndor VII. o. t. cimbalmosok, Klaniczay Gyula VIII. o. t. és H ayde Sándor 
VIII. o. t. brácsások, W inczer Izidor VIII. o. t ,  Gábriel György VIII. o. t., 
M ayerszky Gusztáv VI. és K leinberger H ugó V. o. t. kontrások, F ábry  E rnő 
V ili. o. t. és Krizsán Iván VIII. o t. nagybőgősök.

A kör rendes gyakorló óráit 2,szer hetenként tartotta meg, szükség 
esetén azonban többször is. Betanult számos klasszikus darabot, indulót és 
táncdarabot, magyar nótát.

A  zenekar szerepelt az okt. 6-iki gyászünnepélyen, a márc. 15-iki nem 
zeti ünnepélyen, az április 9-iki ifjúsági hangverseny alkalmával, a dísztornázáson 
és a záróünnepélyen.

Torna- és vívókör. A kör szeptem ber hóban alakult meg T opperczer 
Rezső tornatanár elnöklete alatt 65 taggal. Tisztviselőknek a következőket 
választotta meg a k ö r : alelnök Bartos Miklós, jegyző Oszvald György, pénz
táros Gábriel György, ellenőr Banczik A ladár V ili. o. tanulók. Előtornászok : 
Chamilla Antal, Lipp Zoltán V ili. o. t., Kubovcsik A ndrás VI. o. t . ; zász
lótartó Binder Dezső VIII. o t . , k ü rtö sö k : Schubszky Rezső VIII. és Kiss 
G yörgy VI. o. t . ; dobos Gábriel G yörgy VIII. o. t. A  vívást az elnök ta 
nította hetenként 1 órában, tornaórák hetenként 2-szer tartattak.

A  kör pénztári állapota a k ö v e tk ező :
Takarékpénztári betét 216 K. 46 fill , pénztári m aradvány 43 K. 34 fill., 

követelés tagdíjakból 57 K., 10 fill., összesen 316 K. 90 fill. A kör leltára 
áll 129 drb-ból 1014 K. 72 fill, értékben. A  kör vagyona tehát 1331 K. 62 fill.

Topperczer Rezső
vezető tornatanár.
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Jótétemények. Segélyezés.
1. Tandíjelengedés.

A líceumi iskolatanács határozatából tandíj el engedésben részesültek:

a) E gész évi tandíjeJengedésben :

1. D érer János, 2. Kom játhy Béla III., 3. Molitor István IV., 4. Grósz 
Ervin, 5. T réger János V., 6. Hönsch E de VIT., 7. Madera Mihály és 8. 
Schleifer Rezső VIII. o. tanulók. (Egyenként 44 K.) Az elengedett összeg 352 K.

b) F élévi tandíjelengedésben :

1. Hlavács Samu II., 2 Em ericzy Andor, 3. Roth Ágost III., 4. Danie- 
lisz R óbert, 5 Herm el Zoltán, 6. Szivák Emil IV., 7. Mayerhöffer Á rpád
V., 8. Kéhler Ede VI., 9 Am brózy Béla VII., 10. Faix  Béla V ili. o. tanulók. 
(Egyenként 22 K.) Az elengedett ö s s z e g .................................................... 220 K.

c) F élév i tandíjukat a segélyalap fize tte :

1. D érer László, 2. L ipták László I , 3. Pasztercsik József II., 4. Barna 
Elek IV.. 5. Guttmann L ipó t VI., 6. Farkas Győző VIII., (1, 11.) 7. Banczik 
A ladár VIII. tanulóknak Ö s s z e s e n ............................................................... 176 K.

Ezenkívül a pártfogóság határozata szerint úgy a tandíj, mint a já ru 
lékok fizetése alól fel vannak mentve, mint líceumi tanárok, helybeli ev. 
lelkész, illetve tanítók fiai: 1. Bruckner Károly I., 2. Binder Jenő III., 3. 
Kintzler Ö dön V., 4. B inder Dezső VIII. o. tanulók.

2. Tápintézet.
A líceum tápintézetét a lefolyt tanévben 97 líceumi és az iskolatanács 

engedélye alapján az állami szövőiskola 21 növendéke, tehát összesen 118 
tanuló látogatta. Ezek közül 29 líceumi tanuló — e szerint majdnem minden 
harmadik — részesült tápdíj elengedésben.

4



K övetkező 29 ingyenes, illetőleg kedvezm ényes hely töltetett h e :
5 ingyenes hely -a 180 K. . 900 K.

12 félingyenes hely ä 90 K. . . 1080 K.
11 kedvezm ényes hely ä 45 K. . 495 K.

1 kedvezm ényes hely ä 30 K. . 30 K.
Az elengedett összeg e szerint . 2505 K.

A  szupplikációból a lefolyt tanévben befolyt 2457 22 K. A  tápintézeti 
alap, melyből az esetleges hiányok fedeztetnek, az 1909. év végén 44‘496 
korona 73 fillér.

.10

Tápintézetünk étrendje a következő:

összesen tehát 27 hely kerül betöltésre.
Ezen helyekért j ó  e l ő m e n e t e l i ! ,  j ó  m a g a v i s e l e t i ' i ,  s z e g é n y  

sorsú, első sorban protestáns vallásu tanulók folyamodhatnak.
Folyam odók a lefolyt 1909/10. tanévről szóló iskolai, valamint a szülők 

vagyontalanságáról tanúskodó bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket intéze
tünk igazgatóságánál f. évi augusz tus hó 20 -ig nyújtsák be. Fizetéses helyre 
a tápintézetbe felvétetik minden tanuló valláskülönbség nélkül.

A  tápdíj évi 180 K. és félévenként előre szept. i-én  és feb ru ár i-én 
fizetendő. Felkérjük a t. szülőket, hogy a táp in téze ti d íja t ne a tanu lók  
kezéhez, h an e m  közvetlen a líceum i táp in téze ti gondnok cím ére küldjék be.

Vasárnap

Hétfő
Kedd

Szerda

Csütörtök
Péntek
Szom bat

EBÉD:
Marhahúsleves tésztával, marhahús káposz

tával.
Marhahúsleves rizzsel, marhahús babbal.
Marhahúslsves búzadarával, marhahús lencsé

vel vagy borsóval.
Marhahúsleves árpadarával, marhahús savanyú 

burgonyával.
Marhahúsleves rizzsel, marhahús káposztával.
Marhahúsleves búzadarával, marhahús babbal.
Marhahúsleves árpadarával, marhahús savanyú 

burgonyával.

VACSORA:
Marha- vagy sertéssült burgonyával. 

Tejben főtt rizs.
Marha- vagy sörtéssült burgonyával. 

Babfőzelék kolbásszal.

Gyúrott tészta.
Marha- vagy sertéssült burgonyával. 
Kolbász.

Ezenkívül minden étkezésnél szem élyenként 1/ i rész kenyeret kap tak  
a tanulók. Az őszi hónapokban különböző zöld főzelékek adattak.

A  jövő tanévre tápdíjak elengedésre 2400 K. van előirányozva. Ezen 
összegből:

6 ingyenes hely a 180 K. . . . 1080 K.
10 félingyenes hely a 90 K. . . 900 K.
6 kedvezm ényes hely ä 45 K. . 270 K.
5 kedvezm ényes hely á 30 K. . 150 K.

Ö sszesen : 2400 K.
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Külön ebédre vagy vacsorára nem lehet beiratkozni. A tápintézet 
bennlakással nincs összekötve.

Végül kedves kötelességünknek tartjuk intézetünk és a szegénysorsú 
tanuló ifjúság nevében a tápintézet összes jótevőinek hálás köszönetünket e 
helyen is kifejezni, egyben kérve őket arra, hogy tápintézetünket a jövőben 
s kegyes pártfogásukba venni s nem es céljában tám ogatni szíveskedjenek.

B ruckner Károly
tápintézeti gondnok.

3. Ifjúsági gyámintézet.
A  líceumi ifjúsági gyám intézet Binder Jenő vallástanár elnöklete alatt 

m űködött. A gyám intézet részére a tanulók maguk között 168'44 K.-át 
gyűjtöttek. Ez összeghez járult az I. oszt. 19'80 K, II. o. 21'40 K, III. o. 
17-34 K, IV. o. 17 20 K, V. o. 18 80 K, VI. o. 17 K, VII. o. 40 K, VIII. 
o. 16‘90 K.-val A gyűjtés negyedrészét, 42'11 K.-át az egyetem es gyám
intézetnek küldtük az egyetem es tőkére, a szabad rendelkezésre fenmaradó 
126'33 K,-ból a rozsnyói árvaháznak 35 K.-át, a helybeli diakonia egylet
nek, az eperjesi theol. otthonnak, az alsólechniczi év. egyháznak és a torzsai 
konfirm ándus-ótthonnak 10 —10 K.-át, a nagybocskói és marosillyei ref. 
egyházaknak 5 — 5 K.-át adtunk. Leszám ítván a postaköltséget, a fenmaradt 
38'71 K. a tőkéhez csatoltatott, mely az időközi kam atokkal együtt jelenleg 
159‘01 K .-át tesz ki. Binder Jenő, tanár-elnök.

4. Ifjúsági segélyalap.
Kezelő az igazgató.

Célja az intézet szegénysorsú tanulóinak segélyezése. Minden tanuló 
1 K.-val járul az alaphoz, m elynek vagyona 1909. junius 15-én, a múlt évi 
értesítő kim utatása szerint a kam atokkal együtt 2048 K 80 f. (Koronajáradék-
kötvénvben 1500 K, betétben  548 K 80 t.)

Bevételek az 1909/10. tanévben:
Múlt évi m a r a d v á n y ..........................  2048 K. 80 f.
257 tanuló j á r u l é k a .......................... 257 ,, — „
Kamat 1909. julius 1 - é n .................... 10 ,, 42 ,,
Kozák Jánosné úrnő adom ánya (Kassa) . 3 ,, — ,,
500 K. névértékű k ö tv é n y ..............  500 ,, — „
Koronajáradék szelvényekért (dec. 3.) . 40 „ — ,,
Kamat 1910. 1 . 1 ................................. 9 „ 01 „

Összesen . 2908 K 23 f.
K iadások az 1909/10. tanévben :

8 tanuló tandíjára per. 22 K ...................... 176 K. — f.
500 K. névért, koronajár. kötvény vételára 473 ,, 04 ,,

Összesen . 649 K. 04 f.
4-
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Levonva a b e v é t e l b ő l ............................. 2908 K. 23 f.
a k i a d á s t ..............................................  649 ,, 04 ,,__
V agyonállapot 1910. junius 15-én . . 2259 K. 19 f.
(2000 K. névért, koronajáradékkötvény, 259 K. 19 f. betét) 
G yarapodás 1909. jun. 15-ével szem ben 210 K. 39 f.

5. Ifjúsági segítő könyvtár.
1907/8. tanévben szerveztetett. A  könyvtárból a jelen tanévben 22 

tanuló 115 kötet tankönyvet, illetve térképet kapo tt használatra. Idei gya
rapodása : ajándék utján 21 drb 31'50 K. értékben. (Ajándékoztak Karátsony 
Zsigmond igazgató, Dr. Szelényi Ödön, Noszky Jenő tanárok, A m brózy 
Béla VII o. t , Hunfalvi A lbert V. o. t., Zuber Oszkár V. o. t., Blum László 
II. o. t., Szopkó István m. t . ) ; vétel utján 16 drb 40'50 K. értékben. Jelen
legi állom ánya — a kiselejtezett 25 kö tetet 35 '50 K. értékben leszámítva — 
167 kötet 380'50 K. értékben. V agyona takarékbetétben elhelyezve 105'36 K.

A jövő tanévben azok a szorgalmas, jó  magaviseletű tanulók, a k i k  
a k ö n y v t á r b ó l  t a n k ö n y v e k e t  ó h a j t a n a k  h a s z n á l a t r a  k a p n i ,  
f o l y a m o d v á n y a i k a t  a líceumi tanári karhoz cimezve legkésőbb 1910. 
szeptem ber 3-ig adják be.

6. Érettségi találkozók emlékalapja.
A lapíto tták  az intézet egykori hálás növendékei 1909. julius 4-én ta r

to tt 40 éves találkozójuk alkalmával, azon rendeltetéssel, hogy az esetleges 
adom ányokkal gyarapodó alaptőkének évi kam atait a m indenkori líceumi 
igazgató legjobb belátása szerint használja fel az intézet szegény tanulóinak 
bárm ely formában (ruházat, tankönyv, tandíj stb.) való segélyezésére s az 
alapítványról minden tanév végén az értesítőben számoljon el. Az alaptőke 
állása 1910. junius 15-én 325 K. 68 f.

7. Ösztöndíjak, pályadíjak.
1. Schm ecksi Rainer György-féle ösztöndíj. A laptőke 10.000 forint. 

Jelenlegi állása 40.000 K. A lapította Schmecksi Rainer János György 1871-ben 
oly célból, hogyha a tőke 20.000 forintra növekedik, kam atainak f e l e  
évenként a líceum legszorgalmasabb evang. vallású tanulóinak kiosztassék. 
A lapítónak és nejének rokonai előnyben részesítendők.

M egkapták: Bruckner Károly, Solcz Károly, Thiering Richárd I. o. t. 
2 0 —20 K .; Krno Gusztáv II. o. t. 25 K . ; Bisztják János, D érer János> 
Genersich A ladár, Lindt János, Solcz Gyula III. o. t. 30—30 K ; Danielisz 
R óbert, Molitor István, Ritók G yörgy IV. o. t. 35—35 K. ; Gally Sándor, 
Grósz Ervin, Markovich György, T réger János V. o. t. 40—40 K .; A m brózy
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Béla, Faix Béla, Hönsch E de VII. o. t. 60—60 K .; Oszvald G yörgy VIII. 
o. t. 70 K.

2. W éber M ihály-féle jutalomdíj. A laptőke 407. 12. 1/2 p. forint. 
Jelenlegi állása 1089 K. 86 f. A lapította W éber János Mihály dr. nyug. cs. 
és kir. törzsorvos Pozsony 1839, két felső osztályú szorgalmas, jó  magavi- 
seletü tanuló jutalm azására, vallásra való tekintet nélkül A  töke kam ataiból 
egy 20 forintos stipendium adassák mindaddig, mig teljes 1000 forintra 
növekedik, azután két húsz forintos stipendium fog évenként kiosztatni.

M egkapta 40 K -val Génesi Sándor VIII. o. t.

3. Dr. Stenczel Sándor-féle ösztöndíj. A laptőke 1000 forint. Jelenlegi 
állása 2250 K. 20 f. A lapította 1881-ben Dr. Stenczel Sándor, Késm árk szab. 
kir. város tiszti főorvosa, oly célból, hogy »a tőke kam atai minden évben 
két D r. S t e n c z e l  S á n d o r - f é l e  ö s z t ö n d í j r a  fordítandók s pedig 
egyaránt egy al- és egy felgimnáziumbeli szorgalmas, evang. ágost hitvallású 
tanuló számára, akként, hogy az erre való érdem esség egyenlő mivolta 
m ellett örökhagyó rokonait az elsőbbség m egillesse.4

M egkapták egyenként 43 K.-val: Róth Á gost III. és Kintzler Ödön 
V. o. tanulók.

4. Dem itter Sámuel és Julia-féle ösztöndíj. A laptőke 20Ö forint. 
Jelenlegi állása 484 K. 24 f. A lapította D em itter Sámuel és neje szül. 
Kreichel Julia 1866. Késmárk. A  töke kam atainak fele az algimnázium egy 
szegény, főleg árva, tehetséges evang. tanulójának osztassák ki. (A kam atok 
másik fele az evang. népiskolában.)

M egkapta 9 K.-val Szivák Emil IV. o. t.
5. Koller Károly-féle ösztöndíj. A laptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

611 K 85 f. A lapította Koller Károly, liceumi tanár 1893-ban, szepesm egyei 
tanítványai által 40 éves tanári jubileum a alkalmából gyűjtött összegbői, oly 
célból, hogy »a tőke évi kam atja évenként egy a helybeli lyceum ba járó 
olyan jó  erkölcsű, bárm ilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki jutalom  fejé
ben, a ki a term észettudom ányokban tett dicséretes előhaladása által arra 
m agát érdem essé te tte .4

M egkapta 24 K.-val Pasztercsik József II. o. t.
6. Palcsó István-féle ösztöndíj. A laptőke 210 forint. Jelenlegi állapota 

650 K. 46 f. A lapította Palcsó István liceumi tanár, K ésm árk 1893. szepes
m egyei tanítványai által tanári m űködésének 40. évfordulója alkalmából gyűj
tött összegből, úgy hogy »a tőke kam ata egy a helybeli Lyceum ba járó, 
olyan jó  erkölcsű, bárm ilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki jutalom  fejé
ben, a ki görög nyelv- és irodalom  tanulm ányozásában kiváló szorgalma s 
dicséretes előhaladása által — főként az illető szaktanár vélem énye szerint — 
arra m agát érdem essé te tte .4

M egkapta 24 K.-val Rankai Géza VI- o. t.
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7. Scholcz Frigyes-féle jutalomdij. Alaptőke 400 K. Jelenlegi állapota 
490 K. 93 f. A lapította Scholcz Frigyes, liceumi tanár, Késmárk, 1900 40 
éves tanári jubilenm a alkalmából tanítványai által gyűjtött összegből. A  töke 
kam ata évenként »oly szorgalmas, jó  erkölcsű, bármilyen vallású felgim
náziumi tanuló részére szolgáltatandó ki, a ki a latin, görög és ném et nyelv
ben tett előhaladása m ellett az eszményiség felé törekvésével magyar nyelvű 
költem ényei által arra magát érdem essé tette«. Ily költői szellemű tanuló 
hiányában »adassák a jutalom oly szorgalmas és jó  magaviseletü felgimn. 
tanulónak, a ki mint ném et vagy tótajkú a tanulm ányokban te tt előhaladása 
mellett, havi magyar írásbeli dolgozatai által m agát kitüntette. Egyenlő m inő
ség m ellett szepesruszkinóczi születésű előnyben részesülhet«.

M egkapta 18 K.-val Zuber Frigyes, VIII. o. t.
8. W eisz V ilm os és Amália-féle ösztöndíj. A laptőke 200 forint. 

Jelenlegi állása 461 K. 18 fill. A lapította W eisz Miksa, budapesti lakos szülei 
nevére, 1885. »A töke kamataiból évenként vallásra való tekintet nélkül 
egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülm ények között 
a zsidó vallásénak nyujtassék az előny.«

M egkapta 18 K.-val Rosenzweig Sándor, II. o. t.
9. Napravszky Zsuzsánna-féle ösztöndíj. A laptőke 5000 forint. Jelen

legi állása 4700 K. 75 f. A lapította Napravszky Jánosné szül. Crausz Zsu- 
zsánna, Miskolcz, 1828. A tőke kamatai évenként liceumi felsőbb osztály
beli, tudom ányokban és jó erkölcsökben m agát kitüntető 6 szegény tanuló
nak osztandók ki. Alapító és férje családjából származók, ha a felsorolt 
kellékekkel bírnak, előnyben részesítendők.

M egkapták egyenként 30 K.-val Scherfel Zoltán V.. TCéhler E de VI., 
Binder Dezső. Buchalla Jenő, Flaberhern Gusztáv, Schleifer R e z s ő , VITT. o t.

10. C lem entisz István-féle ösztöndíj. (Alapítólevél nem volt feltalál
ható.) Két felgi mnáziumi, első sorban göm örm egyei tanuló részére. Jelenlegi 
állása 1675 K. 93 f.

M egkapták egyenként. 30 K.-val Banczik Aladár, Klaniczay Gvula, 
VIII. o. t.

11. Horváth Stansith Borbála de Gradecz-féle ösztöndíj. A laptőke 
200 forint. Jelenleg 752 K. 43 f. A lapította márkus- és batizfalvi Máriássy 
Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja em lékére Márkusfalván, 1840. 
A tőke kamatjai évenként valláskülönbség nélkül a liceum felsőbb osztá
lyaiba járó, nem m agyar ajkú tanulónak adandók ösztöndíjul, aki m agát a 
m agyar nyelv és irodalom ban kitüntette.

Megkapta 34 K.-val Guttm ann Lipót, VI. o. t.
12. Ujházy Dániel-féle ösztöndíj. A laptőke 1000 forint. Jelenleg 3487 

K. 70 f. A lapította Ujházy Dániel János, Hollólomniez, 1778. A tőke kam a
tai évenként 4 egyenlő összegben 4 alum neutnba járó, első és második osz
tálybeli szorgalmas, keresztyéni jó  erkölcsű tanulónak osztandók ki.
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M egkapták egyenként 34 K.-val D erer László, L istyák Pál I., Chalupka
Lajos, H lavács Samu, II. o, t.

13. R ozm ány R ezső-alap ítvány . A laptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 
1076 K. 69 f. A lapíto tták  Antal József és neje szül Kiss Hermin, abauj- 
szántóí lakosok, 1895-ben Késm árkon elhunyt fiuk em lékére oly célból, hogy 
»a tőke kamatai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély 
alkalmával szolgáltassanak ki a liceum egyik evang. vagy reform, vallású, 
szegénysorsú, jeles előm enetelt tanúsító jó  magaviseletű tanulójának« Egyenlő 
minősítés mellett abaujszántói születésű vagy alapítókkal rokonságban levők 
előnyben részesülnek.

M egkapta 40 K.-val Kom játhy Béla, III. o. t.
14. Kégel Árpádné szül. Szaniszló Ella alapítvány. Alaptőke 3000 

K. A lapította Kégel Á rpád  javorinai jószágigazgató neje oly célból, hogy 
kamatai javorinai illetőségű, szegénysorsú tanuló kapja. Ilyen nem létében 
bárm ely más szegény tanuló.

Megkapta 40 K -val Gerstl Simon VII. o. t.
15. Éhn Károly-féle ösztöndíj. E gy a m agyar, ném et és tót nyelvben 

jártas tanulónak. Az alaptőke jelenleg 2223 K. 91 fill. Kamatait 86 K.-val 
m egkapta M adera M ihály VIII. o. t.

16. Gróf Teleky-Roth Johanna-féle ösztöndíj alapítvány. Az egyete
mes ág. h. ev. ösztöndíj-osztó bizottság határozatából ez évben m egkapták 
egyenként 70 K.-val M adera Mihály, Schleifer Rezső VIII. o. t.

17. P éczely  József-féle pályadíj. A laptőke 500 forint. Jelenleg 4156 
K. 68 fill. A lapította Péczely József debreceni főiskolai tanár, 1842. A tőke 
1000 forintra növekedéséig kam atoztatandó, azután pedig kamatai »a tanít
tatni szokott tudom ányok akarm ely nem ében az egész iskolai felső tanuló- 
ifjúságnak esztendőnként felteendő jutalom kérdésre és a legszerencsésebb 
vételkedő m egjutalm azására fordítandók « A kam atok kétharm ada a győztes 
ifjút, egyharm ada a hivataloskodó rectort, illetve a pályatétel kitűzésében 
és a m unkák m egítélésében fáradozó professori kart illeti. A  versenyzésben 
c s a k  t i s z t a  m a g y a r  n y e l v e n  í r o t t  m unkák vehetnek részt A  tanári 
testület a f. tanévben a következő tételt tűzte k i : A ischylos »Perzsák« című 
tragédiájának m éltatása. Beérkezett egy pályamű, m elyet a biráló-bizottság 
á jutalom ra m éltónak talált és külön dicséretben részesített. Szerzője Oszvald 
György VIII. o. t.

18. Dr. Goldmann Sim on-féle pályadíj. A m erikában élő, nemesszívű 
honfitársunk, a liceum egykori hálás tanítványa, Dr. Goldmann Simon, pitts- 
burgi orvos, mint évek óta mindig, úgy ez évben is 50 K.-át tűzött ki korán 
elhúnyt H arry  nevű fia em lékére oly VIII. oszt. tanuló megjutalmazására, 
aki a legjobb pályam unkát készíti az általa kitűzött tételről. Jelen iskolai 
évben a következő tétel volt kitűzve : A  m agyar költészet a jelenlegi kor
ban. (Különös figyelemmel arra, vájjon a költészet az elmúlt évtizedekkej
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szemben haladó, vagy pedig hanyatló állapotban van-e.) Pályamű nem ér
kezett be. Sajnálatos körülm ény, hogy e szép tétel ifjainkat nem buzdította 
munkára.

19. Jóny Tivadar-féle két 50 K -ás pályadíj a két legjobb m agyar 
költem ényre. A laptőke 1908. decem ber 31-én 2722 K. 13 f. Beérkezett 1 
pályamű, m elyet azonban a biráló-bizottság a díjra nem talált érdem esnek.

20. N ém et nyelven Írandó pályatételre a tanári-kar 20 K díjat tűzött 
ki. Pályatétel v o lt: Goethe »W erthers Leiden« und Kárm án »Fanni hagyo
mányai, (Parallele.) B eérkezett 1 pályam ű, m ely a jutalom ra m éltónak ítél
tetett. Szerzője H aberehrn Gusztáv VIII. o. t.

21. Jutalomkö'nyveket kaptak a gyorsírás tanításáért: Oszvald György, 
Génesi Sándor VIII. o. t . ; a gyorsírásban tanúsított szép előm enetelükért: 
Rankai Géza VI., Danielisz R óbert IV., D érer János, Klein Jenő III. o. t . ; 
a rajzban tanúsíto tt ü g y esség ért: Kunszt János V I I , Barna Elek IV. o. t . ; 
a tanári kar ajándékából szorgalmuk- és jó  m agaviseletükért: Grün Albin, 
Hamza A ndrás 1., Engelm ayer Jenő II., H erczeg István, Simoncsics A lajos
III. , Adám  Gyula, Zuber Oszkár V., Gottlieb Ernő VI. o. jeles rendű tanulók.

22. Klein Pál volt lie. tanár özvegye 20 K.-át adom ányozott az ére tt
ségi vizsgálaton a term észettanban és m ennyiségtanban magát legjobban 
kitüntető tanulóknak. M egkapták egyenkint 10 K .-val: Oszvald G yörgy és 
Génesi Sándor. Ugyancsak ilyen . célra adom ányozta Dr. Sztehlo Kornél 
»240 év a m agyar prot. egyház szolgálatában« c. m unkájának két példányát. 
M egkapták: M adera Mihály és Klaniczay Gyula szép történelmi feleletükért.

8. Külső ösztöndíjak és pályadíjak.
1. Planitz Károly-féle ösztöndíj leibiczi születésű és ott lakó tanulók 

számára. M egkapták : Borzsenszky Kornél, Kostrzewa István I. o. t. 200—200 
K .; Schneider Lajos IV., Bukovszky János V., Bodjánszky Rezső VI. o. t. 
300—300 K.

2. B öhm  Nándor-féle ösztöndíj. M egkapta 120 K.-val: Barna Elek
IV. o t.

3. A budapesti Sorompó iparvédő-liga országos pályázatán Klaniczay 
Gyula V ili. o. növendékünk az első díjat nyerte el »Az ózdi vas- és aczél- 
gyár leírása« c. pályam üvével.



XII.

Jelentés a tanulók egészségi állapotáról.
A tanulók egészségi állapota a lefolyt 1909/10. tanévben felette ked 

vezőnek m ondható, am ennyiben közöttük járványos betegség egyáltalában 
nem lépett fel s a legtöbb m egbetegedés csak múló természetű, 1 —3 napig 
tartó könnyű lefolyású volt. Súlyosabb. 8 napon túl tartó m egbetegedés hat 
esetben fordult elő. E zek voltak: tüdőcsúcshurut 1, régi szervi szivbántalom 
3, izületi csúz 1, kötszöveti lob 1.

A  m egbetegedési esetek számáról és m inőségéről az alábbi táblázatos 
kimutatás ad felvilágosítást.

M egbetegedések
száma Könnyű Súlyos

A  s ú l y o s a k  k ö z ü l

járványos meghalt

184 178 6 — —

Késmárk, 1910. évi június hó 16-án.

Dr. Schwarz Aladár,
intézeti orvos.



XIII.

Érettségi vizsgálatok.
Az 1910. év június havában m egtartott érettségi vizsgálatokra je len t

kezett a VIII. osztály 27 rendes tanulója.
A május hó 17., 18. és 19-én tarto tt írásbeli érettségi vizsgálatok tételei 

és eredm énye a következő volt:
A  magyar nyelvből és irodalomból: Madách Em ber tragédiájának 

eszmei fejtegetése.
E redm ény: J e le s ............................ 5

J ő - ' ............................ 7
Elégséges . . .  13 
E légtelen . . .  2

A latin nyelvből: Fordítás latinból m agyarra: L iv ius: A b u. c. II. c. 40.
E redm ény: J e le s ............................ 5

J ó ..................................6
Elégséges . . .  15 
Elégtelen . . .  1

A m ennyiségtanból: a) A l g e b r á b ó l :  Melyik az a négytagú m értani 
sor, melynél a szélső tagok összege 195 és a középső tagok összege 60?

b) M é r t a n b ó l :  E gy  szabályos hatszögalakú csonka gúla alapjának 
éle 12'8 dm., a fedő lapé 9'6 dm., nagysága 10 dm Mily hosszú azon sza
bályos háromoldalú gúla alapéle, am elynek magassága és köbtartalm a egyenlő 
az előbbi csonka gúla magasságával és köbtartalm ával?

Eredm ény: J e le s ....................... 4
j ó .............................9
Elégséges . . .  13 
Elégtelen . . . 1

Az írásbeli vizsgálat alapján 27 tanuló bocsáttatott a szóbeli vizsgálatra, 
mely június hó 8 —11. napjain tartatott meg M ayer Endre eperjesi ev. theol. 
akad. dékán, mint a tiszai ág. h. ev. egyházkerület részéről kiküldött elnök 
és Dr. Gothárd Zsigmond kultuszminiszteri osztálytanácsos, korm ány-kép
viselő jelenlétében.

A  teljes szóbeli vizsgálatot te tt 27 tanuló közül a követelm ényeknek 
jelesen megfelelt 4 (14'S20/<>), névszerint Génesi Sándor, M adera Mihály,
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Oszvald György, Schleifer Rezső. Jól megfelelt: 7 (25'92°/0). Egyszerűen 
érett le tt: 12 (44'44% . Két hó múlva teendő javító vizsgálatra u tasítta to tt: 
4 (14’827o).

A  vallás- és közokt. minisztérium 31072/1908. sz. rendelete alapján a 
görög nyelvből önként érettségi vizsgára je lentkezett 6 tanuló közül jelesen 
m egfelelt 2, jól 1, elégséges eredm énynyel 3.

A  teljes érettségi vizsgálatra jelentkező 27 tanuló közül 5 a lelkészi, 
2 a tanári, 3 a jogi, 3 az orvosi, 3 a jegyzői, 2 a vasúti, 1 a gazdasági, 
2 keresk. akadémia, 1 az erdőmérnöki, 1 a zeneakadém ia, 1 a dohányjöve
déki, 1 a textilipari, 1 a katonai, 1 a csendőrségi pályát választotta.

♦



XIV.

Statisztikai kimutatások.
A ) A tantárgyak heti óraszáma.

Fo
ly

ó 
sz

.

T a n tá r g y a k
O  s a  t á l y

Ö
ss

ze
g

I II. III. IV.
*

VI. VII. Vili

1 V a l l á s t a n ........................................ , 2 2 2 2 2 2 2 2 16

2 Magyar n y e l v .................................. 5 5 4 •1 3 3 8 3 30
3 Német n y e l v .................................. 1 1 4 3 3 3 3 3 21
4 Latin n y e lv ........................................ 6 6 6 6 6 5 5 4 44

5 Görög n y e l v .................................. — — — — 5 5 5 I 4 19)
6 Görög pótló irodalom . . . . — — -- — 3 3 3 1 2 11
7 „ r a j z ............................. — — — — 2 2 2 2 8)

8 T ö rté n e le m ..................................  . - - — 3 3 3 3 3 3 18

e F ö ld ra jz .............................................. 3 3 2 8

10 T e rm é sz e tra jz .................................. 2 2 — 3 3 3 - H
13

í i M e n n y isé g ta n .................................. 4 4 3 3 3 4 3 2 26

12 T e r m é s z e t ta n .................................. — — — — — — 4 4 8

13 Rajzoló m é r t a n ............................. 3 3 2 2 — — — — 10

14 Bölcsészeti e l ő t a n ....................... — -- — — — — — 3 3

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

16 T e s tg y a k o r lá s .................................. 2 2 2 2 2 2 2
2

16

17 E g é s z s é g t a n .................................. j 1

18 É n e k ................................................... 1 1 1 1 — — — - 1 4

30 30 29 29 30 3031 30 239



ß )  A tanulók létszáma, anyanyelve, vallása és kora.

Beírt
tanulók A nyanyelvre Vallásra nézve Évközben
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n

I. 41 3 19 20 5 — — 24 2 — 7 — — J 44 36 6 2 — — — — — — 44

II. 26 — 11 10 4 i 8 1 6 — 1 10 — — _ 26 9 12 5 26

III. 28 1 11 15 3 — — 15 3 5 1 — 5 — — - • 29 2 12 6 8 1 — — — — — — 29

IV. 36 1 14 18 4 — — 12 1 14 1 — 8 — 1 — 36 — 1 12 18 4 — 1 — — — — 36

V. 32 1 13 19 1 — — 15 2 9 — — 7 — — — 33 — — 1 12 16 4 — — •— — — 33

VI. 27 1 13 13 2 — — 9 1 9 — — 9 — — — 28 - — — 2
11 8 3 4 — — — 28

VII. 29 2 14 13 2 — — 10 3 12 — 4 — 2 — j  29 — — — — 1 10 10 3 4 1 — 29

VIII. 28 1 15 10 4
.

— _ i I 7 3 7 1 — 1 1 - — 29 — — — — _ 9 9 7 —
4

29

Összesen
247 10 110 118 25 i — 110 16 73 3 1 51 — 3

254
47 31 26 40 33 22 23 16 11 1 4

254
257 254 254 3 254
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C) A tanulók illetősége megyék szerint.

M e g y e
I. II.

1
III. Ii IV. V. VI. VII. j VIII.

Ö
ss

ze
se

n

o  S z  t; éb 1 y

A b a u j to r n a .................................. _ 1 _ 1 „ 2
Á r v a .............................................. — — — — 2 — — 1 3
Bácsbodrog .................................. — — — — — — 1 — 1
B a r s .............................................. — — ---' — 1 — — — 1
Bihar . . . .  . . . . 1 í 1 — — — — — 3
B o r s o d ........................................ — — 1 — — — — 2 3
G ö m ö r ........................................ — í — 3 — — 1 1 6
H ajdú . ............................. 2 — 1 —' 2 1 1 2 9
H e v e s .............................................. — — — 1 1 1 3 — 6
Jászn ag y k ú n .................................. — — — — — — 1 — 1
Liptó .............................................. 4 2 3 1 — 2 1 1 14
M á r a m a ro s .................................. — — — — — — — 1 1
N yitra . .................................. — — — 1 — — — — 1
Pestp ilisso ltk iskún.......................
Sáros ..............................................

— — 1 2
1

2
1 1

5
3

S z a b o lc s ........................................ 1 1 1 1 1 1 1 7
S z a t m á r .......................  . . 1 — — — — 1 — — 2
S zep es.............................................. 18 7 12 14 19 8 8 9 95
S z e r é m ........................................ 1 1 — — — — — — 2
S z i l á g y ........................................ — — — — — — — 1 1
Trencsén ........................................ — 1 — 1 — — 1 2 5
U g o c s a .............................". . — 1 — — — — 1 — 2
U n g .............................................. — — 1 — — — 1 — 2
Z a l a .............................................. 1 — — — — — — — 1
Z e m p lé n ........................................ — — 1 — — 3 1 — 5
Z ó l y o m ........................................ — — — — — — 1 — 1
Késm árk városa . . . 14 10 6 12 7 9 5 7 70
A ls ó -A u s z tr ia ....................... 1 — — —  . — — — — 1
S z e r b i a ........................................ — 1 — — — — — 1

Összesen
I

44 26 29 36 33 28 29 29 254
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D ) A vizsgát tett tanulók

a) Tanulmányi eredménye.

Á ltalános
osztályzata 1

11. 111. IV. V. VI. VII. \  III-

ös
sz

es
en A vizsgázott 

tanulónak 
hány °/0-a

Jeles 7 4

■

9

'

3 7 3 2 4 39 1 1535

Jó 11 9 3 9 4 3 7 4 50 19 69

Elégséges 15 5 14 16 15 10 14 19 108 42'52

Elégtelen egy 
tantárgyból

-
2

-

6 2 6
'
4 7 3 30 11 81

Elégtelen két 
tantárgyból 5 2 1 2 2 4 3 2 21 8-27

Elégtelen több 
tantárgyból 4 — - 1 1 — 6 2'36

Vizsgázott
összesen 44 26 29 36 33 28 29 29 254 100 00

bj E r k ö l c s i  m a g a v i s e l e t é .

215Jó 35 24 26 30 29 23 24 24 87-75

Szabályszerű 6 2 2 5 3 3 4 4 29 1184

Kevésbbé
szabályszerű ~ — — — — i — 1 0-41

Összesen 41 26 28 35 32 27 28 28 ,245 1C000



E) A tanulók szüleinek polgári állása.
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I. 2 6 4 4 6 10 1 — 7 1 2 44

II. — 6 — 4 2 — 6 3 2 — 2 — i 26

III. - 7 — 5 1 — 3 4 3 — 5 — i 29

IV . 1 4 í 8 1 — 4 3 2 1 — 7 2 3 36

V . 1 1 7 ' 3 2 3 — 7 1 5 — 3 33

V I. — 10 — 2 2 — 4 1 — — 5 — 4 28

V II. 2 8 ou 1 2 — 4 1 — — 4 — 4 29

V III . 1 5 4 — — 1 3 5 5 — 5 29

Összesen 7 47 í 5 35 15 2 31 25 20 1 i
|

40 3 23 254



XV.

A tanulók' névjegyzéke.
(A j e 1 es  tanulók nevei vastag betűkkel nyomtatva.)

1. osztály.
Balyó Miklós, ref., Késmárk, 99. aug. 20.
B arnert Vilmos, ág. ev., Poprác!, Szepes m 98. nov. 28. 
Beöthy László, r. k , N yirbalkány, Szabolcs m. 99. nov. 10. 
Borzsenszky Kornél, r. k , Felka, Szepes m. 98. nov. 19.

5 B ruckner Károly, ág. ev., Késmárk, 99. febr. 7.
Bugsch Aladár, ág. ev., Hunfalva. Szepes m. 98. dec. 29. 
Csizmadia János, r. k , Késm árk, 99 szept. 27.
Dérer László, ág. ev., Szentpéter, Liptó m. 98. dec. 15. 
Donáth Árpád, izr., Poprád, Szepes m. 99 szept 8.

10 Epstein Béla, izr , Tiszafüred, Heves m 99. jul. 29.
F rey  Izrael, izr , Grybów. Galicia 98. szept 26.
Fröhlich Gustáv, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 97. ápr. 18. 
Gasperik Gyula, ág. ev., Dovalló, Liptó rn. 98. nov. 19. 
Gresch Zoltán, ág. ev., Tornaija, A baujtorna m. 98. máj. 10. 

15 Grósz János, ág. ev. H rtkován, Szeréin m. 97. szept. 9.
Grün Albin, izr., Végvár, Tem es m. 99. jul. 22.
Hamza András, r. k , Ú jtátraiüred, Szepes m. 98. szept. 1. 
Herczegh Béla. r. k., H ódm ezővásárhely, 98 okt. 27.
Juhos Gyula, ág ev., W ien, Alsó-Ausztria, 99. okt. 23.

20 Kiss Nándor, ág ev,, Késm árk 99 márc. 8.
Klein Ervin, ág ev., Szepesbéla, 99. aug. 6.
Klein Zoltán, izr., Gecse, Bereg m. 99. márc. 10. ism. 
Kostrzewa Islván, r. k., Leibicz, Szepes m. 97. aug. 20. 
Kottler László, r. k., Nagykanizsa. Zala m. 99. nov. 28.

25 Laczkó Győző, ág. ev., K ésm árk 1900. márc. 18.
L ip ták  László, ág. k., Toporcz, Szepes m. 99. nug. 27. 
Listyák Pál, ág. ev., Csorba, L iptó m. 96. máj. 8.
M arzkó József, ág. ev., Vychodna. Liptó m. 99. jul. 29. 
Meitzer Ervin, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 97. márc. 30. ism.

5
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30 Nitsch Mihály, ág, ev., Rókus, Szepes m, 98. nov. 21 
Oláh Gyula, ref., Hajdúszoboszló, 99. szept! 27.
Pechár Ferenc, ág. ev., Késm árk, 98. okt. 4. Lm.
Róth Márton, izr, Leibicz, Szepes m. 98 szept. 14. ism. 
Schnittlinger László, izr., Toporcz, Szepes m. 99. máj. 20.

35 Schröder Frigyes, ág. ev., Szepesbéla, 99. jun. 1 
Solcz Károly, ág. ev., Komádi, Bihar m. 99. jul. 26. 
Szkladányi Zoltán, r. k , Késmárk, 98. jan. 20.
T h ie rin g  R ichárd , ág. ev., Késm árk, 98. jul. 10 
T schörner András, r. k., Késm árk, 98. máj. 3.

40 W agner Kálmán, r. k., Késmárk, 98. nov. 27. ism.
Zadzsora János, r. k., Kisfrankvágás, Szepes m. 97. jan. 14.

M a g á n t a n u l ó k :

A m brózy Géza, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 96. dec. 16. 
A m brózy János, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 98. okt. 12. 
Oheim Gyula, ág. ev., Ruszt, Sopron m. 97. okt. 31.

II. osztály.

Blum László, izr., Kóly, Bihar m. 98- ápr. 21.
Chalupka Lajos, ág. ev., Németlipcse, L iptó m 96. ápr. 25. 
E ngelm ayer Jenő, r. k., Gölniczbánya, Szepes m. 98. okt. 20.
Forrai Jakab, izr., Jurgó, Szepes n*. 98. jun. 30 

5 F rey  Henrik, izr., Bialaniznia, Galiczia 97. aug. 20.
H lavács Samu, ág. ev., Szepesvéghely, 98. febr. 1.
H ochfelder Á rpád, izr,  H egyeshely, Trencsén m. 96. jul. 28 
Kálm ánchey Béla, ev. ref., Ujfehértó, Szebolcs m. 97. jul. 30.
Klein György, izr , Késmárk, 98. marc. 7.

10 Kleinberger Vilmos, izr., Rohó, Máramaros m. 98. szept. 21.
K ornhauser Vilmos, izr., Mahálfalu, Szepes m. 97. febr. 23.
K rno Gusztáv, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 97. okt. 9.
Neoíitovits. Boriszláv, g. kel., Nagy becskerek, Torontál m. 97. márc. 18. 
Palencsár Béla, r. k., Késmárk, 97. jun 15.

15 Palum biny Ármin, ág. ev., B udapest, 98. ápr 6.
P asz te rcsik  József, r. k., Késm árk, 97. márc. 31.
Pintér Árpád, r. k., Belgrád, Szerbia 96. jan. 6.
Rónai Jenó, izr., Szepesbéla, 96. szept. 22.
R osenzw eig  Sándor, izr., Vörösalm a, Sáros m. 97. jul. 2.

20 Schuszter Nándor, r. k., Tárná, Ung m. 97. jun. 29.
Schwing Béla, ág. ev., Késm árk, 98. okt. 30.



Sennovitz Kálmán, ág. ev., Szom bathely, Vas m. 98. febr, 27. 
S tadler János, ág. ev., Poprád, Szepes m. 97. ápr. 26. 
Tomo-Gallo István, ág. ev., Klenócz, Göm ör m. 97. jan. 12.

25 T rebits János, izr., Késmárk, 98. dec. 11.
Tuska János, r. k , Kisszalók, Szepes m. 96. okt. 13,

III. osztály.
Binder Jenő, ág. ev., Birda, Tem es rn. 97. febr. 27.
Bisztjak János, ág. ev , 'Németlipcse, Liptó m 95. nov. 16. 
Buchert Miklós, r. k ., Budapest, 96. dec. 17.
Danielisz M átyás, ág. ev., Izsákfalva, Szepes m. 95. márc. 8.

5 D érer János, ág. ev., L iptószentpéter, 97. jan. 20.
D ésy Ferenc, ism., ev. ref. Tam ásipuszta, Szabolcs m. 95. szept. 
Em ericzy A ndor, ág. ev., D uránd, Szepes m. 95. nov. 30. 
Freim ann Árm in, izr., Kisócz, Szepes m. 96. okt. 10.
G enersich M. Aladár, ág. ev., Igló, Szepes m. 96. aug. 11.

10 G ondkovszky János, r. k , Hunfalva, Szepes m. 94. jun. 7. 
H erczeg István, izr , M ezőkövesd, Borsód m. 98. márc. 25. 
H oltzer Gyula, r. k., Szerencs, Zemplén m. 97. febr. 7.
Klein Jenő, ág. ev , Szepesbéla, 97. aug. 23.
Komjáthy Béla, ág. ev., Fony, A baujtorna m. 95. okt. 2.

15 Krausz Márton, ág. ev., Rókus, Szepes m. 95. nov. 26.
Lindt János, ág. ev., M alompatak, Szepes m. 95. jun. 29.
Meskó Tibor, ág. ev., Szepesrem ete, 97. jui. 22.
Ném eth Géza, ev. ref., Szabadka, Bácsbodrog m. 97. nov. 26. 
Polgár Miklós, izr , Késmárk, 98. márc. 11.

20 Róth Ágost, ág. ev., Mateócz, Szepes ni. 95. márc. 17. 
Sim oncsics Alajos, r. k., Késm árk, 97. okt 3.
Solcz Gyula, ág. ev., Komádi, Bihar m. 97. márc. 15.
Springer Leó, izr., Rzedzin, Galiczia 96. máj.  26.
Steinbock Károly, r. k., Budapest, 97. szept. 29.

25 Széles D. Béla, ev. rét., Szepesbéla, 97. jun. 5.
Szokol Gusztáv, ág. ev., Ném etlipcse, L iptó m. 96. ápr. 20.
T óth Pál, g. kath., H ajdúdorog, H ajdú m. 97. okt. 27.
W eisz Kálmán, ág. e v , Szepesbéla, 97. febr. 28.

M a g á n t a n u l ó :
W eisz Géza, izr., M alompatak, Szepes m. 96 jan. 18.

IV. osztály.
A dler Lajos, izr., Bazin, Pozsony m. 96. nov. 13.
A lexander Béla, r. k., Késm árk, 95. szept, 21,
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Bárdos Bódog, izr., Podoíin, .Szepes m. 96. jan. 29 
Barna Elek, izr., Szepesófalu, 96. jun. 5.

5 Barnert Ferencz, r. k., Poprád, Szepes m. 95. aug. 10.
Belóczy Dezső, ág. ev., Késm árk, 96. máj. 23.
Chamilla Béla, g. kath., Szepcstótfalu, 95. okt. 2.
Csáka Sándor, r. k., Eger, .H eves m. 94 jul. 12.
D anielisz Róbert, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 94. jul. 13. 

10 Farkas Jenő, r. k., Szepesvéghely, 95. dec. 26
Friedm ann Miksa, izr., Runyft, Göm ör m. 96. jan. 22.
Genersich Aurél, ág. ev. Szepesszom bat, 95. jan. 22.
Goldmann Jenő, izr., Toporcz, Szepes m. 95. máj. 6.
Grün Béla, izr., Végvár, Tem es m. 97. máj. 25.

15 H erm el Zoltán, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 95. nov. 18.
Justh Gusztáv, ág. ev. Késmárk, 95. aug. 29.
Kálmánchey Géza, ev. ref ,  Ujfehértó, Szabolcs m. 95. ápr. 16. 
K leinberger Á rpád, izr , Szepesbéla, 96. nov. 1.
Korsch László, r. k , Gnézda, Szepes m. 95. dec. 17.

20 K osa Ferencz, r. k., Nyitra, 95. m ára  6.
Kubovcsik Gyula, r. k., Késmárk, 96. febr. 16.
M olitor István, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 95. dec. 30.
Mráz Alfonz, r. k , Zsolna, T rencsén m. 95. jun. 10.
Müller Rezső, r. k., Késm árk, 96. okt. 31.
Petreasz János, ág ev., Kakaslomnicz, Szepes m. 94. máj. 19. 

25 Pytel Lajos, r. k., Poprád, Szepes m. 95. aug. 18.
Polgár György, izr., Késmárk, 96. aug. 4.
Ritók György, ág. ev., Szepesolaszi, 96. márc. 27.
Schneider Lajos, r. k., Poprád, Szepes m. 95. dec. 12. 
S teinbock Rezső, r. k , Budapest, 96 jul. 13.

30 Stenczel Pál, r. k., Kakaslomnicz, Szepes m. 95. jun. 28. 
*Szekeress Albin, ev. ref., Kassa, Abauj m. 97. szept. 15. 
Szivák Emil, ág. ev , Szeleste, Göm ör m. 96. jun. 30.
T átray  Ernő, ág. ev., Késmárk, 95. nov. 14.
Zacher Artur, ág. ev., Késm árk, 95. nov. 4.

40 Zmarzliak A ndrás, r. k., Repászfalu, Szepes m. 92. nov. 11.

V. osztály.
Ádám G yula, ev. ref., Szoboszló, Hajdú m. 96. ápr. 25. 
Borbély József, ev. ref ,  Szoboszló, H ajdú m., 95. febr. 19. 
Brésel Lajos, ág. ev., Poprád, Szepes m. 95. aug. 26. 
Bukofszky János, r. k., Leibicz, Szepes m. 94. nov. 23.

Kilépett.



Czóbel István, r. k., Nagyőr, Szepes m. 94. aug. 30.
5 F'riedmann Manó, izr.. Felsőlápos, Szepes m 93. jan . 31.

Gaal Sándor, r. k , Késmárk, 93. jul. 18.
Gally Sándor, ág. ev. Leibicz, Szepes m. 94. okt. 26. 
Garamszögi László, r. le., Keeerpeklén, Sáros in. 94. szept. 29. 
G rósz E rv in , ág. ev,, Szepesszom bat, 94. márc. 12.

10 Herz Jenő, izr., Nagybársas, Szepes in. 95. jul. 20.
Hunfalvy Albert, ág. ev , Szepesbéla, 93. jan. 18.
Kaltstein Oskár, ág, ev., Szepesbéla, 94 dec. 14.
Kintzler Ödön, ág. ev., Késmárk, 94. márc 27.
Kleinberger Hugó, izr., Szepesbéla, 95. márc. 1.

15 Krieger Lajos, izr., Szepesbéla, 94. dec. 6.
Laczkó István, ág. ev., Assakürt, Nyitra m. 94. dec. 3.
Majzik István, r. k , Tolmács, Nógrád m 93. ápr. 17. 
M arkovich György, ág. ev., Késmárk 93. s/.ept. 5.
M ayer Á rpád, ági ev., Cservenka, Bács m. 94. lebr. 26.

20 M ayer Béla, ág. ev., Szepesbéla, 95. jun, 4.
M aytrhöffer Á rpád, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 93. lebr. 23. 
Meese Vince, r. k., Késmárk, 94. aug. 20.
N eupauer Adolf, ág. ev., Philadelphia, Am erika 94. ápr. 18. 
Platzner Adolf, izr., Szepesszom bat, 95. nov. 23.

25 Pollák Mór, izr,, Szepestótfalu, 95. febr. 25.
Eischanek István, r. k., A ranyosm aróth, Bars m. 93. aug. 22. 
Rónay Ede, r. k., Vihnye, Bars m. 93. jun. 17.
Scherfel Zoltán, ág. ev., Sztrázsa, Szepes m. 94. ápr. 24. 
Teichner Márton, izr., Zábidó, Á rvá m. 94. nov. 5.

30 T rég e r János, ág. ev., Párnica, Á rva m. 94. okt. 26.
Z uber O szkár, r. k. Késmárk, 96. febr. 14.

M a g á n t a n u l ó :
Benne Géza, ág. ev., Szepesolaszi, 94. okt. 3.

VI. osztály.
A ckerm ann Jenő, izr., Cselej, Zemplén m. 93. nov. 18.
A lexv Ede, ág. ev., Malompatak, Szepes m. 92. nov. 5.
Bilek A ndor, r. k., Újpest, Pest m. 93. szept. 10.
Bodjánszky Rezső, r. k., Leibicz, Szepes m. 93. aug. 18.

5 Csiskó Á rpád, ág. ev., Zakárfalu, Szepes m. 92. jan. 18. 
Galgpn Ádám j ág. ev., Sörkút, Szepes m. 91. nov. 8.
C loser Ernő, ág. ev., Ménhárd, Szepes in. 91. ápr. 5.
G ottlieb Ernő, izr., Hunfalu, Szepes m. 94. dec. 8.
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G uttm ann  L ip ó t, izr., Hunfalu, Szepes m. 91. okt. 22.
10 Herz Ernő, izr., Késmárk, 94. jul. 19.

K ádár László, r. k.. Kupolcsapáti, Szabolcs m. 93. okt. 31. 
Kaltstein Ágost, ág. ev , Szepésbéla, 93. nov. 8.
Kanizsay Jenő, ref., Luzári, Szatmár m 95. jan. 26.
Kéhler Ede, ág. ev., Kösönyösd, Ugocsa m. 93. okt. 24.

15 Kiss György, r. k., Késm árk, 92. ápr. 24.
Klein Alfonz izr, Késm árk, 94. márc. 13.
Kornhauser Vilmos, izr , Késmárk, 94. jan. 16.
Kubovcsik Jenő, r. k., Késmárk, 93. okt. 1.
Littmann Béla, izr , Felka, Szepes m. 94. jul. 25.

20 Majerszky Gusztáv, r. k , Budapest, 91. dec 8.
R ankai Géza, r. k., D ebreczen, H ajdú m. 94. jun. 16 
Reiner Elem ér, ág. ev., Késmárk, 94. febr. 4.
Rom án Mihály, r. k., Pozsony, 94 nov. 11.
Szutorisz György, ág. ev., Szielnicz, Liptó m. 93. máj. 25.

25 Szutorisz Gyula, ág. ev., Szielnicz, Liptó m 95. jan. 21. 
Zimmermann Béla, izr., Mád. Zemplén in. 94. jan. 22. 
Zimmermann Géza, izr , Mád, Zemplén m 94. jan. 22.

M a g á n t a n u l ó :
H orváth A ndor, r. k. Tárnám éra, H eves m. 91. nov. 28.

VII. osztály.
A m brózy Béla, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 91. ápr. 30. 
Beöthy Andor, r. k., Nyirm ada, Szabolcs m. 93. dec. 17. 
Csákváry János, ev. ref ,  Alsó-Alap, Fejér m. 91. jan. 8.
Faix Béla, ág. ev.. Hollólomnicz, Szepes m. 93. ápr. 9.

5 Farkas Győző, ág. ev., Késmárk, 92. márc. 3.
Gerstl Simon, izr., Daróc, Sáros m. 92. máj. 29 
Glóser Jenő, ág. ev., Ménhárd, Szepes m. 92. aug. 27. 
Goldmann Leó, izr., Szepesbéla, 93. jan. 29.
Gründl Kálmán, ág. ev., Bártfa, Sáros m. 93. ápr. 23.

10 Holtzer Jenő, r. k., Szerencs, Zem plén m. 93. febr. 17.
Hönsch Ede, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 91. jan. 5. 
Jovánovits Béla, r. k., Csurog, Bács-Bodrog m. 90. nov. 25. 
Kozák György, r. k., Kassa, Abauj Torna m. 93. máj. 14. 
*Kubovcsik András, r. k , Késmárk, 92. márc. 8.

15 Kunszt János, ág. ev., Zólyombrézó, Zólyom m. 92. jul. 16. 
Márton Gábor, ev. ref., Hajdúszoboszló, Hajdú m. 92. dec. 12.
* Kilépett.
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Micsura Lajos, r. k ,  Trencsénhosszúm ező, Trencsén m. 89. má'rc. 9. 
Murczkó Endre, r. k., E ger, Heves m. 92. szept. 11.
Nyitray Endre, ev. ref., Kisújszállás, Jásznagykúnszolnok m. 92. máj 4. 

20 Reisner Román, izr , Milovka, Gácsország, 93. nov. 19.
Scherlacher Sándor, ág. ev., Wien Alsó-Ausztria, 90 dec 1.
Schuszter Lajos, r. k., Tárná, Ung m. 93. aug. 4.
Silberstein Dezső, izr., Bethlenfalva, Szepes m. 94. márc. 17.
Szabó Andor, ág. ev., Sajógömör, Göm ör m 92. jan. 11 

25 Szabó Iván, r. k., Bessenyőtelek, Heves m. 92. febr. 23.
W ein Tibor, r. k., Késm árk, 92. nov. 17.
Zasztkó Kornél, r. k., Busócz, Szepes m. 90. dec. 3,
Z uber F rigyes, r. k., Késm árk, 93. aug. 13.
Zsuffa Vladimir, ág. ev., Liptószentmiklós, 93. jun. 1.

M a g á n t a n u l ó k :

H orváth Olivér, ism , r. k., Tárnám éra, H eves m. 90. ápr. 1. 
Perhács Dezső, vizsgát nem  tett.

VIII. osztály.
Banczik Aladár, ág. ev., Rimakokova, Göm ör m. 92. jan. 19. 
Partos Miklós, r. k., Sóvár, Sáros m. 92. okt. 20.
Binder Dezső, ág. ev., Birda, Temes m. 92. jun. 20.
Buchalla Jenő, ág. ev., A radvány, Szabolcs m. 92. jul. 12.

5 Chamilla Antal, g. k., Szepestótfalu, 91. jan  28.
Emericzy Győző, ág. ev., Teplicska, L iptó m. 90. máj. 7. 
Eábry Ernő, ág. ev., Felka, Szepes m. 90. ápr. 12.
Gábriel György, ág. ev., Szepesbéla, 91. okt. 15.
G énesi Sándor ev. ref., Hajduhadház, 91. febr. 10.

10 Gratz Emil, ág. ev., Maldur, Szepes m. 97. febr. 9. • 
H aberehrn Gusztáv, ág. ev., Késmárk, 91. ápr. 19.
Hancsin Mihály, r. k., Óbesztercze,, T rencsén m. 88. szept. 21. 
H ayde Sándor, ág. ev., Késm árk, 92. jan. 19.
Herm el Ödön, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 92. aug. 2.

15 Kiszling István, r. k , Zsolna, Trencsén m 87. aug. 13. 
Klaniczay Gyula, ág. ev., Likér, Gömör m. 92. ápr. 13.
Krizsán István, ág. ev., Csorba, Libtó m. 91. nov. 28.
Lipp L. Zoltán, r. k , Fium e, 90. dec. 8.
M adera M ihály, ág. ev., Isztebne, Á rva m. 91. dec. 22.

20 Majoch Ferencz, r. k , Bártfa, Sáros m. 90. febr. 8.
Miklós Konrád, r. k., Hollólomnicz, Szepes m. 91. dec. 25.
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O szvald György, ág. ev., Késmárk, 92. febr. 20.
Patonav Gyula, ág. ev., Késmárk, 91. dec. 25.
S ch leife r R ezső, ág. ev., Szepesbéla, 90. dec. 21.

25 Schubszky Riv.-ő, ág. ev., Ménhárd, Szepes m, 90. jul. 29. 
Szilágyi Imre, ág. ref., Debreczen, Iia jdu  m. 91. jul. 6. 
T orm a Sászló, ev. rel , Nagykálló, Szabolcs, m. 90. jun. 25. 
W inczer Izidor, izr., Késmárk, 92. szept. 11.

M a g á n t a n u l ó :

B reustedt A ladár, r. k., Zólyombrézó, 87. márc. 8,



XV I.

Adatok a/, 1909 10. tanév történetéhez./

Kiéin Pál }\
Messze, messze távolban, a kedvesen kéklő budai hegyek lábánál 

elterülő farkasréti tem ető csendes m agányában, sok száz nekünk, késm ár
kiaknak, idegen sírhalom közepette egy uj sírdom b emelkedik.

Teteje m ég ép és friss, a virágok és koszorúk, melyekkel a szeretet 
és a hála ékesítette, még el sem hervadtak és a könnyek, amikkel a fájda
lomtól lesújtott szerető feleség, a gyászoló rokonok, a hálás, hu tanítványok 
áztatták, még fel sem  szikkadtak.

Egyszerű fakereszt, rajta ép oly igénytelen felirattal hirdeti nekünk, 
hogy ki ama uj földi vándor, aki e sötét és hideg hajlékba pihenni tért. 
Valami rejtett erő arrafelé irányítja lépteinket, leküzdhetetlen kíváncsiság 
olvasásra késztet.

De ím, alighogy kibetüztük e nehány szót: »Itt nvugszik Klein Pál, a 
késm árki líceum volt tanéira, meghalt 1910. június 3-án élete 63. évében«, 
úgy szemünk önkénytelenü! könnybe lábad és lelkűnkön hirtelen erőt vesz 
a fájdalom.

Majd bánatosan felsóhajtunk: Hisz aki itt nyugszik, az nekünk nem 
idegen, hanem a Szepességnek egyik derék fia. K ésm árk városának jólismert, 
kedvelt polgára, az ottani líceum érdem dús tanára.

Ám miért siratjuk és gyászoljuk most őt, akit a kegyetlen sors már oly 
rég elszakított és elrabolt tőlünk; akit sokan már félig elfelejtettek és mások 
m ár szívükben elsirattak, eltem ettek. Hisz, négv év telt el azóta, hogy az. 
egykoron oly népszerű tanárt m eglepte a nehéz kór és őt Budapestre vitték, 
hogy most gyógyulás helyett ott el is temessék, viszontlátás nélkül

Bizony, bizony az életnek ezernyi gondja és baja közt, a létérti m in
dennapi küzdelemben, am elyből mindannyiunknak kijutott, meg-megfeled- 
keztünk róla, alakja lassan, lassan homályba m erült és őt már valóban halott
nak tekintettük.

Most azonban, hogy tényleg elköltözött és a halál megváltotta őt min
den szenvedés és bánattól, ism ét szemünk elé került egész valójában és a 
régi em lékekkel együtt felelevenednek az elmúlt idők és mintegy varázs-
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ütésre előttünk áll teljes hűségében, elevenségében az ő tipikus alakja, am ely 
újból lebilincsel és megigéz úgy, hogy minden gondolatunk és érzésünk 
feléje száll.

É s ép mivel m ost így újra életre költöttük, feltámasztottuk, magunk 
elé idéztük, halála felébreszti bennünk a veszteség érzetét, fájdalmunk, bána
tunk megujúl, m intha csak most ragadta volna el tőlünk a sír.

Velünk együtt azonban nemcsak itt a város, hanem széles ez ország
ban számos hálás tanítvány- szomorkodik.

És ha m ajd elszáll messze földre, e hon m inden zugába a szomorú 
hír Klein P á l. haláláról, akkor ezernyi ezer férfi szívében fájdalmas visz- 
hangra talál és nem egy már v ihartépett barázdás arcon log végig szántani 
a könny és sok délceg férfiún erőt vesz a fájdalom és még több életvidám 
fiatal em ber fog keseregni.

A  m ester halála m indenütt és mindenfelé fájdalmat fog ébreszteni és 
lélekben, m eg gondolatban bizonyára velünk együtt mélázó bánattal oda
zarándokolnak ama messze idegenben em elkedő sírhalomhoz, hogy a szere
tett tanárnak lerójják a hála és elismerés adóját.

É s ott állva bizonyára elmerülnek és elm erengenek a szép múltban, 
mikor ők még m int lelkes, de bohó és derült kedvű ifjak ott ültek lábainál, 
ő pedig ennek a lelkes fiatalságnak buzgó tanára, ünnepelt barátja volt.

Gondolatban odazarándokolunk mi késm árkiak is, a lelki szemeink 
előtt mi is ott látjuk öt. Igen, ott látjuk az ő szikár alakját, amint fürge 
léptekkel nap-nap mellett az iskolába siet, majd az esti órákban ép oly 
gyors sétában bejárja a város utcáit, hogy azután baráti körben egy órát 
elbeszélgetve, kedves otthonába térjen.

A  nyári időszak szabad délutánjain pedig látjuk őt halászbottal vagy 
fokossal a kezében, kifelé sietni a folyók partjaihoz halászatra vagy a zöld 
erdőbe. És ism ét ott látjuk őt turista felszerelésben egy egész sereg vidám 
tanulótól körülvéve, amint elindul velük kirándulásra a Magas Tátrába.

É lte és m űködése így elvonúl szemünk előtt és m egértjük azt, hogy 
ő nem csak szülővárosában örvendett nagy kedveltségnek, hanem hogy nevé
nek messze vidéken is jó híre kelt.

Mindenütt, ahol volt késmárki tanulókkal találkozol — és vájjon hol 
nem találkoznál velük — biztos lehetsz arról, hogy első sorban egykori 
tanáruk, Klein Pál után kérdezősködnek. És ha velük szóba állsz, kérdé
seikre válaszolni tudsz, akkor nem elégszenek meg a tudakozással, hanem 
megnyílik szívük és ajkuk, és bámulva hallod, a mint a tanítványok szere- 
tete és ragaszkodása belőle szinte m ondaszerű, legendás alakot terem tett, 
mint övezte körül e tanárt az érdem ekből fakadó ifjú szívek szőtte dicsfény. 
Mennyi kellemes és vidám, az iskolában töltött óráról tudnak mesélni, am e
lyet soha ki nem fogyó humora, tréfás m odora tett azzá és hány érdekes
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mulatságos kirándulásról regélnek kipirult arccal és öröm től sugárzó sze
mekkel.

Valóban senkisem tudott oly könnyen és pom pásan elbánni a nagyobb, 
pajzán és néha rakoncátlan ifjúsággal, mint ő. Szükség esetén, amikor nem 
használt a tréfa és szelíd gúny, ugyancsak alaposan lehordta és m egfenye
gette őket, de haragja oly ham ar elmúlt, mint a nyári zivatar és azután 
arca ism ét kiderült, mint az égbolt és szeméből ismét kisugárzott a jóság és 
szeretet fénye. De azért aztán rajongtak is érte és hálából, ha eljött a név
napja avagy a majális, am elyet ő tudott legjobban rendezni, avagy ha kivitte 
őket a fenséges, vadregényes Tátrába és velük együtt részt vett az út 
minden fáradalmaiban, közbe figyelmeztetve őket a term észet szépségeire 
és m ulattatva őket régi turistaélm ényeinek elbeszélésével, akkor elmuzsi
kálták és eldanolták neki kedvenc nótáját: »Árvalányhaj a süvegem bokré
tája« és nem volt se szeri, se száma a lelkes éljenzések és hálatelt beszé
deknek.

É lete folyása nehány rövid m ondatba foglalható össze. Oly egyszerű 
és szerény, mint maga a férfiú volt, aki idegenkedett minden fényűzés és 
pom pától és ellensége volt m inden üres bókolás és te tte te tt udvariasságnak. 
A  sors által m ár fiatal korában saját m agára utalva, takarékosság, önállóság 
és küzdelem re neveltetett, m ert m ár mint ifjú, kénytelen részt venni és osz
tozkodni a családfentartás gondjaiban.

A  késmárki nép- és középiskolák végeztével a tehetséges ifjú E perjesre 
m ent a theologiára. Rajta is beteljesedett a theologusokról szóló akkori 
m o n d ás: ex theologia omnia.

Két év múlva ott hagyta a theologiát és Torontál m egyében a Deli- 
manovics családnál vállalt nevelői állást, hogy azt azután egy budapesti 
nevelői állással cserélje fel Kéler Napoleon házában és ezzel egyúttal m eg
valósíthassa azon régi vágyát, hogy tanulm ányait az egyetem en folytathassa 
és a tanári pályára készülhesen Ezen egyetem i tanulm ányok befejezése után 
szülővárosából érkező meghívásnak engedve, a késmárki líceumnál elfoglalja 
a m egüresedett mennyiségtan-fizikai tanszéket.

Mily sikeres volt nevelői m űködése, legjobban m utatja azon barátságos 
és hálás emlékezet, amelyben őt a két család, de különösen növendékei 
mindvégig m egtartották.

Azon iskolához, ahol tanári pályáját m egkezdte, m indvégig hű maradt, 
bár nem egy ízben kínálták meg anyagilag előnyösebb állásokkal, így pl. 
Szabadkán és Budapesten.

Teljes 32 évig tanított ő ott ritka buzgalommal, lelkesedéssel és szép 
sikerrel.

A  líceum fejlesztése és em elése körül buzgón közrem űködött. Az új 
épület emelését, az államsegély elfogadását lelkesen hangoztatta.

Mint fiatal tanár a város társadalmi életében is élénken részt vett.
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Szerette a társaságot és bár lényében a zárkózottság és kom olyságnak bizo
nyos nem e volt, bár szókimondása és a mindenféle, általa fölöslegesnek 
tekintett társadalmi formalitások mellőzése őt sokszor visszatartották és inkább 
a m agányt kedveltették m eg vele, mégis meghitt baráti körben és neki tetsző 
társaságban vidám, derült és beszédes volt és ilyenkor ügyes, ötletes szó
noknak m utatta be magát. Legszívesebben diákéveiről és kirándulásairól 
beszélt. Ilyenkor öröm és élvezet volt őt hallgatni

Egvideig a késmárki tűzoltóságnak főparancsnoka is volt, valamint a 
városi ipariskola és a meteorológiai intézet vezetője.

A  mikor önfeláldozó támogatásával elárvult kisebb testvérei jövőjéről 
m ár gondoskodott, végre maga is gondolhatott arra, hogy tűzhelyet alap ít
son magának.

Dlhánvi Anna, egyik kartársunk leányában, akit nőül vett, szíve sze
rinti életpárt talált. Szerető, odaadó gondos hitves volt, a ki kedves, boldog 
otthont terem tett neki, vele osztozkodott a m unka és gond, öröm és bána t
ban. Csakham ar élvezi vele együtt a csendes családi boldogság áldásait. 
Három  bájos gyermek mosolyog idővel feléjük.

Most már úgyszólván csak az iskolának és családjának él.
Töttek a zajtalan boldogság legszebb évei, de a mikor a szülők a szép 

jövő iránt a legnagyobb rem ényekben ringatództak, akkor egész váratlanul 
és kajánul rájuk tört a kegyetlen sors, hogy már többé e családtól el ne 
szálljon és "t egv valódi tragédia középpontjává tegye. Először a leg idő 
sebbik leánvgverm eket sújtja gyógyíthatatlan betegséggel. H iábavalónak 
m utatkozik minden orvosi tudom ánv R ettenetes csapás volt ez a szülőkre. 
Azután az éveken át szíve mélyén rejtett bánat aláásta az atya egészségét 
is, négv évvel azelőtt közvetlen az iskola év kezdete előtt kitör rajta a nehéz 
kór. Elviszik R udapestre gvógykezelésre, ahonnan többé m ár vissza nem  tér. 
D e a szenvedések sora, a mely a hitvesre oly kegyetlenül ránehezedik, 
m ég nincs kimerítve. K ét évvel azelőtt rövid betegség után elragadja a halál 
egvetlen, a legszebb rem ényekre jogosító, tehetséges fiát és most utánna 
száll a szeretett férj, a család feje.

Szívünk tele részvéttel és szánalommal fordúl ezen szegény, porig alázott 
nő, hitves és anva felé és bámuljuk heroikus lelki erejét, a mellyel a bánat 
e rettenetes óráit átszenvedte, elviselte

Oh. milv fájdalmas út volt ez neki, a mikor ez év június 5-én a drága 
hitvest, a kivel 29 évi boldog házasságban együtt élt, kinek öröm ében és 
bánatában oly hűségesen osztozkodott, o tt a messze távolban, idegenben 
eltem ette.

Vigasztalása csak az lehetett, hogy nem  egyedül tette meg az utat 
A  boldogult nővérén kívül még a fővárosban élő szepesiek, valamint egykori 
tanítványai közül, a kik haláláról és tem etéséről értesültek, többen eljöttek,
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hogy a7. Özvegyet és családot vigasztalják és a kedves földit, a szeretett 
tanárt utolsó útjára kisérjék. O tt láttuk a többiek közt a család m eghitt 
barátját, Dr. Filárszky Nándort, múzeumi igazgatót, Delimanovies Lajost, 
Torontál megye főispánját, ki egykori nevelőjét gyászolta az elhunytban, 
a Budapesten élő késm árkiak közül pedig itj. Döller Antal, udvari s.-titkárt, 
D r H avde Gyula, pénzügyi tanácsost, Walitzky Pál, postatakarékpénztári pénz
tárost ; Broschko G. Adolf, ev. lelkész, a ki ugyancsak Klein tanítványa volt, 
mélyen megindító gyászbeszédben méltatta az elhunyt tanár érdemeit. A 
sírnál pedig e sorok írója letéve a késmárki líceum pártfogósága és tanári 
testületé koszorúját e kettő nevében kegyeletes szavakban búcsúztatta a 
pihenésre tért kartársat, elhozván neki szeretett szülővárosa, kedves isko
lája, a m elyen csüngött és a fenséges Magas Tátra, a m elyért rajongott, 
utolsó üdvözletét. Im m ár békében pihenhet 1

É s a természet, a melynek szépségei iránt oly fogékony volt, mintha 
az o számára külön ünnepi pom pát öntött volna, hogy nyugodalm át széppé, 
kedvessé tegye.

Felvette legszebb tavaszi köntösét, sírja körül virítanak és illatoznak 
a virágok és rózsák a zöld bokrokban, megszólal a fülemüle elandalító 
danája és a budai hegyek felől csendesen és búsan susog a szellő és a 
főváros hangos, zajongó élete ködös messzeségben tünnik el, lárm ája csak 
mint elhaló hang hallatszik ide e békés helyre.

Mi pedig, a kik kénytelenek vagyunk a halottak e csendes otthonából 
ismét a m indennapi élet nyüzsgő és zajongó küzdelm ébe vissza térni, e 
helyet azon felemelő tudattal és erős vigasszal hagyjuk itt, hogy a kit ott 
eltemettünk, nem halt meg, mert em lékezete ezer hálás szívben él és ez oly 
emlék, m ely ércnél és márványnál m aradandóbb.

Bruckner Károly.

T anév m egnyitása. Beiratások. Az 1909/10. tanévre a beiratások szep
tem ber 1 —4. napjain folytak le. Felvétetett 247 rendes és 10 magántanuló. 
Összesen 257.

A  javitó-, pótló és magánvizsgálatok augusztus 30. és 31-én tartattak. 
A tanév ünnepélyes m egnyitása szeptem ber 6-án volt az evang. tem plom 
ban tarto tt istentisztelet után és ugyanaznap m egkezdődött a rendes tanítás.

A lefolyt tanév nem  volt nagyon gazdag esem ényekben, inkább zajta
lan, csöndes munka éve volt, de mint a term észet örök törvényei mutatják, 
a hatalmas folyó nyugodt, látszólag csöndes folyása, méltóságteljes höm- 
pölygése rejti m agában a legnagyobb erőt s m élységet, úgy intézetünk 
m unkájának zavartalan, nyugodt folyásában is- az erőnek és a biztos hala
dásnak kedvezően örvendetes jeleit láthatjuk.

Változások az elöljáróságban. D r. T á t r a y  G e r g e l y  Késm árk város 
tiszti főorvosa, aki egyházunknak sok éven át buzgó odaadással, higgadt
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körültekintéssel, törhetetlen protestáns érzülettel működő felügyelője volt, 
ezen állásáról agg korára való hivatkozással lemondott. Az egyház, vala
mint a líceumi párfogóság is, igaz hálájának kifejezést akarván adni, érd e
m ekben megőszült volt felügyelőjét örökös tiszteletbeli felügyelőjének vá
lasztotta. És méltán, mert évek hosszú sora jelzi fáradhatatlan m űködését. 
Mint a presbyterium  szilárdj jellemű tagja magára vonván a figyelmet, 
1872— 1877. a líceumi alapok, 1877—1885. a nagy líceumi alap gondnoka 
lett, egyúttal egyházi gondnok is. 1885 — 1889. egyházi, 1889 —1899. líceumi 
felügyelő. A kkor lemondott, de az egyház bizalma és egyöntetű óhaja 
1905-ben ism ét őt választotta az egyházfelügyelöi tisztségre, am elyet négy 
évig viselt közszeretettől és közbecsüléstől környezve. Szívből kívánjuk 
neki, hogy a Mindenható áldása még sokáig kisérje egyházunk és intéze
tünk terén kifejtett m unkásságáért. Az egyház 1909. decem ber 12-én tarto tt 
közgyűlésén a távozó felügyelő helyébe K a r á t s o n y  Z s i g i n o n d  líceumi 
igazgatót választotta meg felügyelőjének.

Az ugyancsak távozó D r. S z e l é n y i  O d ö n lie. tanár helyébe Báthory 
A ndor lie. tanárt választotta meg az egyház jegyzőjének. Mindkét esem ény 
az egyház és iskola szorosabb összeforradását jelenti és világosan példázza, 
hogy a szeretet alapjain nyugvó egyesített munkának a gyümölcse is áldá
sosabb. Legyen ú g y !

V áltozások a tan ári tes tü le tb en . É rzékeny  veszteség érte líceum unkat 
D r. S z e l é n y i  Ö d ö n  kartársunk távozásával. Rövid ideig, mindössze 6 
évig (1903—1909) m űködött közöttünk, de szeretetrem éltó egyénisége, k ed 
ves modora, paedagogiai tapintata és nagy tudása nem csak kollégáinak a 
szeretetét és becsülését vívta ki, hanem nagyszámú tanítványainak is. E 
jeles tulajdonságai azonban más, nagyobb m űködési térre szólították e l : a 
pozsonyi ev. theológiai akadém ia tanárának hívta és választotta m eg a 
filozófiai tanszékre. Amilyen kitüntetés érte a liceumot ezen választással 
olyan mély sajnálattal bocsátottuk el uj dicsőségesebb útjára, amely érd e
m einek méltó jutalma, de nekünk fájdalm at okozott annál inkább, m ert 
tudjuk, hogy nehéz szívvel búcsúzott szükebb pátriájától, itten lakó szülei
től, sok m eghitt ismerősétől. Virággal kisértük őt e l : Isten segítségével 
legyen virágos további pályája és gyüm ölcsöt hozó jövendő m űködése is. 
H elyét a pártfogóság Bartsch Sándor, majd ennek leköszönése után Mikolik 
Im re h. tanárral töltötte be. Továbbá Iloho l József róm. kath. hitoktatót 
K ukura János s. lelkész válto tta fel.

M egbízatás. N o s z k y  J e n ő  kartácsunkat, miként már tavaly, az idén 
is megbízta a M. K. Földtani Intézet, ezúttal Arad várm egyében eszközlendő 
geológiai kutatásokkal és felvételekkel.

E  kitüntető megbízatás azt igazolja, hogy intézetünk nemcsak a nevelés 
és tanítás fontos m unkájában lobogtatja a m odern haladás zászlaját, hanem 
a tudom ányos kutatás terén  is szép erkölcsi sikereket tud felmutatni.
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In tézetünk  gyásza. Értesítőnk zártakor kaptuk a hirt, hogy K l e i n  
Pá l ,  líceumunk nyugalm azott tanára, nem régiben még m unkatársunk, f. évi 
iiínius 3-án Budapesten jobblétre szenderült A  tem etésén intézetünket 
Bruckner Károly tanár képviselte, aki az elhunytnak sírjára megható szavak 
kiséretébén helyezte le az intézet koszorúját. Pályájának és m aradandó 
érdem einek ism ertetését értesítőnk más helyén közöljük. 32 évig szeretettel 
nevelte és oktatta intézetünk növendékeit, egyenes, nyiltszivü, jó  kartárs 
volt és az evang tanügy hú, buzgó munkása. Intézetünk hálája, kartársaink 
és nagyszámú tanítványainak szeretete kísérte őt örök nyugvóhelyére. Á ldás 
emlékére, béke poraira !

Főigazgatói látogatás. J u r k o v i c h  E m i l ,  beszterczebányai kir. főigaz
gató, mint a vallás- és közokt. minisztériumtól az állami főfelügyeleti jog gya
korlásával m egbízott korm ányképviselő 1909. novem ber 20., 21., 22. napjain 
vizsgálta meg az intézetet. Meghallgatta az előadásokat, m egtekintette az 
intézet épületét, felszerelését, berendezését, a szertárakat és a tápintézetet. 
Jelen volt az Önképzőkör ülésén, a Szavaló- és G yorsírókor gyakorló óráin. 
Megvizsgálta az igazgatói irodát, a tanulm ányi és fegyelmi naplókat, a ta
nulók Írásbeli dolgozatait és rajzait. Látogatása alatt szerzett tapasztalatait 
és észrevételeit a novem ber 22-én tartott értekezleten közölte a tanári kar
ral, mely értekezletről felvett jegyzőkönyvet a tiszai ág. hitv. ev. egyház- 
kerület mélt. és főtiszt, püspöke 188/1910. sz. leiratával » ö r v e n d e t e s e n  
v e t t  t u d o m á s u l . «

Iskolai ünnepélyek . Egyik legfőbb nevelői törekvésünk volt, hogy 
növendékeink szivében a hazafias érzést ápoljuk, nemzeti múltúnk kiem el
kedő eseményeinek em lékét lelkűkbe véssük s a nagyjaink iránt való kegye- 
letes visszaemlékezést m egerősítsük. E  célból m egünnepeltük október hato
dikén az aradi vértanuk halálának, s március 20-án Kossuth Lajos halálának 
évfordulóját az Ö nképzőkörben. (Ez ünnepélyek m űsorát 1. a kör jelentésében.

O k t ó b e r  31-én  a reformáció emlékére, az ev. tem plom ban tarto tt 
ünnnepi istentisztelet után, iskolai ünnepélyt rendeztünk a liceum auditoriu- 

. m ában, melynek m űsora a következő volt:
1. Erős várunk az Ur Isten . . . énekli a lie. vegyeskar.
2. Luther, irta Porkoláb Gyula, szav. Klaniczay G yula VIII. o. t.
3. Alkalmi beszéd, tartja Báthory A ndor tanár.
4. Luther, irta Béry Gyula, szav. M adera Mihály VIII. o. t.
5. Gusztáv A dolf csatadala, énekli a lie. dalkör.

H u n  f a 1 v y  - ü n  n e p. A liceum f. é. március 12-én d. u. 2 órakor a 
Késmárk-szálló nagyterm ében Hunfalvy Pál, a liceum nagyhírű volt tanára 
születésének száz éves fordulóján em lékünnepélyt rendezett a következő 
m ű so rra l:

1. Himnusz.
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2. Hunfalvy Pál születésének századik évfordulójára. (Irta Báthory A ndor 
lie. tanár.) Szav. Madera Mihály Vi l i  o. t.

3. Karének. E lőadja a lie. dalkör.
4. Em lékbeszéd. Tartja Dr. Banezik Samu lie. tanár.
5. Szózat.
Az. ünnepi beszédet értesítőnk elején adjuk,  úgyszintén Hunfalvy arc

képét is, mely abból az időből való, mikor líceumunk tanára volt.
184S. m á r c i u s  15 - é n e k  évfordulóján d u. 3 órakor a Késm árk- 

szálló nagyterm ében hazafias ünnepélyt rendeztünk a következő m űsorral :
1. Himnusz. A  líceumi zenekar kíséretével énekli a közönség.
2. Riadó. Irta Czuczor Gergely, szav. Klaniczay Gyula VIII. o. t.
3. T alpra magyar. Előadja a lie. dalkör.
4. Ü nnepi beszéd. Tartja Oszvald György VIII. o. t.
5. Hazafias dalok. Előadja a lie zenekör.
6. A  hazaszeretetről. Irta Szabolcsba Mihály, szav. Belóczv Dezső 

IV. o. t.
7. Hunyadi-induló. Előadja a lie. vegyeskar.
8. Szent szabadság napján Irta Á brányi Emil, szav. Farkas Győző 

VII. o. t.
9. Szózat. A lie. zenekör kíséretével énekli a közönség.
Á p r i l i s  3 -án , Jóny Tivadar, intézetünk nagy jótevőjének halála napján 

a tanári kar és az ifjúság testületileg kivonult a tem etőbe, hol Báthory 
A ndor lie. tanár megható imája után annak jeléül, hogy a nemes szív em 
léke sohasem  hal ki intézetünkben, áldott em lékű jótevőnk sírját kegyelettel 
megkoszorúztuk.

S z é c h e n y i  I s t v á n  gr.  a »legnagyobb magyar« halálának félszáza
dos évfordulóját hazafias kegyelettel ültük m eg az ápr. 8-án tartott iskolai 
ünnepélyen, m elynek műsora a következő volt:

1. Himnusz.
2. Czuczor G erg ely : Gr. Széchenyi Istvánhoz. Szav. Farkas G yőző 

VII. o. t.
3. Em lékbeszéd. Tartotta Dr. Banezik Samu tanár.
4. A rany János: Széchenyi em lékezete. Szav. Madera Mihály VIII. o. t.
5. Szózat.
Á p r i l i s  9 -én  líceumunk ifjúsága Mikolik Imre tanár elnöklete alatt, 

a Késmárk-szálló nagyterm ében a késmárki három vértanú és az intézeti 
zászló alapja javára erkölcsileg és anyagilag egyaránt nagysi erű hangver
senyt rendezett tánccal egybekötve. Az estély műsora ez volt:

1. Nyitány. Játssza az ifj. zenekar.
2. Cherubini: Mit akarha t? és O ffenbach: Barcarolle, a Hoffmann m eséi 

c. operából. Éneklik: Szász Lenke és W ein Matiska urhölgyek, zongorán 
kiséri W ein Károlyné úrnő.
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3. Takarodd, Erkeltől. Énekli az ifj. dalkör férfikara.
4. Váradi A ntal: Az Ú r Ítél. M elodráma; zenéjét szerzé Nemes E lem ér: 

E lőadja Klaniczay Gyula VIII. o. t . ; zongorán kiséri Topperczer L aura úr- 
hölgy, harmonium on kiséri H aberehrn Gusztáv VIII. o. t.

5. Fölébreszt a harangszó . . . K erner Józseftől. E lőadja az alsóbb 
osztályosok zenekara.

6. Monolog. E lőadja Kozák György VII. o. t.
7. Viharban, D ürnertől. Énekli az ifj. dalkör férfikara.
8. Magyar népdalok. Játssza az ifj. zenekar.
A  közrem űködő úrhölgyek fogadják e helyen is intézetünk hálás kö

szönetét. A  hangverseny tiszta jövedelm e 607 K. 42 f. volt.
H ázi to rn av e rsen y . Tornatanárunk büszkesége, a tornában magas szín

vonalon álló nyolcadik osztály jun. 6-án d. u. 4 órakor trom bita és dobszó 
mellett utoljára vonult ki katonás rendben a többi osztályokkal a vásártérre, 
m ikor is a szokásos dísztornázást házi tornaverseny keretében tartottuk meg. 
A verseny sorrendje a következő volt:

1. Felvonulás, oszlopokba felállás. Himnusz.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Síkfutás I—VIII. oszt.
4. Korlátgyakorlatok.
5. Bakugrás I — II. oszt.
6. Lógyakorlatok.
7. Magasugrás III—IV. oszt.
8. Súlydobás.
9. N yujtógyakorlatok.

10. Füleslabdajáték.
11. Az eredm ény kihirdetése, díjak kiosztása, elvonulás.
A  versenyzők közül oklevelet kaptak:
a) síkfutásból: Tschörner A,, Gresch Z., Beöthy L. I. o. t., Rosen- 

zweig S., Neoíitovits B., Forrai J. II. o. t., L indt J., Kom játhy B., Holtzer 
Gy. III. o. t , Kosa F  , Danielisz R., Csáka S. IV. o. t., Majzik I., Kaltstein 
O., Krieger L. V. o. t., Kaltstein Á., Ackerm ann J., Reiner E. VI. o. t., 
Goldmann L., B eöthy A., Kunszt J. VII. o. t.

b) bakugrásból: Pechár F., D érer L., W ágner K. I. o. t., Palencsár 
B., Neofitovits B., Rónai J. II. o. t.

c) m agasugrásból: L indt J., Kom játhy B., Krausz M. III. o. t., Kubov- 
csik Gy., Hermell Z., Kosa F. IV. o. t.

É rm et k ap tak :
a) súlydobásból: Bartos M. VIII. o. t. nagy ezüst érm et 11,05 m., 

Gábriel Gy. VIII. o. t. nagy bronz érmet 10,41 m., Chamilla A. VIII. o. t. 
kis bronz érmet 9,70 m. dobással.

b) síkfutásból: Chamilla A. VIII. o. t. nagy ezüst érem, Majzik I. V.
6
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o. t. kis ezüst érem, Rarlos M. VIII. o. t ,  Ackerm ann J. VI. o. t. nagy 
bronz érem, Majoch F. VIII. o. t., Krieger L. V. o. t. kis bronz érem.

c) k o rlá ton : Gábriel Gy. VIII. o. t. nagy ezüst, Majoch F. VIII. o. t. 
kis ezüst, Galgon Á . VI. o. t. nagy bronz, Oszvald Gy. V ili. o. t. kis 
bronz érem.

d) lovon: Galgon Á. VI. o. t. nagy ezüst, Gábriel Gy. VIII. o. t. kis 
ezüst, Majoch F. VIII. o. t. nagy bronz, Binder D. VIII. o. t. kis bronz érem.

e) n y ú jtón : B artos M. VIII. o. t. nagy ezüst, Oszvald Gy. VIII. o. t. 
kis ezüst, Gábriel Gy. VIII. o. t. nagy bronz, Kaltstein O. V. o. t. kis 
bronz érem.

A  szokásos tüleslabdajáték elmaradt, m ivel a közbejött eső a talajt 
feláztatta.

A Szózat eléneklése után elvonult az ifjúság, a közönség pedig kedvező 
benyom ással távozott ünnepélyünkről, m ert m eggyőződhetett arról, hogy 
növendékeink szellemi kiképzése mellett nagy gondot fordít intézetünk az 
ifjúság testi nevelésére is.

Ifjúsági céllövészet. Intézetünkben a folyó tanévben m ásodízben n y er
tek a tanulók katonai kiképzést, amelyre a V II—-VIII. osztályból 38-an 
jelentkeztek.

A kiképzést figyelemmel kisérték Gönczy György százados és K endra 
A ndrás hadnagy, a 9. gyalogezred iglói zászlóaljának tisztjei, akik minden 
szom baton két altiszttel jö ttek  át Késm árkra. A tanári-kar részéről Topper- 
czer Rezső és Szokol Károly voltak az oktatók,

A  kiképzés október hő elején vette kezdetét a M anlicher-puska ism er
tetésével és a vele való gyakorlatokkal. Jó időben az udvaron, rossz idő
járás esetén a tornacsarnokban folytak a gyakorlatok. Majd a gyutacslövés
ben gyakorolták m agukat a tanulók egész a tavaszi hónapokig a torna- 
csarnokban. Akik a gyutacslövésben jó  eredm ényt értek el, azok tavasszal 
éles tölténnyel 6 sorozatot lő ttek  az erre kiszem elt lőtéren.

A tanfolyam befejezéseképen az áll. felső keresk. iskolával kapcsola
tosan június 5-én céllövő-versenyt tartottunk, m elyen az oktató tiszt urakon 
és a tanári karon kívül az érdeklődő hölgyek és urak nagy számban je len 
tek meg.

A versenyre a nagvmélt. honvédelmi miniszter úr 10 drb. érmet, 
Késm árk sz. kir. városa, a késm árki lövész egyesület és Schwing Pál úr 
egy-egy díjat ajánlottak fel a legjobb lövőknek. Ezenkivül a tanári-kar is 
három díjat adott, buzdítani akarván az ifjúságot, hogy ezen nemes sporto t 
a jövőben is minél nagyobb kedvvel gyakorolja.

A verseny befejeztével Karátsony Zsigmond lie. igazgató buzdító b e 
szédet intézett az ifjúsághoz,, majd Belóczy Sándor, az áll. felső keresk. 
iskola igazgatója a tiszt urak fáradozásáért m ondott köszönetét.

A  díjakat Dr. W rchowszky Ottó, K ésm árk város polgárm estere ősz
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tóttá ki a tanulóknak. D íjat nyertek : 1. Gábriel G yörgy VIII., 2. Bartos 
Miklós VIII., 3. H ayde Sándor VIII., 4. Schubszky Rezső VIII., 5. Farkas 
Győző VIT., 6. Binder Dezső VIII., 7. Jovánovits Béla VII., 8. Banczik 
A ladár VIII., 9. Gratz Emil VIII., 10. Herm el Ödön VIII. o. tanulók.

Mindazon tanulók, kik a gyakorló éles lövésnél 50 vagy több száza
lékot értek el, oklevelet kap tak : összesen 15 tanuló.

Akik úgy anyagilag, mint erkölcsileg hozzájárultak az ünnepély fényé
nek emeléséhez, fogadják ezúton is hálás' köszönetünket.

Ifjúsági körök. Mint az egyes jelentésekből kitűnik, élénk tevékenység, 
komoly m unkásság folyt az ifj. körölvben. (L X. fej.)

A tanu lók  egészségi állapo ta  iskolaorvosunk jelentése szerint a lefolyt 
tanévben felette kedvező volt. E  tekintetben nagy gondot fordítunk az 
ifjúság egészségének m egóvására és ápolására. A  reggeli első órán az illető 
tanárok feljegyzik a hiányzó tanulók névjegyzékét egy ívre, m elyet az iskola
orvos azonnal kézhez kap és rögtön m eglátogatja a tanulót. így lehetséges 
egyrészt a tanulók mulasztásainak szigorú ellenőrzése s viszont a tanuló 
m egbetegedése esetén az orvosi segélynyújtás minden esetben m egtörténik 
s még esetleg kom olyabb bajt is lehetővé válik csirájában elfojtani. Szegény
sorsú tanulók részére az intézet kórházalapja fedezi — kérelm ükre — az 
orvoslás és a gyógyszerek költségeit.

A szem vizsgála to t 1909. október 14-én Dr. T átray  Gergely városi 
tiszti főorvos, 1910. május 12-én Dr. Schwarz A ladár járási orvos végezte. 
Ragályos szembaj nem volt növendékeink között.

Az u jrao ltá s t Dr. Klein Árm in városi tiszti orvos 1909. szeptem ber 
21-én eszközölte intézetünk 42 tanulóján.

Az in téze ti jégpályát, bár az enyhe tél m iatt csak rövid ideig, díjta
lanul használták a líceumi tanulók.

T an u lm án y i k irándulások. Több apró félnapos kirándulást tettünk az 
egyes osztályokkal, részint természetrajzi, részint szórakoztató célzattal a 
közvetlen k ö rn y é k re ; ezeken kivül két nagyobbat.

1 T á t r a i  k i r á n d u l á s .  Beköszöntvén a verőfényes ősz, megindult 
lelkes turista diákcsapatunk a Magas Tátra szép bércei közé. Szeptem ber 
10-én hajnalban 42 diákunk 5 tanár vezetése alatt vonaton Csorbára m ent 
s onnan ötnegyed óra alatt fent voltak a Csorbái tónál, am elynek, csende
sen hullámzó tükrében ott ringatóztak a környező bércóriások m egfordított 
alakjai. Rövid pihenés után tovább ment a csapat s átvágva a Mlinica-patak 
völgyén, lassan felkapaszkodott a Patria fenyvessel borított déli nyúlványára, 
majd leszállt a H inckó-patak völgyébe és 10 óra tájban m ár ott volt a 
Poprádi-tó partján. Innen a nem magas, de jó  m eredeken em elkedő Oszterva 
m egmászása volt a cél, m integy bevezetésül a m ásnapi nagyobb feladatra : 
a Tengerszem csúcs legyőzésére. Hosszú kigyóvonalban lepték el ifjaink a 
sűrűn hajladozó szerpentin u takat s az alantabb levők bizonyos irigységgel

6*



tekintgettek a feljebb levőkre, pedig az u t m indenkinek egyform ára volt 
kiszabva. Végre a csapat fent volt és végig nézhetett az alatta délre elte
rülő Vág és Poprád völgyén egészen a látóhatárt elzáró Királyhegyig s a 
Gyömbérig, az A lacsony T átra hatalmas hegytömegéig. A  többi oldalon a 
Tátra óriási bércei m eredeztek. N yugaton a Bástyavonulat hosszú szirtfala 
kimagasló tornyaival, a Pátriával, Sátánnal stb., am elyekről hatalmas kő
tengerek nyúltak le a szép menguszfalvi völgybe. Észak-nyugaton a mengusz- 
falvi csúcsok és az Ö körhát-vonulat karcsú tornyai zárták el a látóhatárt, 
észak felé pedig ott m eredeztek a széditöen em elkedő Tátracsúcs tornyai, 
amelyek hosszú, hatalm as szirtvonulatokban a Kopkiban ereszkedtek le a 
Poprádi tóhoz, mely három  oldalról szirtképezte katlanba zárva ott kékellett 
alattuk. E  katlan nyugati oldalát elzáró gát a menguszfalvi völgyet betöltő 
hajdani glecsernek oldalm orénája tanúja m ár csak annak a diluviális eljege
sedésnek, m ely T átránkat is borította.

Az Oszterva széles, füves tetőjén a nyár elkésett virágai nyíltak m ég : 
néhány törpe kankalin (primula minima), törpe harangvirág (campanula) stb.

Azután lefelé indult a csapat és m ire letért, ugyancsak jól esett m eg
pihennie a Majláth-menház körül levő zöldelő gyepen. Pihenés után éjjeli 
szállásra visszam entünk az Ú j-Csorbató m ellett levő Móry-,szállóba, m elynek 
tulajdonosa igazi m agyaros vendégszeretettel és előzékenységgel fogadta és 
látta el fáradt csapatunkat.

Az Uj-Csorbató tőzegtől ellepett régi tó, a mely most a tőzeg kiásása 
után visszakapja lassankint régi mivoltát. A  környező dom bok a Mlinica- 
völgy glecser végm orénáiból képződtek és ezek torlaszolták el a csorbái 
tavat.

Másnap reggel ötkor már útban volt a sereg és eleinte csendesen, 
később dalolva haladt fölfelé. A  poprádi tó felett csakham ar megszűnt az 
erdő. M egérkeztünk a törpefenyő régiójába, a melyből itt-ott m agaslott ki 
csupán egy-egy cirbolyafenyő.

Keletnek fordulva kezdtünk felkapaszkodni a Békástó alatt levő három  
lépcsőn ; az út mellett hatalmas gránittöm bön em léktábla tűnt szem ünkbe • 
W ächter Jenőnek, em elte a budapesti egyetem i turista osztály, a bátor és 
merész m agyar turistának, a kinek szerencsétlen balvégzet, egy elszakadó 
kötél okozta halálát a Sim ontornyon. Ennek m eredek, kissé féloldalt hajló 
alakja csakham ar feltűnt előttünk. A zután elértük a Békástavakat (a középen 
levő sziklát teknösbéka alakúnak nézte elnevezőjének élénk fantáziája), a 
m elyek kőtenger közepette ijesztő ném aságban és pusztaságban pihentek 
lábaink alatt. Sehol egy bokor, ső t m ég fü is alig van köröttük, ide (1920 
m.) m ár a törpefenyő sem  hatol fel.

Most jö tt a nagy próba, fel a m eredek sziklafalra, a H unfalvy-nvereg 
felé. H ála a K árpátegylet tevékenységének, ma m ár biztos, sőt kényelm es 
utón m ehettek lel még kisebb diákjaink is s az a kis láncdarab inkább csak
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érdekességet kölcsönzött az útnak, m ert senki sem akarta elhinni, m ikor e 
részleten túl voltunk, hogy ez lett volna az ú t legveszedelm esebb részlete.

A H unfalvy-nyeregről m ár szépen beláttunk a vad Sucha dóiba ' (szá
raz völgy), a m elynek aljában ott csillogott a m agyar nyelvnek kim ondha
tatlan Zmarzly staw (jeges td).

Innen rövid félóra múlva a Tengerszemcsúcs tetején (2508 m.) voltunk; 
hatalm as panorám a középpontjában. N yugat felé a Kriván, észak felé a 
lengyel Tátra és a bélai havasok s a messzeségben, beleolvadva a hom ályba 
a Pieninek és ezeken túl a lengyel-orosz síkság, kelet felé a jégvölgyi és 
lomniczi, délfelé a gerlachfalvi és közvetlen közelben a Tátracsúcsok. Azt 
sem  tudta a szem, hogy hová nézzen, vájjon a 8 csillogó tavat bámulja-e, 
vagy az alulról hatalmasnak látszó sziklafalakat és tornyokat, m elyek jórésze 
m ost letörpülve hunyászkodott m eg bércóriásunk előtt, bár ez sem kérked
hetett olyan nagyon, m ert bizony a közeli Tátracsúcsok előtt neki kellett 
meghajolnia. A szép látvány (no m eg a déli falatozás) sokáig odabilincselt a 
csúcshoz, de végre is mindennel eltelik az ember, különösen az ifjú elme, a mely 
anélkül is szereti a változatosságot. Le kellett tehát szállnunk ugyanazon az 
utón és visszafelé mennünk, kényelm esen meg-megállva és az áfonya fekete 
bogyóit Ízlelgetve, miközben nagyokat ittunk az utunkba kerülő kristálytiszta 
patakok és cserm elyek vizéből.

A laposan elfáradva és törődötten, de két jól eltöltött nap emlékeivel gaz
dagabban tértünk vissza a csorbái állomáshoz s azután hazafelé vettük utun
kat a gőz szárnyain. Ú tiköltség kb. 7 K.

2 Kirándulás a Nagy Choc-ra. Május 22-én intézetünk 25 tanulója a 
IV— VI. osztályokból 3 tanár vezetésével felkereste Liptó m. egyik neveze
tességét, a Nagy Choc-ot. A fáradságos kapaszkodót bőven kárpótolta a 
szép látvány, mely a Vág és Á rva völgyére nyílt s a híres choci mészflóra, 
mely teljes pom pájában virágzott. Geológiai tekintetben is több érdekes 
tapasztalatot tettünk a teljes mezozoos rétegsorozatot illetőleg és a lucskii 
mészforrások és mésztuffa képződését tanulmányozva. Ú tiköltség 3 K.

A lapítványok. Minthogy a három  évvel ezelőtt nyugalom ba vonult négy 
tanár: Gretzmacher Gy., Kiszely E., Klein P. és Zvarinyi S. em lékének 
m egörökítésére megindult gyűjtések körülbelül befejezetteknek m ondhatók, 
az é célra megalakult gyűjtő bizottság elkészítő az alapító leveleket és benyúj
to tta a líceum iskolatanácsának, illetve pártfogóságának, a mely ezeket, vala
mint az időközben tett Kégel Á rpádné-féle és az Érettségi találkozók 
alapítványát hálás köszönettel fogadta. E  hat alapító-levél szószerinti szövege 
a következő :

Alá, p i t é i é v é  1.
G r o t z in a c li o r G y u l a ,  a késmárki ág. kitv. ev, kerületi líceumnak 36 éven át 

buzgó odaadással működű tanára, 1907. szeptember 1-én nyugalomba vonult. A távozó érde
mes tanár úr emlékét a hála és elismerés jeléül tisztelői, barátai és tanítványai meg akarták
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örökíteni a késmárki ág. liitv. ev. líceumban, mely tanintézetnek egész élete áldásos mun
kásságát szentelte. E  célból alulírott bizottság gyűjtést indított, melynek eredményeként 
1910.. január 1-én az időközi kamatokkal együtt 577 K. 69 fi, azaz Ötszázhetvenhét korona 
és 60 fillér áll rendelkezésre. Ez összeg, melyet a mai napon a Késmárki Bank 9109. számú 
betétkönyvében elhelyezve a líceumi pénztárba beszolgáltattunk, mint „ ö r e t z m a c h e r  
G y u l a - a l a p í t v á n y “ örök időkre külön kezelendő az alapítvány-hatóság: a késmarki 
ág. hitv. ev. líceum pártfogósága, illetve annak felügyelete alatt a mindenkori líceumi pénz
táros által. Az alapítvány-tőke érintetlen hagyandó és csak évi kamatai használhatók fel 
olyképen, hogy a líceum tanári testületének javaslata alapján a líceumi iskolatanacs 
által minden tanév végén oly jóerkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló jutalm azására fordít- 
tassanak, a ki a latin nyelv és irodalomban kiváló előmenetelt tanúsított. A kamatokból 
azonban egyélőre csak 20 (Húsz) korona fordítandó óvónként jutalomdíjra, a fennmaradó kam a
tok pedig a tőkéhez csatolandók mindaddig, míg az ICO) 1 Ezer) koronára növekedik, azontúl 
aztán mindig az 1000 koronára kikerekített alaptőke összes kamatai osztandók ki. A jutalom 
díj első Ízben az 1911. év június havában adható ki. Je len  alapítólevelet sajátkezű aláírá
sunkkal ellátva, két eredeti példányban állítottuk ki, egyet a líceumi levéltár, egyet pedig 
a líceumi igazgatói iroda irattára részére.

Kelt Késmárkon, 1910. évi március hó 30-án.

Ezen alapítólevél heterjesztetett a késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum 
pártfogóságának 1910. évi április hó 10-én tarto tt közgyűlésén. A  közgyűlés 
az alapítványt elfogadja és utasítja a liceumi pénztárost az alapítványnak az 
alapítólevél értelm ében való kezelésére.

P. H.

A l a p í t ó l e v é l .

Oszvald György,
licenii felügyelő.

K i s z e 1 y E r v i n ,  a késmárki ág1, hitv ev. kerületi líceumnak 41 éven át buzgó 
odaadással működö tanára, 1907. szeptember 1-én nyugalomba vonult. A távozd érdemes 
tanár úr emlékét a bála és elismerés jeléül t'sztelői, barátai és tanítványai meg akarták örö
kíteni a késm rki ág. hitv. ev. liceumban, mely tanintézetnek egész élete áldásos munkás
ságát szentelte. E célból alulírott bizottság gyűjtést indított, melynek eredményeként 1910 
január 1-én az időközi kamatokkal együtt 577 K. 67 f., azaz Ötszázhetvenhét korona és 67 
fill, áll rendelkezésére. Ehhez hozzácsatoltatott az a 148 K. 33 f. összeg, melyet a líceum 
tanulói az 1906. évben K i s z e l y  E r v i n  40 éves tanári működésének megünneplése alkal
mával egy nevére teendő alapítvány céljából összegyűjtöttek s mely összeg azóta a kam a
tokkal 167 K. 45 f.-ro növekedett, ngy, hogy 1910. január 1-én 745 K 12 f ,  azaz Hétszáz- 
negyvenöt korona és 12 fillér áll rendelkezésre. Ez összeg, melyet a mai napon a Késmárki 
Bank 9110. sz mú és a Késmárki Takarékpénztár 18805. számú betétkönyvében elhelyezve a 
liceumi pénztárba beszolgáltattuk, mint „ K i s z e l y  E r v i n - a l a p í t v á n y “ örök időkre 
külön kezelend I az alapítvány-hatóság : a késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum pártfogósága, 
illetve annak felügyelete alatt a mindenkori liceumi pénztáros által. Az alapítvány-tőke érin 
tetlen hagyandó és csak évi kamatai használhatók föl olyképen, hogy a líceum tanári testü 
letének javaslata alapján a liceumi iskolatanács által minden tanév végén oly jóerkölcsü és

Dr. Wrchowszky Ottó.
Késmárk szab. kir. város 

polgármestere. Báthory Andor,
líceumi tanár.

Karátsony Zsigmond.
líceumi igazgató.
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szorgalmas líceumi tanuló ju ta lm azásira  fordíttassanak, a ki a mennyiségtanban kiváló elő
m enetelt tanúsított. A kamatokból azonban egyelőre csak 20 (Húsz) korona fordítandó évenkint 
jutalomdíjra, a fennmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók mindaddig, mig az 1000, 
azaz Egyozer koronára növekedik, azontúl aztán mindig az 1000 koronára kikerekített alaptőke 
összer kamatai osztandők ki. A jutalom első Ízben az 1911, év június havában adható ki. 
Jelen  alapítólevelet sajátkezű aláírásunkkal ellátva, két eredeti példányban állítottuk ki, egyet 
a líceumi levéltár, egyet pedig a líceumi igazgatói iroda irattára részére.

K elt Késmárkon, 1910. évi március hó 30-án.
Dr. Wrchowszky Olló,

Késmárk szab. kir. város 
polgármestere. Bálhory Andor,

líceumi tanár.

Karátsony Zsigmond,
líceumi igazgató.

Ezen alapítólevél beterjesztetett a késm árki ág. hitv. ev. kerületi liceum 
pártlogóságának 1910. évi április hó 10-én tartott közgyűlésén. A  közgyűlés 
az alapítványt elfogadja és utasítja a líceumi pénztárost az alapítványnak az 
alapítólevél értelm ében való kezelésére,

O sz v a ld  G yörgy , 
líceumi felügyelő.

** *
A l a p í t ó l e v é l .

K l e i n  P á 1, a kósmárki ág. hitv. ev. kerületi liceumnak 33 éven át buzgó odaadással 
működő tanára, 1907. szeptember 1-én nyugalomba vonult. A távozó érdemes tanár úr emlé
két a hála és elismerés jeléül tisztelői, barátai és tanítványai meg akarták  örökíteni a kés
márki ág. hitv. ev. líceumban, mely tanintézetnek egész élete áldásos munkásságát szentelte. 
E célból alulírott bizottság gyűjtést indított, melynek eredményeként 1910. január 1-én az 
időközi kamatokkal együtt 577 K. 67 f., azaz Ötszázhetvenhét korona 67 fillér áll rendelke
zésre. Ez összeg, melyet a mai napon a Késmárki Bank 9111. számú betétkönyvében elhe
lyezve a liceumi pénztárba beszolgáltattunk, mint „K l e i n  P á 1-a 1 a p i t v á n y “ örök időkre 
külön kezelendő az alapítványhatóság: a késmárki ág. hitv. ev. liceum pártfogósága, illetve 
annak felügyelete alatt a mindenkori liceumi pénztáros által. Az alapítvány-tőke érintetlen 
hagyandó és csak évi kamatai használhatók fel olyképeu, hogy a liceum tanári testületének 
javaslata alapján a líceumi iskolatanács által minden tanév végén oly jóerkölcsű és szorgal
mas liceumi tanuló jutalm azására fordíttassanak, a  ki a természettanban kivaló előmenetelt 
tanúsított. A kamatokból azonban egyelőre csak 20 (Húsz) korona fordítandó évenként jutalom 
díjra, a fenmaradó kamatok pedig a tőkéhez csatolandók mindaddig, mig az 1000, azaz 
Egyezer koronára növekedik, azontúl aztán mindig az 1000 koronára kikerekitett alaptőke 
összes kam atai osztandók ki. A jutalomdíj első ízben az 1911. év június havában adható 
ki. Je len  alapítólevelet sajátkezű aláírásunkkal ellátva, két eredeti példányban állítottuk ki, 
egyet a liceumi levéltár, egyet pedig a liciimi igazgatói iroda irattara részére.

Kelt Késmárkon, 1910. évi március hó 30-án.

A gyűjtő bizottság tag ja i:
l)r Wrchowszky Ottó,

Késm árk'szab. kir. város 
polgármestere. Báthory Andor,

líceumi tanár.

Karátsony Zsigmond,
liceumi igazgató.

Ezen alapítólevél beterjesztetett a késm árki ág. hitv. ev. kerületi liceum 
partíogóságának 1910. évi április hó 10-éit tartott közgyűlésén. A  közgyű
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lés az alapítványt elfogadja és utasítja a liceumi pénztárost az alapítványnak 
az alapítólevél értelm ében való kezelésére.

P. H.
O szvald György,

líceumi felügyelő.
%

A l a p í t ó l e v é l .
Z v a r i n y i  S á n d o r ,  a késm árki ág. hitv. ev. kerületi líceumnak 33 éven át buzgó 

odaadással működő tanára s ez idő a la tt 8 éven át igazgatója, 1907. szeptember 1-én nyu
galomba vonult. A távozó érdemes tanár úr emlékét a hála és elismerés je léü l tisztelői, barátai 
és tanítványai meg akarták örökíteni a késmárki ág. hitv. ev. líceumban, mely tanintézetnek 
egész élete áldásos munkásságát szentelte. E  célból a lulírott bizottság gyűjtést indított, mely
nek eredményeként 1910. január 1-én az időközi kamatokkal együtt 617 K. 21 f., azaz 
Hatszáztizenliét korona és 21 fillér áll rendelkezésre. Ez összegben benne foglaltatik az a 
38 (Harmincnyolc) koronányi összeg is, melyet nevezett érdemes tanár úr 1908 évi december 
hó 11-én történt elhunyta alkalmával tisztelői koszorú megváltás címén ez alapra adakoztak. 
Ezen 617 K. 21 f. (FTatszáztizenhét korona és 21 fillér) összeg, melyet a Késmárki Bank 9112. 
számú betétkönyvében elhelyezve a mai napon a líceumi pénztárba beszolgáltattunk, mint 
„ Z v a r i n y i  S á n d o r - a  l a p í t v á n  y a örök időkre külön kezelendő az alapítvány-hatóság: 
a késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum pártfogósága, illetve annak felügyelete alatt a m in
denkori líceumi pénztáros által. Az alapítványtőke érintetlen hagyandó és csakis évi kamatai 
használhatók fel olyképen, hogy a liceum tanári testületének javaslata alapján a líceumi 
iskolatanács által minden tanév végén oly jóerkölcsíí és szorgalmas líceumi tanuló ju ta lm a
zására fordíltassanak, aki a történelemben kiváló előmenetelt tanúsított A kamatokból azon
ban egyelőre csak 20 (Húsz) korona fordítandó évenkint a jelzett célra, a fennmaradó kamatok 
pedig a tőkéhez csatolandók, mindaddig, míg az 1000, azaz Egyezer koronára növekedik, 
azontúl aztán mindig az 1000 koronára kikerekített alaptőke összes kam atai osztandók ki. 
A jutalom első ízben az 1911. év június havában adható ki. Jelen alapítólevelet sajátkezű 
aláírásunkkal ellátva, két eredeti példányban állítottuk ki, egyet a líceumi levéltár, egyet 
pedig a líceumi igazgatói iroda irattára  részére.

K elt Késmárkon, 1910. évi március hó 30-án.

Ezen alapítólevél beterjesztetett a késm árki ág. hitv. ev. kerületi liceum 
pártfogóságának 1910. évi április hó 10-én tarto tt közgyűlésén. A közgyűlés 
az alapítványt elfogadja és utasítja a liceumi pénztárost az alapítványnak 
az alapítólevél értelm ében való kezelésére.

A l a p i t ó l e v ó l .

Oszvald György,
liceumi felügyelő.

Alulírott ezennel 3000, azaz Háromezer koronás alapítványt teszek a késmárki ág. hitv. 
ev. kerületi liceum javára. Kiváuom, hogy ez Összeg, melyet készpénzbeli Karátsony Zsig- 
moud ezidei liceumi igazgató úrnak beküldtem, mini „ K ó g e l  Á r p á d u é  született S z a -

Dr. Wrchow8zky Ottó,
Késmárk szab. kir. város 

polgármestere. Báthory Andor,
líceumi tanár.

Karát8ony Zsigmond,
líceumi igazgató
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n i s z 1 ó E l l  a-a 1 ap  í t  v á n y“ örök időkre külön kezeltessék az alapítványt kezelő-hatóság: 
a késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum pártfogósága, illetve annak felügyelete alatt a min
denkori lieemi pénztárnok által. A z alapítványtőke teljes egészében fentartandó és kizárólag 
csak annak kamatai fordítandók minden tanév végén oly jávorinál illetőségű és erre a líceum 
tanári testületé által érdemesnek talált, szegénysorsú diák segélyezésére, aki a késmárki ev. 
főgimnázium tanulója leend. Amely évben a líceum növendékei közt javorinai illetőségű, — 
és a fenti követelményeknek megfelelő nem lenne, az esetben az évi kamatok a líceum bár
mely más szegénysorsú tanulójának segélyezésére is fordíthatók. Az ezen alapítványból segélye
zésre érdemes tanuló neve mirfden év június havában alapítóval kellő időben közlendő és a 
segélyezés jóváhagyása kikérendő. Jelen alapítólevelet két eredeti példányban állítottam ki 
s két tanuu előtt sajátkezűleg irtam alá.

Kelt Jávorinál!, 1910. évi február hó 23-án.
Wittchen Béla, 
Bangba Béla,
mint tanuk.

Kégel Arpádné 
szül. Szaniszló Ella.

Ezen alapítólevél beterjesztetett a késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum 
pártfogóságán.-.k 1910. évi április hó 10-én tartott közgyűlésén. A  közgyűlés 
az alapítványt köszönettel elfogadja és utasítja a líceumi pénztárost az 
alapítványnak az alapítólevél értelm ében való kezelésére.

Oszvald György,
* ... * líceumi felügyelő.

A 40 éves találkozón megjelentek a következő nemesszivü alapítványt 
lé tes íte tték :

A  késm árki ág. hitv. ev. kerületi lyceum nak 1869. évben érettségi 
vizsgálatot te tt kedves növendékei 1909 évi július hó 4-én, K ésm árkon 40 
éves találkozóra gyűltek össze.

Ez alkalommal U r a y  K á r o l y  szatmári kir. járásbiró úr indítványára 
» É r e t t s é g i  t a l á l k o z ó k  e m l é k a l a p j a «  néven alapítványt létesítettek 
s e célra m aguk közt 130, azaz Egyszázharm inc koronát gyűjtöttek össze.

Ez összeget azzal a rendeltetéssel adták át alulírott lyceum i igazgató
nak, hogy ennek és a még későbbi esetleges adom ányokkal gyarapodó 
alaptőkének évi kam atait a m indenkori lyceumi igazgató legjobb belátása 
szerint használja fel az intézet szegény tanulóinak bármely formában (ruhá
zat, tankönyv, tandíj stb.) való segélyezésére s az alapítványról minden 
tanév végén az »É rtesítődben  számoljon el.

Felkérték  továbbá a késmárki lyceum  mindenkori igazgatóságát arra 
is, hogy m inden — az intézetben ezután tartandó érettségi találkozó alkal
mával ez emlékalapra, illetve annak gyarapítására a találkozón megjelenő 
volt tanítványok figyelmét hívja fel, a begyült adom ányokat az alaptőkéhez 
csatolja és gyüm ölcsözőleg elhelyezve kezelje, illetőleg a kam atokat a fent 
jelzett célra fordítsa.

Az ez alkalommal összegyűjtött 130 K. összeghez szives adom ányaik
kal hozzájárultak :

1. Csipkay Károly közigazgatási biró, Budapest.
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2. Genersich Aladár, a Késm árki Bank pénztárosa.
3. Oszvald György, a késm árki líceum felügyelője, nyug. rendőrkapitány, 

Késmárk.
4. Scholtz Ottó, uradalm i főerdőmester, Árvaváralja.
5. Dr. -Schréter Gyula, orvos, Leibicz.
6. Uray Károly, járásbiró, Szatmár.
7. W erner Gyula, ügyvéd, Varannó.
8. Szabó Endre, író és lapszerkesztő, Budapest (aki nem együtt m atu

rált a fenti urakkal, hanem mint a líceumnak szintén volt növendéke s a 
találkozó urak ifjúkori barátja je lent meg.J

Isten áldása legyen ez alapítványon és a nemes ad akozókon!
Kelt Késmárkon, 1909, évi július hó 4-én.

Karátsony Zsigmond s. k.
líceumi igazgató.

P. H.
A 40 éves találkozón megjelentek nevében:

Oszvald György s. k.
G enersich Aladár s. k.

Az 1899. évben érettségi vizsgálatot tett osztálytársak 1909. évi július 
11-én tartott 10 éves találkozóján m egjelent urak 22 koronával járultak hozzá 
ez emlékalaphoz.

A két találkozón ö s s z e g y ű l t ............................................. 132 K. — f.
Sipos (Spitz) Ignác, hírlapíró, B udapest . . . .  20 ,, —
Egy m agát megnevezni nem a k a r ó .............................. 42 ,, — ,,
Szopkó Róbert, kir. járásbiró, Zsadány . . . .  50 „ — ,,
Kálmánchey Bertalan, földbirtokos, Ujfehértó . 20 ,, — ,,
Rónai Ede, fürdőigazgató, Lublófürdő . 10 „ — ,,
Igazgató gyűjtése . . .   27 ,, — ,,
Kamat 1910. 1 ,1 .................................................................. 4 ,, 68 ,,

Az alaptőke 1910. június 15-éu : 323 K. 68 f.

* *
Felsőhatóságilag m egerősített alapitó-levél hiányában ezúttal csak m eg

említjük, hogy Kobialka János volt gimn. tanár és tanlelügyelő úr 2000 
K .-át küldött az intézetnek azon meghagyással, hogy ebből 1000 K. a láp
intézet céljaira, 1000 K. pedig alapítványul szolgáljon, m elynek kam atait 
szegény tanulók élvezzék. Az alapítólevelet jövő tanévi értesítőnkben közöl
jük. Fogadja ő és a többi nemeslelkü adakozó em berbaráti tettéért igaz 
szivből jövő hálánkat és köszönetünket!

Adományok. Dr. Goldmann Simon Am erikában, Pittsburgban élő or
vos, nemesszivü hazánkfia és a liceutn egykori derék növendéke, mint évek 
óta, úgy ezúttal is 50 K .-át küldött be az igazgatósághoz, a V ili. osztály
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tanulói részére az 1910/11. tanévben kitűzendő következő tétel ju talm azá
sára : Az 1848. esem ények befolyása hazánk fejlődésére.

Intézetünk és tanulóifjúságunk e széplelkű és nemes gondolkozásu 
barátjának m eleg honfitársi üdvözletünket s legőszintébb köszönetünket küld
jük  a messze távolba. Á ldja meg az Isten tengerentúli uj otthonában, nemes 
tette pedig ragyogó, követendő példájául szolgáljon az igazi tanítvánvi hálá
nak és ragaszkodásnak!

Ozv. Klein Pálné úrnő 20 K .-át volt szives adományozni a mennyiség- 
tanból és fizikából, Dr. Sztehlo Kornél úr pedig két kötet sajátszerzem ényü 
könyvét a történelem ből legjobb érettségit tevő ifjúnak. Schmal Miksa tánc- 
és illemtanár ú r 10 K.-át adott az intézet céljaira, m elyet szegény tanulók 
segélyezésére fordítottunk. A június 5-iki céllövő versenyre érm eket, díjakat, 
illetve em léktárgyakat ajánlottak fel: a nagvmélt. honv. Miniszter úr, Késm árk 
szab. kir. városa, a késmárki lövész-egyesület, Schwing Pál ú r és a liceum 
tanári kara. A  Hunfalvy-tábla alapja javára Dr. Mauks Károly orvos úr 
15 K .-át és Oszvald G yörgy lie. felügyelő úr Klaniczay Gyula VIII. o. tanuló
nak záróünnepi szép szavalatáért 10 K.-át adományozott. Az ifjúsági hang
verseny tiszta haszna 604 K 42 f. volt.

Dr. Topscher Gusztáv bécsi cs. és kir. közjegyző végrendeletileg 4000 
K .-át hagyom ányozott a liceumnak, m elyet az a fizikai szertár gyarapítására 
fog fordítani. Legyen emléke örökké áldott!

É re ttség i találkozók. (E cikkeket a helybeli K arpathen-Post c. lapban 
m egjelent tudósítás nyom án közöljük.)

40 éves találkozó. A késm árki ág. hitv. ev. lyceum 1869-ben érett
ségit te tt tanulói gyűltek össze f. hó (július) 3-án Késmárkon, hogy érett
ségijük 40. évfordulóját baráti körben üljék meg. 37 iskolatárs közül idő
közben elhalt 14, nem  jelen t m eg 17, m egjelent 6 és pedig a k ö v e tk ező k : 
Csipkay Károly, közigazgatási biró (Budapest), Genersich Aladár, a késm árki 
bank pénztárosa, Oszvald György, nyug. rendőrkapitány, a késm árki liceum 
felügyelője, Scholtz Ottó, uradalmi főerdőm ester (Árvaváralja), Dr. Schréter 
Károly, orvos (Leibicz), U ray Károly, járásbiró (Szatmár), W erner Gyula, 
ügyvéd (Varannó), kikhez Fábry Adolf, késm árki körjegyző és Szabó Endre, 
budapesti iró és lapszerkesztő csatlakoztak mint diákköri jóbarátok. Július 
3-án d. u. 3 órakor volt a találkozás a Brunmayer-szállóban, m ásnap reggel 
8 órakor m eglátogatták elhunyt tanáraik és osztálytársaik sírját. 9 órakor 
pedig istentiszteleten vettek részt az ev. tem plomban, 10 órakor felkeresték 
K arátsony Zsigmond lyc. igazgatót, kit Csipkay Károly üdvözölt meleg 
szavakkal, mire az igazgató az intézet nevében m egköszönte a régi tanít
ványok hű ragaszkodásának eme szép m egnyilatkozását, 11 órakor testüle
tileg üdvözölték volt tanárukat, Scholtz Frigyest, 12 ' órakor pedig közös 
ebédre gyűltek össze, m elyen számos felköszöntő hangzott el. Megemlítjük, 
hogy ez alkalommal egy »Találkozók emlékalapja« cimü alapot létesítettek
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szegény tanulók segélyezésére és erre a célra maguk között 130 koronát 
gyűjtöttek össze Ez a nemeslelkü adomány minden szónál ékesebben dicséri 
a líceum egykori derék tanítványait.

20 éves találkozó. Folyó hó 3 , 4. és 5-én tartották meg 20 éves 
találkozásukat Késm árkon azok, kik az 1889. évben a késm árki ág. h. evang. 
líceum ban érettségi vizsgálatot tettek. M egjelentek: Bottka Bertalan, ref. 
lelkész (Gercsely), Dr. Gocsó Gusztáv, orvos, nejével és sógorával (Jolsva), 
H arsányi István, ev. lelkész (Hernádvécse), Dr. Littmann Sándor, ügyvéd 
(Szepesszombat), Lukácsy István, törvényszéki biró (Zombor), Magasitz 
József, m. á. v. állomási főnök nejével (Breznóbánya), Mauks József, áll. fő
tisztviselő (Losoncz), Messinger József, m. á. v. fütőházi főnök (Eszék), Nagy 
Molnár István, áll. főtisztviselő (Pozsony), Dr. Szántó Márk, ügyvéd, nejével 
(Késmárk), Dr. Széli Gyula, ügyvéd (Szeged), Dr. Venetiancr Jakab, munkás- 
biztositó pénztári főorvos (Miskolcz), valamint a 20 éves találkozó rendezője: 
Dr. Szelényi Oszkár, gyerm ekorvos, nejével (Pozsony). T öbben elm aradásu
kat részben táviratilag, részben levélben m entették ki. Július 3-án este a 
jeruzsálem hegyi kioszkban találkoztak a volt iskolatársak, július 4-én testü
letileg keresték fel Scholtz Frigyes, volt igazgatójukat, kinél Harsányi István 
m ondott szép beszédet, m elyre Scholtz Frigyes m eghatottan válaszolt. U tána 
Kiss fényképészhez mentek, ki őket szeretett volt igazgatójukkal együtt le
fényképezte. Délben díszebéd volt a Brunm ayer-vendéglőben, melyen D r 
Széli Gyula elsősorban Scholtz F rigyest éltette, azután a késm árki lyceum  
tanári karára és annak mostani igazgatójára emelte poharát. Felköszöntőt 
m ondott m ég H arsányi István a jelen volt hölgyekre, valam int Széli Gyula 
dr. a 40 éves találkozóra jö tt urakra stb. D élután kirándultak Tátraházára, 
m ely helyen a majálisokat tarto tták  meg abban az időben, este a Freyer- 
vendéglőben vacsoráztak. Július 5-én sokan kirándultak a Tarpatakhoz és 
Tátrafüredre, egyesek pedig a Zöldtóhoz. Az összegyűltek, kik nagyon szép 
és kellemes napokat töltöttek a Tátrában és Késmárkon, elhatározták, hogy 
tiz év múlva újból találkoznak.

io éves találkozó. A késm árki ág. h. ev. lyceum ban 1899-ben ére tt
ségit tett iskolatársak júliiís hó 11-én összegyűltek Késm árkon, hogy a talál
kozáson felelevenítsék régi kedves em lékeiket s hogy néhány órát ism ét a 
régi baráti környezetben töltsenek el. A 39 érettségit te tt ifjú közűi azóta 
meghalt kettő, 26-an részben kim entették távolm aradásukat, részben nem 
adtak életjelt magukról, 11 pedig adott szavához híven m egjelent, névszerint: 
Bézy Ferenc, állampénztári tiszt (Léva), Grósz Ernő, zongoram űvész és zene
tanár (Budapest), Horti Béla, szolgabiró (Késmárk), Király László, főreálisk. 
tanár (Arad), Laczák Kálmán, kir. s. tanfelügyelő (Nagyvárad), Nozdroviczky 
László, szolgabiró (Gava), Szentmiklós^y Jenő dr., szolgabiró (Nyiracsád), 
Sztik Károly, máv. fogalmazó (Beszterczebánya), Varga Antal, főgimnáziumi 
tanár (Újvidék), Dr. W eisz Béla, ügyvéd (Késmárk), W éber Pál, állampénz-



túri tiszt (Késmárk)- A találkozók július 11-én vasárnap cl. e. megjelentek 
a lyceum  auditóriumában, ahol szónokuk, Varga Antal meleg szavakkal 
üdvözölte a körükben m egjelent Karátsony Zsigmond, lyceumi igazgatót, 
s a szintén jelen volt Koller Károly, Kiszely Ervin és Topperczer Rezső 
egykori tanáraikat, majd lendületes szavakban köszöntötte az ősrégi líceumot, 
mint egykori gondos, szerető nevelő intézetüket s kifejezte törhetetlen 
ragaszkodásukat, szeretetüket a fényesmúltu és szép jövőjű alma m ater iránt. 
Szavaira Karátsony Zsigmond, igazgató válaszolt szívből jövő, szeretetteljes 
beszéddel; biztosította a m egjelenteket arról, hogy az intézet mindenkor 
szeretettel fogadja őket falai közé s az intézet nevében továbbra is Isten 
áldását kérte az életben teendő minden lépésükre. Ezután m egtekintették 
az iskola épületét, majd az igazgató és neje látták maguknál szívesen az 
egész társaságot. Délben barátságos ebédre gyűltek össze Dávid jóhirű 
étterm ében, azután lefényképeztették magukat, majd testületileg kivonultak 
a tem etőbe, hol megkoszorúzták volt tan ára ik : Palcsó István, Grósz Ernő, 
Dr. Szelényi Károly, W éber Pál sírjait, kegyeletes beszédek kíséretében. 
E ste  8 órakor társas vacsora volt a Brunmayer-szállóban, ahol Dr. W rchowszky 
polgárm ester, K arátsony igazgató, Varga Antal, Kiszely nyug. tanár és 
Koller nyug. tanár m ondottak felköszöntőket. A  banketten a találkozók 
szives meghívására részt v e tte k : K arátsony Zszigmondné és Grósz Ernőné 
úrasszonyok, továbbá T opperczer Laura és Margit urleányok, valamint a 
találkozókon kivül m ég Dr. W rchowszky Ottó, polgárm ester, Palcsó István, 
főjegyző, Kiszely Géza, bonyhádi főgimnáziumi és Dr. Révay József, líceumi 
tanárok. Az ünnepi társaság a legjobb hangulatban a késő éjjeli órákig 
m aradt együtt s a legszebb em lékekkel vált el egy újabb viszontlátás 
rem ényében.

Magántanulók vizsgálatai. A  lefolyt tanévre beirt 10 magántanuló 
közül május 12—13., illetve junius 21. és 22-én 9 tett vizsgálatot és pedig:

Jeles e r e d m é n n y e l ............................ 1
Jó e r e d m é n n y e l ..................................2
Elégséges eredm énnyel . . .  2
Két tárgyból elégtelen eredm, . 3
T öbb tárgyból elégtelen eredm. 1

Felvételi vizsgálatra jelentkezett 6 tanuló. Megfelelt 6 tanuló.
Vizsgálatok a tanév végén. A  V ili. osztály prot. tanulóinak vallástani 

vizsgálata Adorján Ferenc nyíregyházi ev. főgimnáziumi vallástanár elnök
lete alatt május hó 9-én, az osztályvizsgálatok a VIII. osztályban május hó 
9 —14., az I.—VII. osztályokban pedig  június 13—17., illetve 21—22. nap
jai folytak le.

Rajzkiállítás. A növendékeink által készített rajzokból és festm ények
ből az intézet rajzterm ében június 18—20. napjain kiállítást rendeztünk, 
m elyet az érdeklődő közönség és szülők nagyszámmal tekintettek m eg s
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elismeréssel nyilatkoztak a szaktanár helyes, szakavatott tanításának feltűnő 
szép eredm ényéről.

É vzáró  ünnepély . Június 19-én tartottuk meg a líceumi auditórium ában 
a szokásos záróünnepélyt a következő rendben:

1. Himnusz.
2. A  lengyelek fehér asszonya. Irta Jókai Mór, szav. Farkas Győző,

VII. o. t.
3. Latin hálabészéd. T artja Oszvald György, VIII. o. t.
4. D ie W orte des Glaubens. Irta Schiller Fr., szavalja F ábry  Ernő,

VIII. o. t.
5. Az Isten. Irta Nagy Lajos, szav. Kom játhy Béla, IIT. o. t.
6. Búcsúbeszéd. Tartja Génesi Sándot, VIII. o. t.
7. Csáki Lóra. Irta Dengi Lajos, szav. Klaniczay Gyula, VIII. o. t.
8. Évzáró beszéd. Tartja K arátsony Zsigmond, igazgató.
9. Záróima. T artja Binder Jenő, vallástanár.

10. Szózat.
Az in téze t belső élete. Az intézet belső m unkássága a törvény és az 

utasítások által m egszabott keretben folyt le. A  tanításban teljesen az állami 
tantervet követtük azzal az eltéréssel, hogy az I. és II. osztályban is taní
tottuk, az alföldi m agyar tanulókra való tekintettel, a ném et nyelvet. Igénybe 
vettünk minden pedagógiai eszközt, hogy növendékeink erkölcsi nevelését, 
a tudom ányokban való haladását és testi fejlődését biztosítsuk. Főgondunk 
volt a tanulók vallásos és erkölcsi érzületének erősítése, ápolása. F ő tö rek
vésünk volt, hogy tanítványainkat ne félelem és rettegés, hanem a szeretet, 
a bizalom és ragaszkodás kötelékei fűzzék hozzánk, tanáraikhoz s a lelkűk 
m élyébe beoltott kötelesség- és tisztességérzet legyen rájuk nézve a legerő
sebb fegyelmező eszköz.

Minden első és utolsó órát imával, a vallástani órákat pedig ezenkívül 
egyházi énekkel kezdettük. Az őszi és tavaszi hónapokban a prot. tanulók 
tanáraik kíséretében vasárnaponként templomba jártak, a téli zord időben 
pedig a vallástanár tart az ifjúság részére minden vasárnap istentiszteletet. 
K ét ízben járultunk az úrvacsorához is. A  tanári testület értekezletein tár
gyalta a tanulók erkölcsi és tanulm ányi előmenetelét, folyó ügyeket és a 
felsőbb hatóságok leiratait s rendeletéit. Két módszeres és két ellenőrző 
értekezletet tartottunk, m elyekből a hanyag vagy nem elég haladást tanúsító 
ifjak szüleit- írásban értesítettük.

A  tanítás zavartalanul folyt a tanév végéig, a szükségesnek mutatkozó 
helyettesítések az igazgató intézkedésére rendesen m egtörténtek.

E gyébként az intézet belső életében iparkodtunk lépést tartani a m odern 
kor követelm ényeivel s mindazokat az újításokat, m elyeket az elmúlt tan
évben nagyszámmal bevezettünk, ez évben is fentartottuk, sőt lehetőleg 
fejlesztettük.
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így az e g y  f o l y t á b a n  v a l ó  d é l e l ő t t i  t a n í t á s t  végleg állandó
sítottuk, miután annak előnyös voltát a tapasztalat igazolta.

A la tin  nyelv tan ítá sáb a n  a két éve m egkezdett uj irányt a Dent- 
féle nyelvkönyv és annak m ódszere alapján ez évben is folytattuk és pedig 
ezúttal az I —III. osztályban.

Folytattuk a m ódszeres p r ó b a t a n í t á s o k  előző tanévben bevezetett 
intézményét, mely szerint időnként felváltva más-más tanár egy-egy osztály
ban más-más tantárgyból az egész tanári kar jelenlétében tart órát.

A szem lé lte tést, a mai oktatás egyik legfontosabb pedagógiai eszkö
zét a lehető legnagyobb m értékben iparkodtunk elősegíteni. Az iskolaépü
letnek, a tanterm eknek és folyosóknak képekkel, szobrokkal, dombormüvek- 
kel való díszítése, az udvar és a már meglevő i n t é z e t i  n ö v é n y k e r t  
ízléses berendezése, általában a rend és tisztaság -— meg annyi nevelő esz
közök voltak tanáraink kezében. A tavaszi és őszi hónapokban a term észet
rajz és szabadkézi rajz tanítását a szabadban végezte a szaktanár.

A szemléltetés előm ozdítására, továbbá a tanulók ügyességének fej
lesztésére szolgált a tanulók k é z ü g y e s í t ő  f o g l a k o z t a t á s a ,  mely alatt 
a növendékek az ókori régiségek egyes tárgyaiból szemléltető eszközöket 
készítettek. (L. erről a filológiai gyűjtem ény jelentését.)

Szegény tanulóknak  tankönyvvel való segélyezését, m elyet az 1907/8. 
tanévben m egkezdettünk, e tanévben is folytattuk, amint arról a XI, fej. 5. 
pontjában olvasható jelentés beszámol.

Tanterm einket s összes iskolai helyiségeinket p a d l ó  o l a j j a l  p o r 
m e n t e s í t e t t ü k  ez évben is.

A tanulók  ellenőrzése  iskolán  kívül. Felekezeti főhatóságunk az el
m últ tanév folyamán közölte a vallás- és közokt. minisztérium rendeletét, 
m elynek értelmében az igazgatónak, osztályfőnököknek és különösen a vallás
tanárnak, de a tanári kar m inden tagjának is kötelessége az iskolán kívül 
a tanulók viszonylatait is figyelemmel kisérni, tanítványaikat szállásaikon 
időnként meglátogatni s értesülést szerezni arról, ami a tanulók táplálkozá
sát, lakásviszonyait, elhelyezését, hálóhelyét, napközi elfoglaltságát, tanulási 
idejét, szórakozásait stb. illeti, hogy igy a tanulók testi egészségét és erkölcsi 
fejlődését káros hatások ellen megóvja.

Örömmel üdvözöltük a m agas korm ány ez intézkedését, m ert ez üdvös 
intézm ény kötelező elrendelésében csak annak m egerősítését láttuk, hogy 
h e l y e s  v o l t  az,  a m i t  t a n á r i  t e s t ü l e t ü n k  az  i g a z g a t ó  i n d í t 
v á n y á r a  m á r  az  e l ő b b i  t a n é v b e n  m e g v a l ó s í t o t t ,  hogy t. i. a 
tanárok figyelemmel kisérik növendékeiket az iskolán kívül s az e célból 
készített l á t o g a t á s i  n a p l ó b a  bejegyzik, hogy melyik tanulót mikor lá
togatták meg szállásán s egyúttal tapasztalataikat, észrevételeiket is beveze
tik, hogy a tanári kar m inden tagja értesülést szerezhessen az egyes tanu
lókról s házi viszonyaikról.



96

A .tanulók testi és erkölcsi fejlődésére, rendszeretetére nagy fontosságú 
újításunk értékes erkölcsi tám ogatást nyert a magas korm ány e rendeletében, 
m elyet a jövőben még intenzivebb m ódon áll igy m ódunkban gyakorolni s 
am elynek jó tékony  hatásáról három évi tapasztalat alapján volt alkalm unk 
meggyőződni.

M ert a m agyar középiskolának »imminens fajfentartó kötelessége, hogy 
olyan m űvelt m agyar nem zedéket neveljen a jövőnek, m ely erős és egész
séges úgy testben, mint lé lek b en ; nem zedéket, mely ép testtel, szilárd erköl
cseivel és nem es jellemével biztos tám assza legyen az utókornak!«



X V II.

A késmárki ág. hitv. ev. líceumban az 1910/1911. 
tanévben használandó tankönyvek jegyzéke.

I. osztály.
Klaar Fülöp, Luther Kis kátéja.
Bereczky, Bibliai történetek.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan, Kis katekizmus.
Balassa József, Kis m agyar nyelvtan I.
Lehr-R iedl, Magyar olvasókönyv I. rész.
Schuster A., Német nyelvtan (a kezdők részére.)
Heinrich, Német olvasókönyv II. rész (a haladók részére). 
A tkinson-Pearce-M orvav-G eréb, Kis latin nyelvkönyv.
Vitális I , Földrajz I. rész.
Perényi J , A növények és állatok term észetrajza I. rész, 2. kiadás. 
Szuppán-Péch, Számtan I. rész.
Gerevich-Király, Rajzoló geom etria I. rész.
Kogutowicz, Középisk. atlasz I. rész.

II. osztály.
Klaar Fülöp, L uther Kis kátéja.
Bereczky, Bibliai történetek.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan, Kis katekizmus.

» » Pokorny, O-szövetségi bibliai történetek.
Balassa József, Magyar nyelvtan II.
Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv II rész.
Schuster A., Német nyelvtan (kezdők részére),
Heinrich, Német olvasókönyv II. (haladók részére). 
Atkinson stb. Kis latin nyelvkönyv. (Mint az I. oszt.) 
Hittrich, Latin nyelvtan.
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Vitális István, Földrajz II. rész.
Perényi L, A  növények és állatok term észetrajza II. rész. 
Szuppán-Péch, Szám tan II. rész.
Gerevich-Király, Rajzoló geom etria II. rész.
Kogutovicz, Középiskolai atlasz, II. rész.

III. osztály.

Csiskó-Bogsch, Egyháztörténeti korrajzok.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Katii, vallástan: Dr. Pokorny, Újszövetségi bibliai történetek és kis 

katekizmus.
Góbi I., Rendszeres m agyar nyelvtan.
Góbi I., Magyar olvasókönyv III. rész.
Hirn-Paulay, Módszeres ném et nyelvkönyv IV. kiadás.
Hittrich O., Latin m ondattan.
Atkinson, Kis latin nyelvkönyv (mint a II. osztályban.)
Dr. Szádeczky Lajos, Magyarok története I. rész.
Szuppán-Péch, Szám tan II. rész.
Gerevich-Király, Planimecria, II. kiadás.
Vitális I., Földrajz II. rész. (Mint a II. osztályban.)
Kac.sóh Pongrác, M athematikai és fizikai földrajz.
Kogutovicz, Isk. atlasz. (Mint a II. osztályban,)
Kogutovicz, 10 térkép a m agyar történelem  tanításához.

IV. osztály.

Hetvényi, Keresztyén vallástan.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan, Pokorny, Kath. szertartástan és kis katekizmus.
Dr. W eszely, Stilisztika és verstan, 5. v. 6. kiadás.
Arany-Lehr, Toldi, 11. vagy 12. kiadás.
Hirn-Paulay, Ném et nyelvtan.
Hirn-Paulay, Ném et olvasókönyv.
Hittrich O., Latin m ondattan.
Hittrich O., Latin gyakorlókönyv a III., IV. oszt. számára.
Dr. Szigethy Lajos, M agyarok története, II. rész.
Dr. Lévai Ede, A lgebra 12. kiadás.
Gerevich-Király, Constructiv planimetria.
Szterényi, Növénytan.
Cserey, Növényhatározó, II jav. kiadás.



V. osztály.

Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv.
Batizfalvy-Bereczky, Bibliai ismertetés.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Titz, Kath. hittan, I. rész.
Zhnszkv A ladár, Rethorika.
Hirn-Paulay, Német rethorikai és poétikai olvasókönyv. 
Hirn-Paulay, Német nyelvtan.
Köpesdi, Cicero De im perio Cn. Pompeji.
Hittrich O., Római régiségek.
Csengeri, Szem elvények Ovidiusból.
Dóczi, Görög nyelvtan.
Dóczi, Görög olvasókönyv.
Szigethy L., Világtörténet, I. kötet.
Dr, Lévay E de, A lgebra 12. kiadás.
Dr. Sárkány Lajos, Mértan, II. kiadás.
Szterényi, Állattan.
Ilelm ár, Iskolai atlasz. (Ókor.)

VI. osztály.

Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv.
Bereczky, Keresztyén egyház története.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan, Vincze A m bró, Erkölcstan.
Négyesy László, Poétika II. kiadás.
Hirn-Paulay, Ném et rethorikai és poétikai olvasókönyv. 
Hirn-Paulay. Német nyelvtan.
Kalmár Elek, Szem elvények Liviusból.
Cserép, Szemelvény Vergilius Aeneiséből. 
W agner-H orváth, Római régiségek.
Dóczi, Görög nyelvtan.
Naywald, Görög olvasókönyv, II. rész.
Szigethy L., Világtörténelem , II. kiadás.
Dr. Lévay E de, A lgebra 12. kiadás.
Dr. Sárkány Lajos, Mértan II. kötet.
R óth S.-IIankó-Melczer, Ásványtan-Chernia.
S täuber J., 4 számjegyű logarithm , táblák.
Helmár, Iskolai atlasz (középkor.)
Schiller, W allensteins Tod. Magy. Szelényi Ödön.
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VII. osztály.

Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasóköny.
Bereczky, M agyar prot. egyház tört.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan, Demény, Egyháztörténet.
Váczy János, M agyar irod. története, í. rész. 
Hirn-Pauláy, N ém et irod. olvasóköftyv.
Szőke-Láng, Cicero beszéde Verres ellen. (De signis.) 
Cserép J., Szem elvény Vergilius Aenéiseből.
M aywalJ G örög nyelvtan.
Dr. Vietorisz J., Szem elvények H erodotosból.
Csengeri J., Hom eros Odysseája, I. kiadás. 
Elischer-Fröhlich, Hom erosi szótár.
Lévay E  , Algebra, 12. kiadás.
Sárkány L., Geometria, II. kiadás.
Dr. Kovács Zoltán, Fizika.
W agner-Horváth, Római régiségek.
Leffler Sámuel, Római irod. történet.
Hittrich O., Sallustius Bellum Jugurthinum.
Szigethy, Világtörténelem , III. köt.
Fodor-Gerlóczy, Egészségtan.
Gaal Mózes, M agyar nyelvtan.
Stauber József, 4 számjegyű logarith. táblák.
Helmár, Iskolai atlasz. (Újkor.)

Vili. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv.
Zsilinszky-Hörk, Hit- és erkölcstan.
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan : Uhlyárik, Apologetika.
Góbi Imre, M agyar irod. tört. II. rész.
Hirn-Paulay, Német irod. olvasókönyv, II. rész.
W irth Gy , Szem elvények Horatiusból.
Schmidt Attila, Szem elvények Tacitusból.
Némethy Géza, Cicero D e officiis.
Maywald, Görög nyelvtan.
Csengeri, Hom eros Iliasa.
Elischer-Fröhlich, H om erosi szótár.
Simon J. Sándor, Szem elvények Plafonból,
Leffler Samu, Római irod. történet
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W agner-Horváth, Róm ai régiségek.
Márton, Görög irod. történet.
Szigethy, M agyarország oknyomozó története. 
Lévay Ede, A lgebra 12. kiadás.
Sárkány L., Geom etria II. kiadás.
Dr. Kovács Z o ltán : Fizika.
Szitnyai Elek, Lélektan és logika 4, kiadás.

Görögpótló tankönyvek.

V. osztály.

Hom eros IUasa bő szem elvényekben, ford. Csengeri János. 
H om eros Odysseiája, ford. Gyom lay Gyula.
Szem elvények H erodotosból, ford. Geréb József, 3. kiad. 
Badics József, M agyar irod. olvasókönykönyv I. rész, 3. kiad. 
Schmidt M., Görög régiségek.

VI. osztály.

Badics, M agyar irod. olvasókönyv II. rész, 3. kiad.
Sophokles E lektrája, m agyarázta Dr. Losonczi, 2. kiad.
Schmidt M., Görög régiségek.

VII. osztály.

Badics, Magyar irod. olvasókönyv III. rész, 3, kiad.
Thukydides, ford. Hegedűs István.
Dem osthenes beszéde Ktesiphon ellen, ford. Bölcskei L . és Schaffer 

M. (Jeles írók Isk. Tára).
Schm idt Márton, Görög régiségek.

Vili. osztály.

Gyomlay-Péterfi, Platon és Aristoteles, 4. kiadás.
Zsárnboky, A  görög művészet.
Márton J,, Görög irod. történet.
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Segédkönyvek.
Elischer-Frőhlich: H om erosi szótár (VII—VIII.)
Lévai-Vida, Görög szótár. (VII—VIII. oszt.)
Burián János, Latin-m agyar és m agyar-latin szótár (IV—V ili. oszt.) 
Kelem en Béla, Ném et szótár (V—VIII. oszt.)
Ham vas József, A  világirodalom története. (Tud. zsebkönyvtár.) 
Mika Sándor, Történeti olvasókönyv (III—VII. oszt. r.)
Dr. Szelényi Ödön, A  filozófia alapfogalmai (VIII. oszt.)
E ndrei Ákos, Ném et beszélgetési gyakorlatok (V—V ili. oszt.)



XVIII.

Tudnivalók az 1910/11. tanévre.
A késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum főgimnáziumában a 

beiratások az 191 0/11. tanévre szeptember 1—4. napjain lesznek.
A beiratkozásra a tanulók szüleikkel, vagy azok helyettesével 

tartoznak megjelenni és előző évi bizonyítványukat felmutatni.
Felvételre jelentkező új tanulók kötelesek születési és összes 

előbbi gimn. bizonyítványaikat, valamint, ha 12-ik életévüket be
töltötték, újraoltási bizonyítványukat bemutatni.

A javító-, pótló- és magánvizsgálatok augusztus 30. és 31-én 
tartatnak. Akik két tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, javító 
vizsgálati engedélyért mélt. és főtiszt. Zelenka Pál püspök úrhoz 
intézett kérvényüket július hó 8-ig az igazgatósághoz adják be.

A tanév megnyitó ünnepély és az előadások kezdete szep
tember 5-én lesz. A szép parkban, egészséges, jó hegyi levegőjű vi
déken, a Tátra bércei alatt fekvő főgimnázium új épülete a modern 
igényeknek teljesen megfelelően van berendezve. Az ország min
den vidékéről mindig szívesen hozták ide fiaikat a szülök, mert a 
magyar protestantizmussal csaknem egyidős líceum falai között 
igaz magyar szellemben nevelték őket s e mellett alkalmuk van 
a német nyelvben is jártasságra szert tenni.

A líceumnak van tápintézete, melyben minden tanuló félévi 
90 K.-ért (fizetendő a beiratáskor és február 1-én) egészséges, 
tápláló ebédet és vacsorát kaphat. Szorgalmas, jó magaviseletü, 
első sorban prot. vallási! tanulók részére ingyenes, fél ingyenes és 
kedvezményes helyek vannak. De minden tápintézetben étkező 
növendék jótéteményt élvez, mert az intézet alapjaiból átlag 
minden tanuló ellátására ráfizet.

Ezenkívül szorgalmas, jó magaviseletü tanulók tandíjelenge
désben részesülhetnek részint az iskola-, részint az ifjúsági se
gélyalap részéről. Számos ösztöndíj-alapítvány van hivatva támo
gatni és jutalmazni az arra érdemes tanulókat. Szegény tanulókat 
az intézet tankönyvekkel is segélyez.
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Az intézet által a tanulók segélyezésére és jutalmazására 
fordított összeg kb. 7000 koronát tesz ki évenkint.

Mindennemű kedvezményért a kérvények augusztus 20-ig nyúj
tandók be az igazgatóságnál. A kérvényekhez szegénységi és jeles 
vagy jó osztályzatról és jó magaviseletről tanúskodó bizonyítványt 
keil mellékelni. Később beadott kérvények figyelembe nem vehetők.

Félévi t a n d í j  (fizetendő szeptember és február 1 -én) 22 K- 
Járulékok egész évre 19 K-

A városban egészséges és olcsó lakások kaphatók. (Lakás, 
reggeli, uzsonna, mosás, fűtés világítással 15—24 K-) A teljes 
ellátás 40— 80 K-, vagy az igények szerint.

Szállást csak az igazgatóságnál bejelentett és jóváhagyott 
lakásokon szabad felvenni.

Akik szállásukon nincsenek teljes ellátáson, azok csakis a 
tápintézetben étkezhetnek.

Felkérjük a t. szülőket, hogy fiaik számára addig szállást ne fo 
gadjanak, míg az intézet igazgatóságánál nem jelentkeztek és tájékozást 
nem kaptak.

Különösen óvjuk a t. szülőket a helyszerző közvetítőktől.
A szünidőben mindennemű felvilágosítással, levélbeli megke

resésre is készséggel szolgál
Késmárk, 1910. június havában

a líceum igazgatósága.
•*fc f .

*

Figyelmeztetés;.
Az 1910/11. tanév elején, szept. első felében kirándulást ter

vezünk Gömör és Abaujtorna vármegyék természeti szépségeinek 
és nevezetességeinek megszemlélésére. Megtekintjük a dobsinai 
jégbarlangot, a sztraczenai völgyet és sziklakaput, Dobsinát és 
bányáit, Rozsnyót és bányászati múzeumát, Kraszna-Horkát, Európa 
leghatalmasabb csepköbarlangját: az aggtelekit, Tornavárát, a 
szádelői és aji völgyeket. A kirándulás tartama 3 nap. Útiköltség 
30 K-, amely a beiratkozás alkalmával fizetendő le. Résztvehetnek 
a IV—Vili. osztály tanulói.






