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Intézetünk gyásza.

A gyász jegyében folyt le intézetünk legutóbbi éve. 
Egymásután dőltek ki intézetünk legerősebb támaszai, 
vezetői, oszlopai, kiknek ravatala mellett egyházunk, vá
rosunk, megyénk és az ország részvéte osztozott gyá
szunkban.
Zelenka Pál, Gresch Ágost, Votisky Károly, Oszvald György.

Mindegyik név egy-egy korszakot jelent intézetünk 
történetében.

Egy év rövid lefolyása alatt mennyi veszteség 1

Mélységes fájdalmunkban, veszteségeink lesújtó terhe 
alatt sóhajtva kiáltunk fel hozzád, Urunk, élet- és halál
nak nagy Istene: Miért látogattál meg bennünket ennyire 
sújtó karoddal? De a Te véget nem érő bölcseséged, 
kifürkészhetlen akaratod végzése előtt alázattal hajtunk 
fejet, gyarló véges emberek s benned bízó megnyugvással 
szól mélységes hitünk: Legyen meg Uram a Te akaratod.



ZELENKA PÁL
1839- 1910.

Mikor halálának megdöbbentő, váratlan hire eljutott hozzánk, 
alig akartuk elhinni, hogy ezt a cédrusként kimagasló, méltóság- 
teljes, egyenes tartású, külsőleg is csupa erélyt, erőt, egyéniséget 
mutató pátriárkát alig pár napos betegség leteríthette.

Fájdalom, a szomorú, leverő hír igaznak bizonyult.
ZELENINA PÁL, a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület püspöke 

1910. december hó 4-én befejezte földi pályafutását.
Messze kimagasló, áldásos munkában, maradandó alkotások

ban gazdag életpálya nyert befejezést elhunytéval s benne inté
zetünk, egyházkerületünk, evang. egyházunk s közéletünk méltán 
siratja a nagy szellemű, fényes tudású, kiváló képességű, tevékeny
ségben, munkában fáradhatlan vezetőt, a bölcs főpásztort.

Kutnai és eörvistyei ZELENKA PÁL, a tiszai ág. hitv. ev. 
egyházkerület püspöke, miskolczi lelkész, főrendiházi tag, a Lipőt- 
rend középkeresztese, régi nemesi család sarja, 1839. augusztus 
19-én született Csehbrézón, Nógrádmegyében. Családja Qiskra 
hadaival jött az országba a huszita harcok idejében. Magyar ne
mességet a család egyik hősi ivadéka, K>nizsynek a fekete sereg
ben fegyvertársa, Zelenka János, Mátyás királytól kapott. Ősei 
közül a XVI. századtól kezdve többen mint evangélikus lelkészek 
és esperesek szolgálták egyházukat; igy Zelenka György (1670.) 
és Zelenka János (1672.), aki a vallásüldözések idejében, mint 
zólyomi főesperes 41 évi lelkészkedése alatt sokat szenvedett, de 
semmi üldözés és szenvedés sem bírta öt vallásos meggyőződé
sétől eltéríteni.



z e l e n k a  pá l
1839— 1910.
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Atyja Zelenka Dániel, nógrádi főesperes, édes anyja Benedikty 
Mária, szintén papi család sarja volt. Az elemi iskolai tantárgyak
ból és a zenéből atyjától nyerte az első oktatást; középiskolai 
tanulmányait 1848-ban kezdte Aszódon, majd Selmeczen folytatta 
és Pozsonyban fejezte be. Ugyanitt végezte azután a theologiai 
tanfolyamot is s a papjelölti vizsgálat után 1859. őszén a jénai 
egyetem hallgatója lett. Hazatérve, Szilassy Miklós házában Szügy- 
ben, Nógrádmegyében, nevelői állást töltött be, mig 1862-ben Székács 
József szuperintendens maga mellé vette Budapestre segédlelkész
nek. Innen hívta meg két év múlva az irsai evang. egyház lel
készének. Igazi lelkipásztora és atyai tanácsadója volt itt híveinek, 
akik uj paplakot építtettek szeretett lelkészüknek, melyben családi 
otthont alapított magának, feleségül véve Baloghy Lenkét, Baloghy 
Lajos nógrádmegyei képviselő leányát.

1866-ban választotta meg a miskolczi egyház lelkészévé, ahol 
egész élete végéig működött s melyet 45 éven át folytatott áldásos 
kormányzásával és hűséges lelkipásztorkodásával a virágzás magas 
fokára emelt. A miskolczi evang. egyház akkor igen zilált anyagi 
viszonyokkal küzdött. Zelenka Pál fáradozásainak gyümölcse volt 
e kedvezőtlen helyzet megszüntetése, úgy, hogy a miskolczi egy
ház ma mintául szolgálhat az ország valamennyi egyházának. 
Vagyona jelenleg meghaladja a félmillió koronát, holott Zelenka 
lelkészkedése kezdetén alig 12.0C0 forint volt az alaptőkéje.

De nemcsak vagyonilag rendezte egyházát. Uj vallástanári és 
tanítói állásokat szervezett, uj lelkészlakot építtetett. Ö alapította 
a szegényházat, renováltatta a templomot s az egyház vagyonát 
ingatlanok szerzésével és előnyös építkezésekkel növelte. Az ö 
kezdeményezésére alakult a miskolczi evang. nöegylet is, mely 
az emberszeretet, a jótékonyság terén megbecsülhetlen áldásos 
munkát fejtett ki. Az ö érdeme, hogy a hatvanas évek elején még 
vegyes nyelvű gyülekezet tiszta magyar egyházzá alakult át.

Sikeres működését és nagy tehetségét nemcsak egyháza, 
hanem a tiszai egyházkerület és egyházmegyéje is felismerte és 
méltányolta azzal, hogy 1874-ben kerületi jegyzővé és 1886-ban 
hegyaljai föespercssé választotta meg. E nagyobb, szélesebb munka
körben még inkább alkalma nyílt nagyra hivatott, kiváló képes-

í*
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ségeit, tetterejét és szervező tehetségét érvényesíteni. Érdemeinek 
elismeréséül több kitüntetés érte. Egyháza bizalmából 1873-ban 
tagja lett az egyetemes törvényszéknek, 1876-tól a theol. akadémiai, 
1880-tól a zsinati bizottságnak. Különösen áldásos tevékenységet 
fejtett ki az egyetemes gyámintézet érdekében, melynek 1863-tól 
jegyzője, 1886-től 1897-ig egyházi elnöke, ettől az időtől fogva 
pedig díszelnöke volt. »Gyámintézet« címen 1884-ben lapot is 
alapított e hatalmasan felvirágzó emberbaráti intézmény terjesz
tése és fejlesztése céljából, melynek 25 évi történetét 1885-ben 
alapos, 27 ívre terjedő munkában: »A magyarhoni egyetemes 
evang. egyházi gyámintézet múltja és jelene« címen meg is írta.

Sokoldalú tevékenységének és szerzett érdemeinek legfénye
sebb elismerése az volt, hogy 1890-ben a tiszai egyházkerület 
a nagynevű Czékus István utódául nagy szótöbbséggel öt válasz
totta meg püspökévé.

Mint püspök erélyes kézzel, céltudatos munkával látott egy
házkerülete kormányzásához. Legelőször is az aránytalanul be
osztott egyházmegyék rendezését vitte keresztül. A szétosztott 
egyházkerületi pénztárakat székhelyén, Miskolczon egyesítette s az 
egyházkerület anyagi ügyeinek intézésére tekintélyes pénzügyi szak
emberekből álló bizottságot alakított, mely bizottság az egyház- 
kerület tőkéit gyümölcsözően helyezvén el, az egyházkerület jöve
delmét tetemes összeggel növelte és főként az egyházkerület 
vagyonát biztos befektetésekbe helyezte el.

Zelenka Pál nagy szervező, alkotó, gyűjtő erő volt egyháza 
számára. A haladás, a fejlődés eszméjének lelkes híve volt s ezért 
céltudatos energiával fáradhatlanúl, szívós kitartással munkálkodott 
minden meglévő egyházi, emberbaráti és kulturális intézmény erő
sítésén, fejlesztésén, valamint uj alkotások létesítésén.

Gondozásának kiváló tárgyát képezte az eperjesi egyházkerü
leti főiskola és a kerület 6 főgimnáziumának a kor követelményeinek 
megfelelő fejlesztése, amit az ő kormányzata alatt, hathatós köz
benjárása folytán kieszközölt állami segélyezés által sikerült biztosí
tania. Szeretettel ápolta a rozsnyói polgári leányiskolát, melynek 
részben a rozsnyói ev. egyház, részben az egyházkerület költ
ségén díszes épületet emelt, úgyszintén a rozsnyói kerületi árva
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házat is. Az eperjesi theol. akadémiával kapcsolatban a hittan
hallgatók részére épült díszes Otthon is jőrészben az 6 lelkes 
buzgalmának, akaraterejének köszöni létesülését. Püspöksége alatt 
nyertek uj, modern iskolaépületet az iglói, a rozsnyói, nyíregyházi, 
rimaszombati főgimnáziumok, valamint a késmárki líceum is, míg 
az eperjesi kollégiumi főgimnázium épülő félben levő uj palotájá
nak elkészülését már nem érhette meg. Általában nagy gondot 
fordított egyházunk mindennemű iskoláinak korszerű fejlesztésére 
s nagy öröme tellett abban, ha azoknak anyagi és szellemi gya
rapodását előmozdíthatta s felvirágzásukat láthatta.

Az egyház javára is sok hasznos intézmény létesült, melyek
nek megalkotásában tekintélyét, tapasztalatait bőven volt alkalma 
érvényesíteni. A lelkészek, tanárok és tanítók állami fizetéskiegé
szítést nyertek püspöki kormányzása ideje alatt. Az egyházkerület 
évi államsegélye 68 ezer koronát meghaladó összegre emeltetett, 
minek következtében intenzivebbé lett s szélesebb alapokra fek
tethető volt az egyházkerület közigazgatása. Püspöksége idejére 
esik az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet megalakulása, mely a 
lelkészek, azok özvegyeinek és árváinak azelőtt bizony szomorú 
helyzetét orvosolni van hivatva. Alelnöke volt az 1891—4. évi 
zsinatnak, mely az ág. hitv. ev. egyetem alkotmányát megterem
tette. Mindezen hasznos és nagyjelentőségű intézmények létesíté
sében Zelenka bőven kivette a részét a munkából, hiszen egész 
munkás élete folyamán fáradhatlan kötelességtudással szolgálta 
egyháza javát. Minden téren, a hová a népszerűség, a köztisztelet, 
a bizalom és az ezekből fakadó kötelességek szólították, ember volt 
magáért. Egész ember volt mindenütt, olyan, akinek vezető szerepre 
hivatott egyénisége mindig megtalálta a siker biztos útját. Azt az 
útat, melyen haladva eljuthatott a közbecsülés, a közszeretet olyan 
fokára, a hová csak az övéhez hasonló kitűnő képességek birto
kában is csak egy munkában eltöltött hosszú élet áldásos tevé
kenysége után jut el az ember. Azért természetes, hogy tisztelet, 
elismerés, kitüntetés kisérte fényes életpályáján, nemcsak egyháza, 
polgártársai, hanem koronás személyek részéről is.

Midőn a wittenbergi templom renoválása elkészült, felavatá
sára a német császár magyarhoni ev. egyetemes egyházunkat is
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meghívta, melynek képviseletében Zelenka küldetett ki az ősi 
Luther-templom felavatásának ünnepére. Ugyancsak a német csá
szár meghívására és annak kíséretében részt vett 1898-ban a 
jeruzsálemi első evang. templom felavatásán, amikor a felavató 
beszédet maga a németek császára tartotta. Mindkét alkalommal 
úgy a császár, mint a császárné kitüntető szívességet és jóindu
latot tanúsítottak Zelenka Pál előkelő, imponáló, rokonszenves 
személye iránt, miáltal a császári pár a magyarhoni ev. egyház 
iránt érzett szimpátiájának is kifejezést óhajtott adni.

Nagy, szinte korszakot alkotó jelentőségű szerepe volt Zelenka 
Pálnak, líceumunk történetében. Az ö befolyásának nagyrésze volt 
abban, hogy a Miskolczon 1883. április 3-án elhúnyt dicső emlékű 
Jóny Tivadar, intézetünk egykori hálás növendéke félmillió koro
nát meghaladó vagyonát végrendeletében intézetünkre hagyta, és 
mint a végrendelet egyik végrehajtója, ki teljes leikéből átérezte 
a fenkölt lelkű nagy jóltevönk nemes intencióit, nemcsak e minő
ségében, hanem később is, mikor a tiszai egyházkerület püspöki 
méltóságára emelkedett, híven szolgálta líceumunk érdekeit s min
den erejével vezető, irányító befolyásával igyekezett odahatni, hogy 
intézetünk áldott emlékű jóltevöjének kifejezett óhajtása szerint, 
anyagilag megerősödve, »az ország elsőrendű tanintézeteinek so
rába emeltessék és az ágost. evang. tanintézetek mintaképévé 
váljék«. E nagyszerű hagyomány tette lehetővé intézetünk kor
szerű újjáalakulását, mely úgy külsőleg, mint belsőleg a végren
deleti pör befejezése után a legutóbbi két évtized óta folyamatban 
van és újabb hatalmas segítségre talált az 1902. évben nyert 
államsegéllyel, melynek kieszközlésében szintén legnagyobb támasza, 
segítő tanácsadója volt intézetünknek Zelenka Pál.

De nemcsak a Jóny-hagyaték által forrott össze Zelenka Pál 
neve líceumunkkal. A nagy alapító nagy hagyományából emelt új 
líceumi épületet (mely 1906-ban államsegéllyel kibővítetett) 1893. 
szeptember 3-án Zelenka Pál avatta fel.

Mély és maradandó benyomást keltett ekkor elmondott nagy
szabású beszéde, melynek következő része leghívebben tükrözteti 
vissza az ö nemes, ideális és hazafias gondolkodását: »A kor
szakoknak józan és magasb igényei elöl tanító és haladó egy
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házunk nem zárkózott el soha. Államunk törvényhozásának intéz
kedéseit hazafiui hódolattal fogadta, a tanügy terén reform-mun
káját hivatástudattal magáénak fogadta mindig. Ormain a lelkiis
mereti szabadság szent zászlaját lobogtatta, véráldozattal védte, az 
egyenlőséget jogban és kötelességben hirdette és követte, a testvéri
ség ellen, még az üldöztetés sötét időszakában sem vétett soha, 
a felvilágosodás elé a szellemi elmaradás köveit soha sem vitte, 
az eget nem zárta el, sót nyitva tartotta és közeibe hozni töre
kedett mindig. Törekvései és vágyai összeségével a haza szent 
határain belül maradt mindig . . .  Az Úr egy hálás tanítványban 
nagy jóltevöt rendelt ezen lyceum jövőjének e nagyigényü jelen
ben való biztosítására, ki . . . végrendeletében föörököséül nevezte 
ezen alma materét. Áldott emlékű Jóny Tivadar nagy alapítványá
nak küljele ezen uj épület. Benne a protestáns példás áldozat- 
készség hithűséggel, mint szent forrással van jelképezve . . . 
Vallásos hálával adom át a nagy alapító nagy hagyományából 
felemelt ezen uj épületet rendeltetési céljának.«

Intézetünk iránt, talán Jóny Tivadarhoz fűzött barátsága s 
annak végrendeletében kifejezett szellemi öröksége s nemes inten- 
ciójú akaratához való kegyeletes ragaszkodásból kifolyólag is, 
mindenkor különös, nagy jóindulattal, szeretette! viseltetett. Annak 
anyagi és szellemi haladását szivén viselte s előmozdította. Azért 
líceumunk hálás kegyelettel őrzi emlékét mindenkor!

Aki Zelenka erőteljes, imponáló alakját, egészségre valló 
arcát látta, azt hihette, hogy 70 évet meghaladó kora dacára, még 
sok év van hátra életéből. Fájdalom, nem így volt. A testileg s 
lelkileg egyaránt erős hatalmas férfiút az 1910. év nyarán beteg
ség támadta meg; ősz óta állandóan betegeskedett. November hó
ban Budapestre utazott, hogy megvizsgáltassa magát. Az orvosok 
San Remoba küldték. De már késő volt, egyre gyöngébb lett és 
ezért hazatért Miskolczra.

Betegségében, halálában is nagy volt, erős volt, nem minden
napi volt. Az emberi szenvedés elviselhetlensége sem bírta arra, 
hogy szenvedésében, haláltusájában kicsinyes emberi kétségbeesés, 
viaskodás, halálfélelem torzítsák el nyílt arcának nemes vonásait, 
jajszó nem hagyta el ajkát, szenvedésekről nem panaszkodott,
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hogy meg ne szomorítsa azokat, akik szivéhez nőttek. A halál 
közelségének és kikerülhetlen bekövetkezésének teljes tudatában 
készült az utolsó útra. Csodálatos elhatározó képességű energiája 
még a halálban sem hagyta cserben. Még a halála előtt egy fél 
órával is hihetetlen módon birtokában volt elhatározó képességé
nek, ura az akaratának.

Reggel fél hat órakor még felöltözött, hogy dolgozó szobájába 
menjen, de mikor érezte, hogy lelkének, világos öntudatának el
tökéltsége hiábavaló, a test, a kihűlő félben levő, erejét vesztett 
test nem engedelmeskedik többé, szomorúan hanyatlott vissza 
karosszékébe, majd visszafeküdt ágyába és pár perc múlva, a 
falnak fordulva, méltóságteljes nyugalommal, apostoli szelídséggel 
költözött át ama jobb hazába.*)

Halála hírére a líceumi iskolatanács december 5-én tartott 
ülésében az elhunyt főpásztor emlékét s nagy érdemeit jegyző
könyvileg megörökítette s elhatározta, hogy mély fájdalmának és 
részvétének kifejezését jegyzőkönyvi kivonatban juttatja el a meg
boldogult családjához és az egyházkerülethez, a temetésre az in
tézet képviseletében Rirchknopf Gusztáv lelkészt, Kafátsony Zsig- 
mond igazgatót, Bruckner Károly és dr. Banczik Samu líceumi 
tanárokat küldi ki, koszorúmegváltás fejében pedig 50 koronát 
adományoz a helybeli evang. egyháznál a megboldogult által tett 
Zelenka Pál-alapítványra.

Temetése december 6-án impozáns részvét mellett ment 
végbe Miskolczon. Az evang. templomban, hol a megboldogult 
koporsója díszes ravatalon volt elhelyezve, Terray Gyula gömöri
föesperes imája, s a miskolczi daláregylet éneke után Gyurátz
Ferenc, a dunántúli egyházkerület püspöke mondott klasszikus 
szépségű, könnyekig megható gyászbeszédet. Gyürky Pál, kishonti 
föesperes áldása után a koporsót sok ezer főből álló gyászoló
közönség kisérte ki a mindszenti temetőbe, hol a sírnál Geduly
Henrik, kerületi főjegyző mélyen átérzett, tartalomban és előadás
ban egyaránt kiváló szép búcsúbeszédet, majd Csók György, 
miskolczi lelkész magas szárnyalású imát és áldást mondott, mire 
bezárult a családi sírbolt, hogy magába fogadja Zelenka Pál

*) L. a miskolczi Ellenzék 1910. 144. sz., melyet több helyen felhasználtam.
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püspök méltóságteljes, tiszteletet parancsoló, pátriárkákhoz hasonló 
nemes alakját, mely immár örökre eltűnt, eltávozott közülünk, de 
emlékezete, szelleme, érdemei, melyeket maradandó alkotásai, 
áldásos életpályájának emlékei őriznek, élni fog mindenkor!

Karátsony Zsigmond.



Mindinkább ritkul azon világi íérfiaink sora, amely egyházunk 
és iskoláink ügyeit szerető gonddal, érdeklődéssel vette pártfogá
sába, s az ősök nemes tradíciója nyomán, vezető szerepre hivatva, 
buzgón, önzetlen áldozatkészséggel állott élére egyházi és kultu
rális intézményeinknek, s nemes idealizmussal, lelkesen munkált, 
íáradott egyházunk és közéletünk terén.

Ilyen férfiú volt Szepes vármegye közügyeiben és líceumunk 
életében Qresch Ágost, a késmárki líceum vidéki felügyelője.

Szepesbélán született 1842. január 24-én. Elemi iskoláit szülő
városában, középiskolai tanulmányait Késmárkon végezte s azután 
a budapesti egyetemen jogot tanult és ügyvédi oklevelet szerzett. 
Négy évig szülővárosában, majd 20 éven keresztül Késmárkon 
folytatott ügyvédi gyakoi latot, s e közben nagy tekintélyt s álta
lános népszerűséget szerzett magának. Ügy Szepesbélán, mint 
Késmárkon készséggel állott szolgálatába a közélet minden nemes 
ügyének s bőven kivette részét a nyilvános életben az önzetlen 
munkából, mely a közjót, a társadalom és a kultúra haladását 
volt hivatva előmozdítani. Imponáló megjelenése, szilárd jelleme, 
fényes tehetsége, éles judiciuma és szeretetreméltó modora csak
hamar vezető szerepre juttatták öt a közéletben s a közbizalom 
különböző díszes tisztségekre szólítván öt, alkalmat adott neki 
tehetségeinek érvényesítésére, a közjóra irányzott munkájának ki
fejtésére. Tagja lett Szepes vármegye törvényhatósági és közigaz
gatási bizottságának, törvényszéki bírája a szepesi városi egyház-

GRESCH ÁGOST
(1842—1910.)
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megyének cs a tiszai egyházkerületnek. A késmárki líceumnak 
1883-tól 1889-ig helyettes felügyelője, 1899-től haláláig vidéki fel
ügyelője volt. Oly időben állott évek során át intézetünk élén, mikor 
az 1883. évi XXX. t.-c. életbe léptetése folytán intézetünk is, mint 
általában a felekezeti középiskolák, szükségképen nagy átalaku
láson mentek keresztül s az erre irányuló reformmunkálatok, 
valamint a Jóny Tivadar hagyatéka ügyében a líceum ellen indított 
por sokszoros körültekintést, fokozottabb munkát igényeltek a díszes 
felügyelői tisztséggel járókötelességek teljesítésében.

Szepesbélára való költözése alkalmával vált meg a líceumnál 
viselt díszes állásától, melyet mindenkor lelkes buzgalommal, oda
adással, mély belátással s tapintattal töltött be s nagy hálára 
kötelezte önzetlen munkásságával intézetünket. Szülővárosába köl 
tözve a magánéletbe vonult vissza, de azért tapasztalt bölcs közre
működését ezután sem vonta el a közügyektöl. 18 éven át volt 
a szepesbélai ev. egyház felügyelője. Gondnoksági elnöke volt a 
szepesbélai állami elemi iskolának. Tevékeny részt vett Barlang- 
liget-fürdö, a Késmárk—szepesbélai vasút, a szepesbélai takarék- 
pénztár és a szepesbélai dohánygyár alapításában s mindezen in
tézményekben vezető állásokat töltött be.

Az ideális gondolkozású férfiú rajongó lelkesedéssel csüngött 
a liberalizmus nagy eszméjén s mindig lelkes híve, oszlopa, majd 
sok éven át elnöke volt a szabadelvű pártnak a késmárki választó- 
kerületben.

Halála előtt két évvel szélhűdés érte, melyből felépült ugyan, 
de az erőteljes, hatalmas férfiú életereje megtört, s újabb szél- 
hüdéstöl érve, 8 napi szenvedés után 1910. július 31-én, gyön
géden szerető neje karjai között, csendesen kilehelte nemes lelkét.

Augusztus 2-án végbement temetése nemcsak Szepesbéla 
városa, hanem egész Szepes vármegye részéről impozáns meg
nyilatkozása volt az általános részvétnek. A temetésen intézetünket 
Oszvald György líceumi felügyelő vezetése alatt többtagú küldött
ség képviselte, mely a gyászoló családnak őszinte részvétét tol
mácsolva, hálája és kegyelete jeléül koszorút helyezett a líceum 
nagyérdemű felügyelőjének ravatalára.

A zsúfolásig megtelt ev. templomban Kübecher Albert fő
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esperes tartott szép és mélyen megható gyászbeszédet, a temető
ben pedig Ratzenberger Ferenc szepesbélai lelkész mondott szív
hez szóló búcsúbeszédet.

A felvilágosodás, a haladás, az emberszeretet törhetetlen 
bajnoka volt a nemesszivü elköltözött férfiú, áldásos élete nem 
múlt el nyomtalanúl, neve és emléke élni fog tetteiben, áldásos 
tevékenységének gyümölcseiben, élni fog a szivekben, s élni fog 
líceumunk történetében.

Karátsony ZsigmoncL.





VRATALICH1 VOTISKY KÁROLY
1838— 1911.



Vratalichi Votisky Károly
1838- 1911.

Gyászba borúit a késmárki liceum március 20-án, mert egy 
hosszú életen át lelkes harcosát utolsó útjára kisértük, örök 
nyugovóra helyeztük.

Szegényebb lett a liceum : elveszítette egy buzgó apostolát, 
egy fáradhatatlan munkását, ki nagy gyönyörűséggel merült az 
örök igazság kutatásába s élvezettel gyűjtötte a szellemi tudás 
kincsét, erősítvén magát, hogy méltóvá, jelentős tagjává lehessen 
a hazafias és vallásos szellemtől áthatott ősi líceumnak s a nagy 
tudós önzetlen szerénységével ossza szét gazdag szellemének 
értékes kincseit hálás tanítványai között.

Megvált tőlünk ami példányképünk és bánattal telik meg ami 
szivünk és megszomorodik ami lelkünk, midőn látjuk, hogy:

Halnak, halnak, egyre halnak színe, java a magyarnak.
És hogy Votisky Karoly a magyarok színéből, javából való 

volt, megbizonyosodhatunk róla, ha egy pillantást vetünk az éle
tére, mely az önmegtartóztatásnak, lángoló hazaszeretetnek, tör
hetetlen hithüségnek, szakadatlan munkának a láncolata volt.

Született Sárváron, Vas megyében 1838-ban. Az elemi isko
lát Kőszegen, a gimnáziumot Sopronban végezte. A visszaemlé
kezéseiben maga mondja, »hogy úgy Sopronban, mint Kőszegen 
az igazán s z í v -  és jellemképző és a lelket megelevenítő vallásta
nítás a legnagyobb lelki gyönyörűséget szerezte nekem és tanuló- 
társaimnak egyaránt!«

A vallásos érzés mellett itt erősbödött meg lelkében a haza
fias érzés. „Sopron az időben az absolutizmus virágkorában mint
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a magyarországi 5 helytartóság egyik székhelye, valósággal 
erős fészke volt az önkényuralomnak“. „Nem csoda hát, ha 
ily körülmények közt a líceum tanárai és tanulói egy közös csa
ládnak tekintették magukat, melynek tagjait a legerősebb kötelék, 
a hazaszeretet szent tüze fűzte egybe, az önkényuralom idegen 
szelleme által körülvett kis szigeten s becsületbeli kötelességének 
tartotta mindenki a magyar nyelvet és irodalmat tanulmányozni 
és a Kis János hagyományát az 1790-ben alapított soproni „Ma
gyar Társaságot“ fentartani és ápolni. A magyar nyelv és iroda
lomban nem akadt hanyag tanuló; szégyennek és a hazafias érzés 
hiányának bélyegezte volna ezt mindenki.“

így fonódott össze soproni tanulóévei alatt lelkében a val
lásos és hazafias érzés. Itt vert gyökeret lelkében életelve: ars 
longa, vita brevis est. Itt szerette meg a munkát, melyben halá- 
áig gyönyörűségét találta. S aki Votisky Károlyt ismerte, tud ja . 
mily igazat mondott a visszaemlékezéseiben: »Nincsen nagyobb 
lelki élvezet, mint a nagy szellemekkel müveik útján való szellemi 
társalgás, mely az élet minden nehéz és keserű viszonyai közt 
képes fentartani a lelki egyensúlyt s igy legalább lelkünket épít
jük!«

Ekként építvén lelkét letette az érettségi vizsgát s Pestre 
ment és belépett az egyesült prot. theologiai kollégiumba.

Ebben az időben is tanujeiét adta lángoló hazafiui érzelmé
nek.*) 1860-ban március 15-én, bár az egyetemi rektor minden 
tüntetést eltiltott, elhatározta az ifjúság, hogy 1848. márc. 15-ének 
évfordulóját megünnepeli. Nem hiányozhatott Votisky Károly sem 
a hazafias hévtől lelkesedő ifjak közül. A kerepesiúti temetőhöz 
gyászjelvényekkel kivonuló ifjúságot szét akarta a katonaság osz
latni s közülök többeket elfogott. Társaik kísérletet tettek a fog
lyok kiszabadítására, mire a katonaság tüzelt, majd szuronyro
hamot intézett az ifjúság ellen s ekkor Votisky Károly 's megse
besült; veséje alatt hatolt a szurony testébe s hazafiságát vérrel 
pecsételte meg.

Elvégezvén a theologiai tanulmányokat letette a hitjelölti 
vizsgát.

*) Pallas lexikon.
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Budapestről a hallei egyetemre ment, hol filozófiai és filo
lógiai tanulmányokkal foglalkozott. Két teljes félévet töltött Hal
léban, közben szünidők alkalmával meglátogatta a jénai és lipcsei 
egyetemet, a nyári tanév végén pedig Berlint.

Visszatérve Németországból az aszódi gimnáziumhoz kapott 
1863. évi szept. hó elején meghívást s ugyanezen évben szept. 
28-án Budapesten a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemnek tanár
vizsgáló bizottsága előtt, melynek elnöke az európai hirü nagy 
nyelvtudós Hunfalvy Pál volt, tanári vizsgát tett a magyar, latin, 
görög nyelv és irodalomból és a történelemből. Aszódon 2 évig 
mint tanár, azután a késmárki állás elfoglalásáig, mint igazgató
tanár működött.

Aszódi működése idején azon kitüntető megtiszteltetés érte, 
hogy a budapesti ev főgimn. hívta meg tanárának, de ekkor meg
betegedett a szeme s egyetlen szenvedélyének gyakorlásában, ha 
teljesen meg nem is gátolta, de akadályozta, hogy t. i. nagy 
szellemekkel társaloghasson müveikben*). Súlyos szembaja miatt 
a budapesti meghívást nem fogadhatta el, sót pályáját félbe kel
lett rövid időre szakítania, mert betegségének gyógyítása miatt 
orvosai tanácsára hegyi vidéken kellett állandóan tartózkodnia.

Testvérének Nógrád megyében levő üveggyárában felügye
lői teendőket végzett ekkor, de itt is szakított magának olykor 
egy egy kis időt kedvenc klasszikusainak élvezésére. De, ami kü
lönben érthető is, panaszkodik súlyos szembaja miatt s az édes 
apja meggyilkoltatásának évfordulóján tett följegyzései között a 
csapás megemlítése mellett, szembaja miatt is panaszkodik.

1871-ben nőül vette kisjeszeni Jeszenszky Izabellát s házas
ságukat a jó Isten 5 gyermekkel áldotta meg.

1874-ben Raisz Kornél helyébe a késmárki líceum rendes 
tanárául választották meg s működött 1905-ig, 31 évig, mikor
is nyugalomba vonult. Tanította a történelmet, továbbá a latin és 
görög nyelvet, magánoktatást adott a francia nyelvben s 28 évig 
volt a magyar önképzőkör elnöke.

Nem kereste az élet örömeit, feltűnni nem vágyott, kitünte
*) Et solatione litterarum privatus-! Gravi morbo affectus oculorum. Solus eram, solus sum. 

írja  feljegyzéseiben.
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tést nem óhajtott, de >,az igazi nagy tudós önzetlenségével gyűj
tötte egész életén át a tudomány nagy kincseit“ s teljesítette tel
jes odaadással, hivatottsággal, rátermettséggel a magára vállalt 
nehéz, de nemes kötelességeket.

Jegyzője volt a tanári értekezleteknek.
1890. évi szeptember 17-én Károlyi Gáspár biblia fordítá

sának 300. évfordulója alkalmával Gönczön tartott emlékünnepé
lyen az iskolatanács megbízásából ö képviselte a líceumot.

Jellemképzö tehetségét legjobban értékesíthette az önképző
körben s amire talán még nem volt példa, 28 évig állott lelkese
déssel e körnek az élén. Az a hazafias tűz, melyet az I860, márc. 
15-én omlott vére csak élesztett, ott lobogott legerősebb lánggal 
s maga is érezte, hogy hivatását ott tölti be legnemesebben. Nem 
volt a nemzet életében olyan nevezetesebb mozzanat, melynek 
fontosságára a rábízott ifjúi lelkek figyelmét fel ne hívta volna 
Ö vele ünnepelte meg az önképzőkör először október 6-át, márc. 
20-át. A nemzet nagy költői, vezérei, államféríiai tiszteletére ün
nepélyeket rendezett. Pályatételeket nem csak az irodalom és a 
történelem stb. köréből tűzött ki, hanem a képzőművészetek kö
réből is. Egy ilyen önképzököri pályadíjat nyert mű Paur Gézá
nak az a festménye is, mely ma a líceum auditóriumát díszíti, 
melynek tárgya Kmetty György tábornok menekülése Törökor
szágba.

Az önképzőkör mai könyvtárának alapját ö vetette meg, oda
ajándékozván első sorban saját könyveit s gyarapítása legfőbb 
gondját képezte mindig.

25 évet töltött így hasznos munkásságban az önképzőkör élén.
Ezen az önképzőkör életében oly fontos évfordulót a hálás 

ifjúság, mely őt teljesen megszerette, a jubiláns érdemeihez méltó 
díszgyülcssel ülte meg 1901. évi október 19-én, melyen az egész 
ifjúság és a tanári kar részt vett.*)

»Aki intézetünk magyar önképzőkörének élénk és sikeres 
működését figyelemmel kísérte, az előtt bizonyára nem maradt 
titok, hogy az önképzőkör éltető eleme, szellemi vezérében Vo- 
tisky Károly tanárban keresendő. Tudtuk és éreztük ezt nemcsak

*) L. 1901/2 Értesítő.
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mi kartársak ég Késmárk város közönsége, mint amely oly sok 
éven át tanúja volt a kör által rendezett hazafias ünnepeknek, 
hanem tudta és érezte ezt első sorban maga az ifjúság, a magyar 
önképzőkör minden tagja, épen azért felhasználták a kínálkozó 
első alkalmat, hogy elnökük iránti hálájukat, tiszteletüket, elismeré
süket és szeretetüket megfelelő módon kifejezésre juttassák. Ezen 
várva várt alkalom pedig e tanévben, amelyben Votisky negyed- 
százados elnöki működését fejezte be, kínálkozott.«

Az ünnepélyt titokban készítette elő az ifjúság, tudva azt, 
hogy Votisky Károly eleve tiltakozott volna, ismert szerénységé
nél fogva, minden ünnepeltetés ellen.

Nagy volt tehát a meglepetése, midőn a díszgyülésre belépése 
alkalmával zúgó éljenzéssel fogadták s aztán Rónai Dezső Vili. 
oszt. tanuló, az önképzőkör ifjúsági elnöke szép beszéddel üdvö
zölte, melynek végén az ifjúság nevében a hála, tisztelet és szere
tet jeléül szép ezüstből vert babérkoszorút nyújtott át az ünne
peidnek.

Tóth József VIII. oszt. tanuló felolvasta az önképzőkör rövid, 
különösen az utolsó 25 évet felölelő történetét.

Utána Vértes Izidor Vili. oszt. tanuló szavalta el Báthory 
Andor tanárnak ez alkalomra irt ódáját.*)

Végül az igazgató tolmácsolta meleg szavakban a tanári kar 
és az intézet háláját, rámutatva arra, hogy Votisky szabad el
határozásból, minden anyagi jutalomtól eltekintve és egyedül azon 
ideális felfogásnak hódolva, hogy az ifjúságot minden jóra és 
szépre lelkesíteni kell, vállalta el a vezetőséget, amelyet immár 
negyedszázad óta oly fényes sikerrel és kiváló eredménnyel visz.

Az ünnepelt a nem sejtett és várt ovációtól meglepetve, mély 
meghatottsággal mondott köszönetét. Magas szárnyalásé beszédé
ben célját és törekvéseit vázolta.

Lelkes éljenzések közt fejezte be a jubiláns szavait, melyek 
legjobban tanúskodtak arról, mily eszményi és hazafias szellem 
hatja át önképzököri működését.

Két év múlva megvált az önképzőkörtől, mert az uj alap-

L. az 1901/2. Értesítőt.
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szabályok értelmében ezentúl mindig a VII—VIII. osztályban a 
magyar irodalmat előadó tanár vezeti az önképzőkört.

Halála alkalmával az iskolatanács koszorúváltság címén 50 
K-t szavazott meg egy Votisky Károly nevét megörökítendő alapra, 
melyet az önképzőkör lesz hivatva gyarapítani.

Az önképzőkörön kivü! is kivette a maga részét az önzetlen 
munkából, amitől soha sem vonakodott, úgy az iskola kebelén 
belül, mint a társadalmi életben. Ha a líceum értesítőit lapozgatjuk, 
alig találunk évet, hol az ö nevével ne találkoznánk. Erős protes
táns érzését látjuk megnyilatkozni azon magvas, tartalmas, mély 
gondolatokkal átszőtt s nagy olvasottságról tanúskodó beszédek 
hosszú sorozatából, melyeket az okt. 31-iki iskolai ünnepélyek 
alkalmával tartott s melyek kiváló tartalmuknál fogva majdnem 
mind nyomtatásban is megjelentek az értesítőben.

Az utóbbi években alakult protestáns estélyeken is közre
működött, bár ekkor már szembaja és egyébként is megrendült 
egészsége a fokozottabb munka végzésében nagyon akadályozta.

Nemcsak az iskolában láttuk lobogni hazafias tüzét, de az 
iskola falán kívül is. Polgártársai látván az öregségében is a füg
getlen Magyarországért lelkesedő szivét, megválasztották a késmárki 
függetlenségi párt elnökévé s ezen tisztét haláláig viselte. Nem is 
választhattak volna nálánál méltóbbat, határozottabbat, lelkesebbet.

Ezt a lángoló lelkesedést, ezt a hazafias és vallásos érzést 
tanítványai szivébe is beoltotta és örült, ha látta, hogy célját el
éri, mert megérti az ő szerető nemes szivét a tanítványok sokasága.

Év-év után telvén, ismét örömünnepe volt a líceumnak, mely
ről az 1899,1900. évi értesítő így számol be:

„Hármas tanári jubileum. 1899. évi november hó 4-én szép 
ünnepünk volt. Intézetünk három érdemdús tanárának, u. m. Kjein 
Pál, Votisky Károly és Wéber Pál kartársaknak 25 éves szolgálati 
jubileumát ültük meg. A három jubiláns ismert szerénységénél 
fogva előre tiltakozott minden nyilvános ünneplés ellen, de a szükebb 
körben megtartott ünnepély annál bensőbb és szívélyesebb alakot 
öltött. A líceum tanári kara, valamint a helybeli áll. felső keresk. 
és polg. fiúiskola, a szövőipari szakiskola és az ev. nép- és polg. 
leányiskola tanárai testületileg, a lie. pártfogóság, az ev. egyház



19

és a tanuló ifjúság küldöttségileg jelentek meg az ünnepeltek lakásain, 
hogy a tudomány e három lelkes és fáradhatlau bajnoka előtt ki
fejezzék elismerésüket, tiszteletüket, ragaszkodásukat, szeretetüket 
és hálájukat. A jubilánsok meghatott szavakban mondottak köszö
netét az elismerésért és kitüntetésért, melyből szavaik szerint uj 
erőt és kedvet merítettek a jövőbeni munkára Zelenka Pál püspök 
úr ö méltósága meleg hangú levelet intézett az ünnepeitekhez.“

Új erővel és kedvvel látott e megtiszteltetés után újból a 
munkához. De bár a lelkesedés a pálya iránt a régi maradt, 
szellem és lélek friss volt: a test gyengült, mert erőt vett rajta 
a betegség. A régi szembaj meg-megújúlt, az asztma éveken át 
kínozta és a szobához láncolta s így a pártfogóság még az 1905. 
évi május hó 21-én tartott ülésén őszinte sajnálattal helyt adott 
azon kérésének, hogy 1905. évi szeptember 1-től nyugalomba lép
hessen és egyúttal jegyzőkönyvileg örökítette meg érdemeit, ki
fejezve azon őszinte elismerést, igaz hálát és mély köszönetét, 
amelyre áldásos működésével a líceumot kötelezte s arra kérve, 
hogy az intézet iránti szeretetet és érdeklődést a jövőre se vonja 
meg és kívánva, hogy a jól megérdemelt nyugdíjat boldog családi 
körben sokáig élvezhesse. Kimondotta végül a pártfogói közgyűlés, 
hogy módot fog még keresni, hogy kellő ünnepélyes formában 
búcsúzzék. Ezen búcsúzás az 1905/6 tanév elején, október 22-én 
meg is történt. De tekintettel gyengélkedésére és határozott kíván
ságára, el kellett állanunk minden nyilvános ünnepléstől és így 
csak az iskolatanács és a tanári kar kereste fel a lakásán s fejezte 
ki meleg elismerő szavakban elismerését és szeretetét a hú, oda
adó és sikeres működésért.

Megható szavakban mondott erre köszönetét, biztosítván a 
megjelenteket arról, hogy élte fogytáig szivén fogja viselni a lie. 
érdekeit és ápolni fogja továbbra is azt a szeretetet, mely a volt 
munkatársakhoz fűzi.

Ezentúl már családjának és a tudománynak él, a tanítás nehéz, 
fárasztó munkáját abbahagyta. Betegeskedése miatt a szobát csak 
veröfényes napokon hagyhatta el. De olvasmányaiból tudomást 
szerzett a világ nevezetes eseményeiről, a tudomány vívmányairól,
haladásáról. „Solatium praebent scientiae“. Folyton érdeklődött

2*
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egyháza ügyei iránt s ha egészsége engedte, felkereste a líceumot, 
hol otthonosan érezte magát, olvasgatta folyton az iskolának járó 
folyóiratokat s kedvét lelte mindig abban, hogy nagy szellemekkel 
társalkodjék müveikben.

És e nagy szellemeknek társaságában, úgy látszott, nem érezte 
az anyagi gondok sokszor ránehezedő terhét. Mert bizony egész 
életének örökös munkája anyagiakban jövedelmező nem volt.

Rengeteg nyelvtudását pénzért nem árulta. Megtanult franciául, 
angolul, németül, mert gyönyörűsége telt bennök s eredetiben 
akarta élvezni nem csak szakmájának, az ókori klasszikusoknak 
remekeit, de a modern költők remekeit is.

Sokat tudott, mindenhez értett, csak a pénzszerzéshez nem.
De beérte mindig azzal, a mije volt Magától megvont mindent 

s odaadott mindent a családjának, hogy az ne nélkülözzön, ha ö 
nélkülözni is kénytelen.

Ügy gondolkozott, mint kedvenc költője, ki mintha csak az ő 
életelvét is kifejezné £me sorokban:

Földi ember kevéssel beéri,
Vágyait ha kevesebbre méri.

Talán egyetlen pénzbeli jutalom volt, amelyben részesült, az az 
alapítvány, melyet a tudománynak élt igazi nagy tudós emlékének 
megörökítésére tett az iskolatanács . . . Ezt is halála után kapta.

Íme ez a nemes s z í v  szűnt meg dobogni, ennek a munkás 
életnek a lángja lobogott el folyó évi március hó 2 1-én. A tanári 
kar a veszteség feletti fájdalmat a testvérintézetekkel gyászjelentés
ben közölte. A gyászba borult családnál testületileg jelent meg s 
bánatos érzésének s a líceumot ért veszteségnek ja fentartótestület 
és a tanári kar nevében Karátsony Zsigmond lie. igazgató adott 
kegyeletes szavakban kifejezést s koporsójára koszorút helyezett el. 
Földi maradványait március 23-án a líceum és társadalom álta
lános részvéte mellett adtuk át az anyaföldnek.

Végső tisztességére kivonult az egész líceumi ifjúság gyász
lobogóval, a tanári kar vezetése mellett.

A gyászos háznál az ifjúsági dalkör énekelt, a templomban 
Kjrchknopf Gusztáv lelkész mondott felette gyászbeszédet s a sír
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nál, hová a kartársak vitték a koporsót, a tanári kar s az intézet 
nevében Báthory Andor lie. tanár búcsúztatta el.

Votisky Károly már a múlté, a történelemé. De mi minden
kor példányképünknek fogjuk öt tekinteni. Példányképünknek abban, 
miként kell a munkában gyönyörűséget keresni és az élet küz
delmében és gondjai közt vigasztalást. Példányképünknek a lelkes 
hazafiságban, tántoríthatlan hithüségben, a nemes egyszerűségben, 
önzetlenségben, szerénységben. Kj szerénységében csak egyre volt 
büszke: magyarságára.

Hazájához hű magyar volt akkor is, ha érzelmének nyilvání
tásáért a megpróbáltatás nehéz napjai vártak is reá.

De mi a megpróbáltatás annak, akiben Krisztus urunknak 
lelke lakozik.

Erős hite csüggedni soha nem engedte s nem irigyelte, ha 
sok kicsinyhitű mellette ünnepelt naggyá lett.

Oh bárcsak az ő szellemének örökösei, bárcsak méltó utódai 
lehetnénk. Bárcsak olv szerényen, lelkesedéstől hevülten tudnánk 
mi is a líceum céljainak, e szent céloknak szolgálatába szegődni.

Erényeiért tisztelte mindenki és a porhüvelyét takaró hant szent 
lesz azok előtt, kik nemes jellemét ismerték.

Báthory Andor.



OSZVALD GYÖRGY
1849 - 1911.

És elment hát végül ö is, megrendítően zárva be vesztesé
geink gyászos sorozatát. Elköltözött hát ő is, aki legközelebb állott 
szivünkhöz s hamar elkövetkezett, kétségbe ejtő bús valóra vált 
tréfás-komoly jóslata, hogy: »Lesz még tavasz, lesz még nyár, 
de én nem leszek.«

Elment, elsietett, pihenni vágyott s itt hagyott bennünket árva
ságra, akik atyai jóakarónkat szerettük, tiszteltük benne, itt hagyta 
szeretett líceumát, melyhez úgy oda volt nőve szive, mint a gyer
meké az édes anyjához s itt hagyott nekünk — érte omló köny- 
nyeink, mélységes gyászunk mellett — egy nagy kérdést, egy örök 
rejtélyt, melynek megoldását hasztalan keressük, mert magával 
vitte sírjába.

Mintha a görög sorstragédiák fenségesen zord, félelmetes tra
gikuma tárulna elénk: ami abban a fájdalmas érzésben, lesújtó 
tudatban jut kifejezésre, hogy az emberi sors bizonytalan és in- 
atag. Ember sorsa, hogy zavartalan földi boldogságot ne élvezhessen 
s a legnagyobb boldogság rejti magában a váratlan, megrázó tra
gikum csiráját.

Mert ha valakit, úgy öt lehetett valóban a boldog emberek 
közé sorozni.

Megáldotta öt a sors szép tehetséggel, melyet módjában volt 
kiművelni, megáldotta nemesen érző szívvel, gazdag kedélyvilággal 
szeretetreméltó, kedves egyéniséggel, megáldotta tetterővel, munka
kedvvel, puritán, szilárd jellemmel. Függetlenné tette az anyagi 
gondoktól, gyengéd szivü, finom lelkű, szerető élettársat, zavar
talan családi boldogságot juttatott neki, megajándékozta három 
szép, okos, derék gyermekkel. Szép munkakört, tekintélyes pozi-
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ciót adott neki az élet, polgártársainak tisztelete, bizalma pedig 
előkel tisztségeket, bizalmi állásokat ruházott rá és ritka mérték
ben élvezhette a közbecsüíés, az osztatlan szeretet, a népszerűség 
jutalmazó és serkentő megnyilvánulását személye iránt.

És ez a zavartalan, harmonikus nagy boldogság s az élet
pályáját kisérő derűs fény váratlanul szertefoszlott, életének leg
szebb korszakában elsötétült s megrendítő tragikus befejezést nyert.

Életének folyása nem vet nagyobb hullámokat.
1849. május 24-én született Késmárkon. Elemi és középis

kolai tanulmányait Késmárkon végezte, jogot tanult Eperjesen és 
Debreczenben, majd szülővárosának szolgálatába állott, előbb mint 
rendöralkapitány, majd mint főkapitány s e minőségében vonult 23 
évi hivatalos tevékenység után 1900-ban nyugdíjba.

Hivatalos közszolgálata alatt úgy kartársai, a városi tiszt
viselők, mint a városi képviselőtestület és Késmárk szab. kir. város 
egész közönsége részéről mindenkor a legnagyobb tisztelet, be- 

. csülés és szeretet nyilvánult meg iránta, sőt büszke lehetett arra, 
hogy rendörkapitányi nehéz tisztében kifejtett erélye és szigorú
sága dacára is, a városnak kevés polgára vetekedhetett vele nép
szerűség dolgában. Mert hivatalos működésében mindenkor a pár
tatlanság és igazságosság vezérelte. Az igazságot kereste egész 
életén át s imponáló egyéniségének, biztos, energikus fellépésének, 
tapintatos eljárásának eredménye volt, hogy az ahhoz vezető utat 
meg is találta, de nagy segítségére volt ebben rendkívül kifejlett 
érzéke a méltányosság iránt, ritka nemes lelkülete, áldott jó szive.

Nyugalomba vonulása után, amikor az erre szükséges füg
getlenséggel és szabad idővel rendelkezett, nyílt igazán alkalma 
arra, hogy nagyobb tevékenységet, értékes munkásságot fejthessen 
ki a közügyek terén. így igazgatósági tagja volt a Késmárki Ön
segélyző-Egyletnek és Villamos Társaságnak, felügyelöbizottsági 
tagja a Késmárki Takarékpénztárnak és a Poprádvölgyi Vasútnak, 
tevékeny buzgó tagja a városi képviselőtestületnek és Szepesvár- 
megye törvényhatósági bizottságának, tekintélyes, befolyásos pres
bitere a késmárki ev. egyházközségnek s tagja a líceumi párt- 
fogóságnak.
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Mikor pedig a líceumi felügyelői tisztség 1906-ban lemondsp 
folytán megüresedett, a június hó 16-án tartott pártfogó: közgyűlés 
bizalma egyhangú lelkesedéssel őt hivta meg e díszes állásra.

Közel 6 évi lelkiismeretes, buzgó, tapintatos és körültekintő 
felügyelői működése alatt fényesen megfelelt a személyéhez fűzött 
reményeknek s a pártfogőság bizalmának. Nagyértékü, céltudatos 
munkássága által oly eredményeket ért el, melyek a legszebben 
beigazolták, hogy nála alkalmasabb férfiút alig választhatott volna 
a pártfogőság a líceum ügyeinek vezetésére.

Pedig az ö kormányzása oly időre esik, amikor az intézet 
külső és belső életében két évtizeden keresztül folyamatban volt 
átalakulás nagy léptekkel közeledett a befejezéshez.

Ez pedig nagy, fokozott, sokszor nehéz fáradsággal járó mun
kásságot igényelt. Kormányzatának első idejére esik a líceumi 
épület kibővítésének befejező munkálata s az új épület felavatása. 
Az építkezés, az új otthonban való elhelyezkedés és berendezkedés 
fáradságos, megfeszített munkájából bőven kivette részét ö is. Az . 
ö felügyelősége alatt csaknem egészen újjáalakult a líceum tanári 
testületé. Sorban dőltek ki, vagy gyois egymásutánban vonultak 
a jól megérdemelt nyugalomba az intézet régi, érdemes tanárai 
és ennek következtében kormányzata alatt kilenc tanszék üresedett 
meg, melyeknek új, alkalmas erőkkel való betöltése ügyében mindig 
ideális, magasabb szempontok vezérelték s a törvény betartása mel
lett mély belátással s szerencsés tapintattal s éles szemmel tudta 
kiválasztani a legalkalmasabb pályázót. Mindig nagy súlyt helye
zett arra, hogy az intézet szellemi munkásai jól megválasztott, 
minél képzettebb, kiváló erők legyenek, mert »első sorban a tanári 
kar van hivatva ez ősi intézet dicsőségét fentartani, terjeszteni.« 
Azt tartotta, hogy nem a szép épület, hanem első sorban a benne 
működő tanárok munkája adja meg, alkotja az intézet karakterét. 
Sokszor hangoztatta ama határozott törekvését, melyet mindig 
szeme előtt tartott, hogy az intézetnek legfőbb érdeke az, hogy 
modern színvonalon álló, kiválóan képzett, lelkes tanári kara legyen, 
mely anyagig gondoktól menten, buzgón, teljes odaadással végez
hesse a nevelés és tanítás fontos feladatát s akkor virúl az in
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tézet s megvalósúl nagy jóltevőnk, Jóny Tivadar óhaja, hogy a 
késmárki líceum minta-intézet legyen.

Ez eszme lebegett szemei előtt, valahányszor a tanári kar 
helyzetének javítása került tárgyalásra. Felügyelősége alatt lépett 
életbe az állami fizetéskiegészités, mely a felekezeti középiskolák 
tanárainak fizetését az állami tanárokéval egyenlővé tette, s mely
nek eléréséhez készséggel nyújtott segédkezet. Nagy érdeme van 
abban, hogy a líceumi pártfogóság 1909. jan. 1-től a tanárok 
ötödéves korpótlékait és lakáspénzét rendezte.

A líceumi tanárok szellemi látókörének kibővítését, tudományos 
képzettségének emelését mindenkor hathatósan igyekezett előmoz
dítani s nagy része volt abban, hogy a fentartó testület anyagi 
áldozatkészsége által a tanári kar tagjai több ízben tanulmány
utakon, illetve szünidei tanfolyamokon vehettek részt.

De talán a legnagyobb hálára kötelezte a tanári kart utolsó 
nagy alkotásával az épülőben levő ta n á r i  telep létesítésével. 
Mert nagyrészt az ö nemesszivü jóindulatának s szívós energiá
jának köszönhető, hogy alapos előkészítés és beható tanulmányozás 
után a pártfogóság meghozta azt a páratlan áldozatkészségről ta
núskodó határozatát, hogy az intézet érdekeinek megóvásával 
a tanárok részére alapjaiból olcsó kölcsönt folyósított tanári házak 
építésére, a mi úgy az intézet érdeke, mint a város fejlődése te
kintetében bizonyára messze kiható jelentőségű lesz.

Határozott, céltudatos tevékenységet fejtett ki az intézet anyagi 
ügyeinek vezetésében. Az intézet tőkéinek gyümölcsözőbben való 
elhelyezése által iparkodott a líceum jövedelmeit fokozni. Rendezni 
kívánta az intézet háztartásának belső szervezetét s a kezelésben 
sok gyakorlati érzékre valló újítást létesített, az újonnan felvett 
vagyoni leltározás által pedig tiszta képet alkotott az intézet va
gyoni állapotáról.

Az ő nevéhez fűződik az egyetemes gyűlés által által 1909-ben 
jóváhagyott líceumi Kormányzati Rendtartás megalkotása.

Nemes gondolkozásé támogatója, jóakaró, lelkes, segítő mun
katársa volt az igazgatónak minden az intézet haladását célzó re
form-munkában.
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A tanítás eszközeinek beszerzése, a felszerelés kiegészítése, 
az egyfolytában való délelőtti tanítás, az ifjúsági céllövészeti tan
folyam, a játékdélutánok bevezetése, a tizennegyedik tanszék szer
vezése körül maradandó érdemeket szerzett magának.

De nemcsak a belső szellemi fejlődés, hanem a vagyoni gya
rapodás terén is szép haladást ért el a késmárki líceum az ö fel
ügyelősége idejében, mely alatt az intézet javára az adományokon 
kívül, kilenc alapítvány létesült, körülbelül 15.000 korona értékben.

Ez idő alatt sikerült a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelősége utján a líceumi könyvtár részére évi 800 korona 
és 3500 korona beruházási államsegélyt kieszközölni s a fentartó 
testület kérelmére az építkezés hiányainak fedezésére, valamint a 
szertárak felszerelésére, bútorzat és berendezésre a nm. vallás- 
és közoktatásügyi minisztérium kilátásba helyezett az intézetnek 
újabb 100.000 korona beruházási államsegélyt.

A líceum szellemi és anyagi tekintetben való megerősödését 
látva, milyen öröm, milyen büszkeség töltötte el lelkét!

Mily jóleső öntudattal, milyen sugárzó arccal emlegette, ha 
a főhatóság elismerését, megelégedését nyilvánítottá a líceum ör
vendetes fejlődése felett, melyért az elismerés pálmája valóban öt 
illette mindenek előtt.

Mert a reformokat mélv belátással, bölcs körültekintéssel tudta 
előkészíteni, alapos megfontolás után, beható megbeszélés, szükség 
esetében kiküldött bizottságban való előzetes megvitatás által 
megérlelni.

Ezért aztán tapintatos vezetése alatt mindig simán folytak le a 
tárgyalások úgy a pártfogói közgyűléseken, mint az iskolatanácsban.

Mindezek csak halvány képét mutatják az ö nemes egyéni
ségének, áldásos működésének, melynek méltó rajzolására gyenge 
a szó, gyarló a toll.

Igazi hű és tiszta képet csak az alkothatott magának róla, 
akinek alkalma volt vele személyesen érintkezni, aki közelről érez
hette nemes szivének melegét, aki közvetlenül tapasztalhatta az ő 
keresetlen, egyszerű, szeretetreméltó modorát, nyájas egyénisé
gének jóságos, vonzó és mégis imponáló varázsát. Szinte pótol-
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hatlan gyűjtő és összetartó erőt képviselt az ö köztiszteletben álló 
személye az ősi líceum javára; valóságos Kiegyenlítő, nivelláló erő 
volt ö az esetleges széthúzó törekvések között, aki bölcs, pártatlan, 
igazságos, méltányos tudott lenni mindig, minden ügyben, minden 
körülmények között.

Mint ember egyike volt a legszeretetreméltóbb, markáns egyéni
ségeknek. Nyájas, barátságos, derült kedélyű, szellemes humorú 
s e mellett nyílt szivü, egyenes, határozott jellemű férfiú volt, 
igazi tetőtől talpig korrekt úri ember. Meghitt baráti körben szé- 
rette a dalt, a társas élet örömeit. Nagy kedvelője volt a szabad 
természetnek s mint a késmárki vadásztársulat igazgatója s mint 
kedélyes vadásztárs mindenkor szívesen áldozott e hajlamának.

Végtelen szeretettel csüngött családján. Gyöngéd, szerető férj, 
gondos apa volt s igazi öröme tellett szép családi körében, két 
férjezett leányában, három unokájában. De talán a legtöbb örömet, 
méltó büszkeséget szerzett apai szivének szemefénye, nagy re
ményekre jogosító, ritka szép tehetséggel, kötelességtudással s lan
kadatlan szorgalommal megáldott egyetlen fia.

A 62 éves életerős férfiú még sokra volt hivatva a közéletben. 
Áldásos tevékenységétől méltán, joggal sokat várt még, sokat re
mélhetett a társadalom, a város, az egyház és líceumunk. Azon
ban élete utolsó évében betegség támadta meg, melyet talán a 
valóságnál súlyosabbnak vélt s ez elkeserítette; erős lelkén a csüg- 
gedés, a tépelődés, a reménytelenség sötét gondolata vett erőt 
és csak igy magyarázható ki, hogy a kétségbeesés egy végzetes 
pillanatában április 29-én önként kereste szenvedéseitől a meg
szabadulást.

Váratlan, tragikus halála megrendítöleg hatott az egész vá
rosra. Az április 30-ára kitűzött pártfogói közgyűlés nagy érde
meit s emlékét jegyzőkönyvében megörökítvén, gyásza és kegye
lete jeléül a napirendre kitűzött ügyek tárgyalását elhalasztotta s 
elnapolta magát. Részvétének s őszinte fájdalmának a gyászoló 
családdal való közlése mellett, koszorút tétetett érdemekben gaz
dag felügyelőjének ravatalára.

Az általános gyász és fájdalom igazán impozáns nagyságban
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nyilvánult meg május 1-én végbement temetésén, melyen ott volt 
úgyszólván az egész város, de képviselve volt csaknem egész Sze- 
pesvármegye közönsége. A líceumi pártíogóság, a tanári kar és 
és tanuló ifjúság testületileg vonult ki, úgyszintén a városi tanács 
és képviselőtestület, a késmárki lövészegylet, a városi tüzoltó-tes- 
tület és a városi rendőrség teljes díszben. Képviselve voltak to
vábbá az egyház, a hatóságok, hivatalok, egyesületek s a társa
dalom minden rétege.

Számtalan koszorúval borított koporsóját a gyászháztól, hol 
a líceum ifjúsága megható gyászdalt adott elő, az evangélikus 
templomba vitték, hol Kirchknopf Gusztáv lelkész tartott felette 
könnyeket fakasztó szép gyászbeszédet.

A sírnál újból felhangzott a gyászének, mely után Karátsony 
Zsigmond, líceumi igazgató, tartott a líceum és a tanári kar ne
vében búcsúbeszédet, majd Dianiska Frigyes volt késmárki, jelenleg 
kolozsvári lelkész mondott a s z ív  mélyéből fakadó és szívhez szóló 
szép imát s megáldotta atyai barátjának haló porait.

Könnyes szemmel, fájdalomtól sajgó szívvel állottuk körül be
záruló sírját, az élet és az örökkévalóság e gyászos határmes- 
gyéjét. Puritán, törhetlen evangéliumi érzületű nemes lelke immár 
ott pihen az örökkévalóságban, az örök béke, a nyugalom, a szen
vedésektől ment pihenés honában, hova elfáradt vándorként annyira 
vágyódott, korán elsietett.

De itt maradt nemes lényének szivünkbe zárt emléke és soha 
el nem múló hálánk, mely a szeretet szárnyain felemelkedve áldó 
fohászával kiséri öt ama jobb hazába, ama végső nagy viszontlátásig.

Nemes emlékét nem féltem a múló időtől.
Sziveinkben őrizzük azt híven s ha elmúltunk mindnyájan, akik 

öt tiszteletünkkel, hálánkkal és szeretetünkkel öveztük körül éle
tében, haló poraiban egyaránt, akkor is fennmarad alkotásaiban, 
a líceum virulásában.

Áldott legyen, áldott lesz az ő emlékezete közöttünk!

Karátsony Zsigmond.





GEDULY HENRIK püspök



II.

GEDULY HENRIK
a tiszai ág. h. ev. egyházkerület uj püspöke.

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület bizalma Geduly Henrik 
nyíregyházi lelkész, kerületi főjegyzőt ültette a Zelenka Pál el- 
hunytával megüresedett püspöki székbe. Új püspökünknek úgy 
családi tradíciói, mint kiváló egyénisége, de eddigi pályafutása is 
teljes mértékben igazolják az egyházkerület megnyilvánult bizal
mát s a legszebb reményekre jogosítanak díszes, magas méltósá
gában kifejtendő tevékenysége iránt.

Életének folyása a következő:1
í^égi evangélikus papi családból származik, mely család már 

szolgáltatott egy püspököt a magyarhoni evang. egyháznak Geduly 
Lajos személyében, ki a dunáninneni kerületnek volt püspöke. A 
családból ma is három lelkész van: Geduly Elek, Geduly Lajos 
és a most megválasztott püspök. Geduly Henrik Bécsben szüle
tett 1866. évi október 24-én, tehát aránylag fiatalkorban jut a 
magas egyházi méltóságba. Elemi iskoláit és a gimnázium két 
első osztályát Losonczon, a többi osztályokat Selmeczbányán, a 
theologiát Pozsonyban végezte, valamennyit kitűnő eredménnyel. 
Atyját, ki a gróf Erdődy-féle bányabirtok központi tisztviselője 
volt, korán elveszítvén, neveltetéséről nagybátyja, Geduly Elek 
Ferenc lónyabányai lelkész gondoskodott.

Lelkésszé Szeberényi Gusztáv, akkori bányakerületi püspök 
avatta 1888. aug. 26-án. Ez év szeptemberétől 1890. végéig Zó
lyomban Thebusz János, majd 1891-től 1896-ig Nyíregyházán 
Bartholomaeides János és Farbaky József mellett volt segédlelkész 
s az utóbbi helyen egyúttal fögimnáziumi vallástanár. Farbaky 
József elhunytával 1896-ban a kerület legnépesebb egyháza, a

L. az Ev. Őrálló 1911. é. 13. sz.
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15 ezer lelket számláló nyíregyházi egyház, a közszeretetnek és 
becsülésnek örvendő alig harminc éves segédlelkészt egyhangúlag 
rendes lelkészévé választotta meg.

Ettől kezdve gyorsan emelkedett egyházi pályáján. Előbb a 
tiszavidéki esperesség, majd a tiszai egyházkerület jegyzője, 
1906-ban az egyházkerület főjegyzője lett és beválasztatott annak 
legfontosabb bizottságaiba. Munkásságát mindezen tisztségeiben 
széles látókör, higgadtság, komoly megfontolás, békeszerető szel
lem, tapintatos modor jellemzik.

Irodalmi munkássága theolőgus korára nyúlik vissza. Már 
akkor szerkesztője volt a három evangélikus theológia »Gondolat« 
című filozófiai folyóiratának. Zólyomi segédlelkész korában egy 
dogmatörténeti munkája jelent meg Luther és Zwingli krisztoló- 
giai álláspontjáról. Később az »Evangélikus hit foglalata« című 
kézikönyvecskét írt a konfirmandusok számára, melyet az egyete
mes gyűlés külön megdicsért s mely azóta az ország sok helyén 
van állandó használatban. Mint nyíregyházi lelkész indította meg 
az «Evangélikus Homiletikai Folyóirat« című szakközlönyt. Majd 
átvette Kovács Sándor pozsonyi theol. akadémiai tanártól az 
»Evangélikus Orálló« című egyházi lap szerkesztését. Mindezek
ben számtalan közleménye jelent meg tudományos és aktuális 
egyházi kérdésekről.

Irodalmi működése világi dolgokra is kiterjed. Theolőgus 
korában mnnkatársa volt a »Pozsonyvidéki Lapok«-nak. Zólyomi 
segédlelkész korában helyettesítette Thebuszt a »Zólyomvármegyei 
Hírlap« szerkesztésében s munkatársa volta »Magyar Nemzet«-nek. 
Nyíregyházán a »Nyirvidék«-nek és a »Nyíregyházi Hirlap«-nak 
volt munkatársa. Ugyanitt adta ki a »Nyíregyháza az 1000-ik év
ben« című hatalmas kötetre terjedő monográfiáját.

Irodalmi dolgozatait is széles látókör, komoly tudás, lendü
letes, folyékony stílus jellemzik.

Mint szónok, egyike a legkiválóbbaknak. Számos ünnepi és 
alkalmi beszéde jelent meg nyomtatásban. Ezeket mély vallásos
ság, derült, Istenben bízó világnézet, válogatott ízlés, erős logika, 
előadását pedig lebilincselő egyszerűség, közvetlenség és nemes 
páthosz jellemzik. Közfeltünést okoztak hazafias, (március 15-iki,
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október 6-iki, millenáris emlékünnepi, Kpssuh Lajos halálakor, 
Nyíregyháza 150 éves fennállásának évfordulóján, a Benczúr em
léktábla lelepzésekor tartott,) valamint gyámintézeti, nagyobb esketési 
és halotti beszédei, s különösebben az 1848. XX. t-c . végrehajtá
sának kérdésében a kerületi közgyűléseken a protestáns autonó
mia szempontjából elmondott nagyhatású beszédei. Egyházi, es- 
perességi, kerületi és egyetemes gyűléseken, Nyíregyháza város 
és Szabolcsvármegye közgyüléstermében is, nemcsak ura a szó
nok és gondolatnak, hanem mint debatter is elsőrangú.

Társadalmi téren szintén kiváló tevékenységet fejt ki úgy
szólván ifjúkora óta. Egyebek közt ügyvezető alelnöke az orszá
gos hírű nyíregyházi Bessenyei-körnek.

Külső megjelenése imponáló. Hatalmas magas alakja, széles 
vállai, komoly fellépése, méltóságteljes magatartása tiszteletet 
parancsolok. Egyénisége mindazonáltal rokonszenves, barátságos, 
megnyerő. Mindazokban, akik vele érintkezésbe kerülnek, nemcsak 
az őszinte tisztelet, hanem a szeretet, bizalom és ragaszkodás 
igaz érzését kelti fel maga iránt.

Ö méltósága, újonnan megválasztott föpásztorunk május 16-án 
Nyíregyházán tartott lélekemelő beiktatása ünnepén, mely fényével s 
a személye iránt megnyilvánult nagy szeretet melegével felejthetet
len, mély benyomást keltett minden jelenlevő lelkében, líceumunk 
is lelkes örömmel vett részt s az igazgatón kívül Binder Jenő 
és Bruckner Károly líceumi tanárokkal képviseltette magát.

Örömünk nagy mértékben fokozódott s ö méltósága iránt 
érzett őszinte tiszteletünk a hála igaz érzésével fűződett egybe, 
midőn fötisztelendő püspök urunk azzal tüntette ki intézetünket, 
hogy első hivatalos útját Késmárkra vette, hogy intézetünk ez évi 
június havi érettségi vizsgálatain személyesen elnököljön.

Megérkezése, június 6-án, Késmárk szabad királyi város egész 
közönségének ünnepe volt, de kivette abból részét a két szepesmegyei 
esperesség is. A pályaudvaron fogadására megjelent a városi tanács, 
élén dr. Wrchowszky Ottó polgármesterrel, Szepesmegye evang. 
lelkészei Székely Gyula tátraaljai és Kübecher Albert szepesi városi 
főesperes vezetése alatt, a késmárki evang. egyházközség elnöksége 
és presbitériuma, nagyszámú közönség, köztük számos hölgy.
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Miután Dr. Wrchowszky Ottó polgármester a város és K ol
lár Sámuel egyházfelügyelö-helyettes, iskolafelügyelö, a késmárki 
evang. egyház nevében üdvözölték a püspököt, aki Dr. Szlávik 
Mátyás kormányképviselő és Bállá Jenő nyíregyházi ev. egyház
felügyelő társaságában érkezett, püspök úr köszönő szavai után 
a díszes kocsisor a város összes harangjainak zúgása közepette 
bevonult a fellobogózott városba. Az evang. templom elé érkezve, 
az evang. polgári leányiskola tantestülete, élén Rirchknopf Gusz
táv lelkésszel és Keuscher Sándor igazgatóval fogadta, az intézet 
fehér ruhába öltözött növendékei közül Szenczy Margit rövid üd
vözlő beszéddel díszes virágbokrétát nyújtott át a magas vendégnek.

A liceum bejáratánál az intézet tanári kara élén Karátsony 
Zsigmond igazgató üdvözölte ó méltóságát, aki válaszában kije
lentette, hogy örömmel jött, hogy tanúja legyen annak az áldá
sos, hírből ismeretes buzgó munkásságnak, melyet ez ősi intézet 
évszázadok óta az egyház és a haza javára szép eredménnyel kifejt. 
Ezután a liceum ifjúságának sorfala között lelkes éljenzés köze
pette vonult be a tiszteletnek, szeretetnek és hódolatnak minden 
jelével fogadott vendég a liceum épületében levő lakására, hol az 
igazgató adott tiszteletére a város, az egyház és egyházmegye vezető 
személyeiből álló társaságban vacsorát.

Az érettségi vizsgálatokon való elnöklése mellett alkalmat 
vett magának püspök urunk, hogy az evang. egyház presbitéri
umának gyűlésén, valamint a város kiváló, befolyásos családjainál 
tett látogatásai és személyes érintkezés által egyházunk s társa
dalmi életünk terén a béke és szeretet kötelékeit erősítse, ami 
tapintatos, bölcs eljárása folytán az ö kiváló egyéniségének hatása 
alatt örvendetes sikerrel is járt.

Időt szakított magának arra is, hogy a két szepesi ev. egy
házmegye főesperesét meglátogassa. Június 7-ikén Kakaslomniczon, 
Székely Gyula föesperes vendége volt, hol az egyház és a lakos
ság élén Gretzmacher Gyula egyházfelügyelő fogadta üdvözlő 
beszéddel, mely után a lelkész és főesperes vendégszerető házá
ban fényes vacsorát adott a püspök úr és körülbelül 20 tagból 
álló kísérete tiszteletére, melyen nem hiányoztak a lelkes felkö
szöntök. Vacsora közben a kakaslomniczi dalárda Alexy Rajmond
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karmester vezetése alatt szerenáddal lepte meg Ö méltóságát, aki 
meghatva mondott köszönetét. Június 8-án este Kübecher Albert 
íöesperes vendége volt a püspök úr, hol a tüzoltótestület zene
kara fáklyásmenetet és térzenét rendezett tiszteletére.

Június 9-én végül Késmárk város társadalma rendezett nagy
szabású, körülbelül 120 terítékes társasvacsorát a Jeruzsálem- 
hegyi kioszkban, melyen együtt láthatta Ö méltósága Késmárk 
egész müveit társadalmát felekezeti különbség nélkül, de nagy 
számmal vettek azon részt a környék városainak s községeinek 
egyházi és világi képviselői is.

Ekként püspök úr Ö méltóságának látogatása úgyszólván ki
terjedt az egész Szepesség nagy részére, melynek szeretete s bi
zalma mindenkor csaknem egyértelműen az ö személye felé fordult.

Négy napi késmárki tartózkodása mély benyomást tett nem
csak híveinek lelkére, hanem Késmárk és a Szepesség egész tár
sadalmára s emlékezetes, maradandó nyomokat fog bizonyára 
hátrahagyni úgy a késmárki evang. egyház, mint líceumunk éle
tében.

Apostoli meggyőző erejű, békét és szeretetet árasztó nemes 
egyénisége, tapintatos, körültekintő, méltóságteljes fellépése által, 
melyről közvetlen tapasztalatból volt alkalma megyözödést szerezni 
mindazoknak, akik szerencsések lehettek vele személyesen érint
kezni, a legszebb győzelmet nyerte el, mert hűséges sziveket szer
zett magának mindenütt, ahol csak megfordult. Szeretetünk s áldó 
fohászunk kisérte a távozó föpásztort, de bizonyára áldás fog fa
kadni itt  is nyomdokain.

Amint Ö méltóságának ez első főpásztori utján alkalma volt 
nagyszabású, magasan szárnyaló székfoglaló beszédének egyik 
gyönyörű igazságáról meggyőződni, hogy t. i. a gyülekezetekben 
lüktető élet közvetlen ismerete szolgálhat egyedül biztos alapjául 
a főpásztori kormányzásnak, úgy mi is Istenben bízó megnyug
vással, az igazi hívő hitbuzgóságából fakadó öröm érzésével győ
ződtünk meg arról, hogy az ö személyes megjelenése, főpásztori 
befolyása áldásos hatású volt, hogy az ö kimagasló személye va
lóban vezetésre hivatott és minden erre megkívánt fenkölt tulaj
donsággal Istentől gazdagon megáldott kiváló egyéniség, aki igazán

3
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megtestesítője annak a mély vallásosságnak, apostoli türelemnek 
és Krisztusi szeretettől áthatott szellemnek, mely monumentálisán 
szép püspöki székfoglaló beszédében a gondolatnak, érzésnek és 
szónak oly tökéletes formájában, oly gyönyörűen megnyilvánult.

Mély tisztelettel és hálatelt szívvel köszönöm meg e helyen 
is intézetünk iránt tanúsított kitüntető figyelmét, meleg érdeklődését 
és szeretetteljes jóindulatát s kérem legyen a jövőben is jóakaró 
vezére, oltalmazó, segítő támasza e közel négyszázados intézetnek.

A Mindenható áldja meg, éltesse szeretett föpásztorunkat egy
házunk és hazánk javára sokáig!

Karátsony Zsigmotid.



II.

Tanulmányi kirándulás.

Dalmáczia, Herczegovina, Bosznia.

Kedves emlékek, vadregényes képek, leírhatatlan érzések újulnak meg 
lelkemben, midőn intézetünk ez évi tanulmányi kirándulásáról beszámolok 
Nem célom hangzatos szavakban ragyogó tollal leírni a kirándulás lefolyását, 
a mesés vidék szépségeit, hanem felfrissíteni a kirándulók emlékezetében a 
felejthetetlen út élményeit, megismertetni tan u lm án y ú in k a t  azokkal is, kik 
abban részt nem vettek, s megkönnyíteni a hasonló útirányban utazó kar
társaim munkáját. S ha sikerül ezen célomat elérnem, akkor általa nyilván
való lesz azon lelkes szándékom, mellyel Makoldy Győző t. barátom életre
való s megvalósíthatása esetén megbecsülhetetlen ideáját: a »középiskolai 
központi kirándulási iroda«1 eszméjét támogatni óhajtom.

Mert tagadhatatlan, hogy náiunk a tanulmányi kirándulások még nagyon 
mostoha támogatásban részesülnek, pedig azok hasznos s üdvös voltát senki 
kétségbe vonni nem képes. — Viribus unitis — legyen a jelszó e téren is. 
így valósulhat csak meg az a sok életképes idea, mely jelen viszonyok 
között sokáig csak ideának marad. Mert bizony nagy a különbség, amikor 
a vezető tanár kész tervet kap kézhez, kész tervek közt válogathat, mint 
mikor tervét sok irka-firkával, ezer és ezer akadály leküzdésével kell össze
állítania.

Nagyon üdvös volna tehát, ha a kirándulásokat vezető s azokról az 
évi értesítőkben beszámoló kartársaim nemcsak a tanulmányút szépségeit 
írnák le, hanem a kirándulás előkészítéséről is (kedvezmények, szállodák, 
vendéglők, kalauzok stb.) részletesen emlékeznének meg. Különösen külföldi, 
tengeri utaknál van ennek nagy fontossága. Hiszen mennyi kihasználható 
kedvezményt lehetne igénybe venni, ha az egy irányban, egy időben induló 
iskolák előre tudnák a találkozást!

Jelen beszámolómban tehát ki fogok térni mindazon előnyökre is, 
m elyek az ez évi kirándulásnak anyagi és erkölcsi sikerét biztosították s 
m eg vagyok győződve, ha minden kartársam hasonlóképen fog eljárni, nagy

1 Lásd az ez évi Közlöny 24. számát.
3*
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szolgálatot tesz a vezetőknek s a kirándulóknak addig is, míg a középiskolai 
központi kirándulási iroda eszméje bármily alakban, bárm ely módon s esz
közökkel testet ölteni nem fog.

M egbízatást nyervén a kirándulás vezetésére, hozzáláttam tehát annak 
előkészítéséhez. Igen hasznosnak s üdvösnek találom, hogy a fiuk m ár a 
tanév elejétől fizessenek tetszés szerinti részleteket, miáltal hozzászoktatjuk 
őket a takarékossághoz is. Az előkészített tervet megism ertettem  a kirán
dulókkal, kik Írásban igazolták szüleik beleegyezését.

Az útitervet következőképen állítottam ö ssze :
Á prilis 6 csütörtök, ind. Késm árkról este 9£^ szem élyvonat III. o 

,, 7. péntek, érk. B udapest reggel 7.
„ 7. ,, ind. ,, este 6j£ gyorsv. II. o.
„ 8. szom bat érk. Fium e reggel 710.
,, 9. vasárnap ind. ,, d. e. 11 hajó II. o.
„ 9. „ érk. Spalato este 1022- hajó II. o.
„ 10. hétfő ind. „ ,, 1 1 ^  >>
,, 11. kedd érk. Cattaro d. e. I I 20. ,,
„ 11. „ ind. „ d. u. 1230.
,, 11. ,, érk. Gravosa d. u. 405. ,,
,, 13. csüt. ind. ,, d. e. 935 személyvonat III. o.
„ 13. „ érk. Mostar d. u. 320 ,, ,,
,, 14. péntek ind. „ d, u. 340 ,, ,,
,, 14. ,, érk. Sarajevo este 10^2 ,, ,,
,, 16 vasára, ind. ,, d. u. 5°5 ,, ,,
,, 17. kedd érk. K ésm árk d. e. 1 L00, Bosznabródtól gyorsv. II. o.

E lőirányzott összeg volt 107 korona, a kirándulás azonban fejenként 
csak 105 korona 90 fill-be került. Jelentkezett összesen 14 tanuló és 5 kisérő 
A  kirándulás előkészítése után a fiuk előtt m egism ertettem  a kirándulás ú t
irányát, látnivalóit, majd figyelm eztettem  őket a feltétlen engedelm ességre, 
illem tudásra, figyelemre, rendre és fegyelemre s el kell ism ernem , hogy 
a fiúk példás magaviseletét tanúsítottak s m indenütt jó hírnevet hagytak 
m aguk után. Átvizsgáltam a felszerelést, mely á llo tt: hátzsák, gallér v. felöltő; 
tavaszi ruha, sapka egy rend fehérnemű, 2 pár harisnya, törülköző, szappan, 
fogkefe, ruha- és cipőkefe. cérna, tű, faggyú, jegyzőkönyvecske. Azonkívül 
vittünk m agunkkal kézi gyógyszertárt megfelelő kötszerekkel felszerelve. 
A  tudnivalókat minden fiú noteszébe jegyezte fel.

Április 6-án, este szörnyű időben, zivatarban, erős havazásban, de sok 
édes rem énnyel s epedő vágyódással eltelve, indultunk K ésm árk1 vasúti 
állomásáról, a szülők, jó  barátok s a kivonult diákság szerencsekivánataitól

1 Késmárk—Budapest III. oszt. 5 K  25 f. (Egy tanuló ingyen.)
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kisérve. Az előre értesített állomásfőnökség1 ritka előzékenységgel meg
felelő külön fülkéket bocsátott rendelkezésünkre, hol a fiuk a körülm ények
hez képest elég jól pihenhettek. Beszállásunk után azonnal elszedtük a fiuk 
összes zsebpénzét, hogy hiábavaló s haszontalan költekezéssel idő előtt el 
ne fecséreljék zsebpénzüket, melyet aztán csak részletekben kaphattak kézhez.

A télies idő nem lohasztotta az ifjak lelkesedését, kiknek víg nótázását 
csak az álom szakította meg. Hatvan körül kezdtünk ébredezni s bizony 
elég kellemetlenül érintett minket a csúnya, havas idő, mely szépséges fő
városunkban is alig csillapodott.

Budapestre érve, szállásunkra, Tóth György vendéglőjébe2 siettünk, 
ahol rendbehozva magunkat, megreggeliztünk s azután sétánkra indultunk 
Megtekintettük a Központi vásárcsarnok reggeli zsibongását s alig birtuk 
csodálni a kertészet remek termékeit, az élelmi cikkek ezer változatát s az 
élő halak sokaságát Majd sétát tettünk a Dunaparton s azután propelleren 
átmentünk Budára, a siklón pedig fel a várba. A várkertben tett séta után 
jelentkeztünk a királyi termek megtekintésére,3 azonban előleges enge
délyünk nem lévén, a 60 fill, belépő-díjat pedig megfizetni nem akarván, 
távoztunk s bőséges kárpótlást nyertünk az Erzsébet-muzeumban. Különös 
kegyelet s kegyeletes meghatottság vett erőt rajtunk, mikor boldogult, jó 
ságos királynénk egész életének örömét s bánatát láttuk egy-egy becses s 
kegyeletes emléktárgyban, képben visszatükröződni. Meghatottam komor 
hangulatban távoztunk a múzeumból s önkéntelenül is eszünkbe ju to tt  
mennyit vesztettünk általa, kit kell siratnunk most is ő benne. A  királyi 
palota és udvar szinte fagyos csendjébe csak a Mátyás kútja vetett némi 
derűt, hangulatot. Majd a sokat mondó s mindéin kifejező Honvéd-szobor 
előtt róttuk le hazafias kegyeletünk adóját, ho -nan a Mátyás-templomba 
mentünk s megtekintettük III. Béla és neje szarkofágját, majd Szent István 
szobrát s gyönyörködtünk a Halászbástyáról nyíló csodás panoráma szép
ségében Lesétálva a Dunához, propelleren az országházba siettünk, hol 
Burgyán Aladár orsz képviselő úr lekötelező s szíves kalauzolása mellett 
megtekintettük az egész palotát. Az Andrássy-szobor megszemlélése után a 
Nemzeti Muzeum régiségtárát néztük meg, melynek tanulságos hatását feles
leges is hangoztatnom, ízletes ebédünk elfogyasztása után kisétáltunk a 
Városligetbe s Vajda-Hunyad vára, a jak i  templom, a milleniumi emlék szép
ségeit kiélvezve, földalatti villamoson az amerikai nagyszerűséggel berende
zett Párisi Nagy Árúházba siettünk, melynek pazar berendezése látványos
ság számba megy. Korai vacsora után vonatra szálltunk s a számunkra 
fentartott külön fülkékben, megfelelő kényelemben csakhamar csendes

1 Ajánlatos minden átszálló s kiinduló állomás főnökséget idejében értesíteni.
2 Rottenbiller-u 7. sz. Reggeli kávé, ebéd leves, sült, tészta, vacsora sült 2 K. 40 f,
3 Előleges bejeíentes szükséges (Várkapitányság).
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álomba merültünk. Egész éjjel havazott s csúnya, kellemetlen volt az idő, 
mikor a Karsztról a tengert megpillantottuk

Fiúméba reggel 7-kor érkeztünk meg. Az állomáson már ott várt a 
m. kir. Tengerészeti Akadémia egy növendéke, ki az akadémiában lévő 
kitűnő szállásunkra kalauzolt.1 A  legteljesebb mértékben dühöngött a bóra, 
elveszett minden illúziónk, a szörnyű szél miatt alig-alig járhattunk az utcán. 
Sétánk a kikötőhöz vezetett, ott a haragos tenger sem volt képes lohasztani 
ifjaink ama forró vágyát: mielőbb tengerre szállani. Megtekintettük a vásár- 
és-halcsarnokot s azután ellátogattunk az aquariumba, hol csodálkozva gyö
nyörködtünk a tenger csodás életében.2

Az aquariumból a Danubius hajógyárba3 mentünk, hol Péchy Pál m ér
nök szakavatott kalauzolása mellett, megtekintettük a méreteiben is nagy
szerű gyár egész berendezését, előbb azonban meghallgattuk a 250 dinamit- 
lövést, mely naponta háromszor ismétlődik meg a gyárral szemközt fekvő 
hegyoldalon, hol új gyárat fognak létesíteni. A  Rizshántoló-gyár be lévén 
zárva, nem nézhettük meg, de helyette a modern, pazar kényelemmel be- 
redezett, példás tisztaságú kivándorlók házába tértünk be, melyet a bérlő 
személyes vezetése mellett töviről-hegyire szemléltünk meg. ízletes ebédün
ket a Hotel de la Ville-ben4 fogyasztottuk el s nyugtalan vágyódással siet
tünk a tengerpartra, hogy a legközelebbi hajóval a Monte Maggiore lábánál 
elterülő kies Abbáziába5 hajózzunk. így tehát beteljesedett óhajunk: ten
gerre szálltunk. A  hideg, szeles idő kellemetlenségét még inkább fokozta 
a háborgó Adria alattomos vendége: a siiokko. Nem élvezhettük tehát a 
tenger változatos s kellemes szépségeit a maga teljességében, hiszen a fö- 
délzeten való tartózkodás is csaknem határos volt a lehetetlenséggel, de 
ezért emlékezetes lesz a rövidke út azok előtt, kik akkor utaztak először 
tengeren. A szél némileg csillapodott, mikor hánykodó hajónk Abbáziában 
kötött ki. A nagy hideg miatt ezt a bájos földi édent sem élvezhettük a 
maga gyönyörűségében, m ert a pazarúl gondozott sétányok s a délszaki 
növényekben gazdag parkok viránya egyáltalán nem volt harmóniában a 
szeszélyes időjárással. A fürdő közönsége vagy a kávéházakba szorult, vagy 
pedig téli ruhában korzózott s mi is dideregve vigasztaltuk eg y m ást: hát 
még Késmárkon milyen lehet az idő ! A kedvezőbb idő utáni reménykedés 
azonban nem engedett csüggednünk s teljesen elégedetten s remélve az idő

1 A m. kir. Tengerészeti Akadémia igazgatóságához nyújtandó be a kérvény, hol üres hely 
esetén a szállás teljesen díjtalan.

2 A m. kir. Tengerészeti Hatósághoz benyújtott kérvény alapján a kirándúlók mindig részt 
vehetnek egy kisebb gőzösön a m. kir. Tengeri Biológiai Állomás tudományos halászatán. A 
kirándúlás félnapos és teljesen díjtalan. A pondos idő megjelölendő.

8 Minden gyár megtekintését előlegesen kell kikérni.
4 Egy napi ellátás 3 K. 40 f. penzió 5 K.
5 Fiume —Abbázia Istriano hajón 20 f.
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változását távoztunk e szép helyről. Visszatérve Fiúméba, vacsorához láttunk 
s mi sem természetesebb, minthogy a levelező lapok százait menesztettük 
ismerőseinknek. A  fáradságos negyvennyolc órai ú t  után pihenni tértünk s 
másnap — megköszönve az akadémia szeretetreméltó s kedves igazgató
jának szivességét — tovább folytattuk sétánkat a városban. A  kormányzói 
palota és Klotild főhercegnő ő fensége palotájának megtekintése után sétát 
tettünk az ó-városban, a Fiumára partján, majd a templomba felvonuló ka
tonaságot néztük meg s azután bőséges tízóraihoz láttunk s felszedve pod- 
gyászunkat a kikötőben horgonyzó hajónkra: a Pannóniára szálltunk. Igen 
sok kirándulóval telt meg hajó és csakhamar megbarátkoztunk a hajó 
utasaival, kik diákjainkat szép nótázásaikért csakhamar megkedvelték Az idő 
határozottan enyhült s szép, ragyogó időben, boldogságtól sugárzó arccal 
néztük hajónk méltóságos s nyugodt távozását s barátsággal a még kissé 
durcáskodó A driá t.1 Virágvasárnapján hagytuk el Fiume kikötőjét, d. e. 
11-kor s gyorsan távolodtunk tőle, kisérve a hűséges sirályoktól. Egészen 
otthonosan éreztük magunkat a Pannónián, hol megismerkedtünk a dalmát, 
bosnyák, török úti társainkkal s élveztük jókedvű nótázásaikat, ritka b e
csületességükre valló újj-játékukat. Majd versenyre keltünk a legjobb hely 
keresésében, honnan teljes gyönyörűséggel élveztük a kellemes tengeri út 
szép, karsztos partvidékének változatos panorámáját, a végtelennek látszó 
tengerből kiemelkedő szigetek várromokban, sziklaomladékokban s déli 
flórában gazdag sokaságát. A  változatos s kellemes tengeri út jókedvre, 
szinte mámoros örömre hangolta ifjainkat, kiknek ajkán önkéntelenül is 
felhangzott a dal, a hullámok csobogásával oly ritmikusan összhangzó, szép 
magyar nóta. Majd előkerültek a hátzsákok s kitűnő étvággyal fogyasztot
tuk el ebédünket. Hajónk e közben gyorsan haladt előre s már öt óra 
körül sokaság jelenlétében Zárában kötött ki. Zárában szállt hajónkra Lányi 
József felszentelt püspök, úr a nagyváradi premontrei főgymn. kirándulóival, 
ki páratlanul kedves, patriarchálisán rokonszenves s szeretetreméltó egyé
niségével mindnyájunkat annyira lebilincselt, hogy a társaságában töltött 
kellemes percek kitörülhetetlenül vésődtek emlékezetünkbe. Kedves utitár- 
sunk társaságában oly gyorsan telt az idő, hogy alig vettük észre, mikor 
hajónk Spalato kikötőjébe érkezett. Este fél 11 volt, s az impozáns, fénye
sen kivilágított kikötő különösen szép látványt nyújtott. Szállodánk portása 
kisért szállásunkra,2 hol már kitűnő vacsora várt ránk.

Reggel (ápr. 10.) gyönyörűen szép, kánikulába beillő napra virradtunk 
s hozzá láttunk a programmunkba felvett látnivalók megtekintéséhez. Spalato 
Dalmáciának legélénkebb s teljesen olasz jellegű városa. Két részből áll: 
ó- és új városból. Az ó-város szűk erkélyes utcái, csodás műemlékei s maga

1 Fiume-Spalato-Cattaro II. oszt. 15 K. 92 f. Cattaro — Gravosa II. oszt. 3 K. 06 f.
2 Hotel Novak, teljes ellátás 2’5 1. dalmát borral 6 K., Ajánlható szállodák; Hotel Belle- 

vue, Hotel Troccoli.
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az élet is teljesen a tenger túlsó partjára emlékeztet. Az ó-város egy rop
pant kiterjedésű palotából áll, melyet a legnagyobb dalmátbarát római csá- 
szászár, Diocletián építtetett Kr. sz. u. a IV. században. A  palota gyönyörű 
díszítései dór, korinthusi oszlopai, bástyái, Diana temploma, a császár mau
zóleuma. négy kapuja: a porta aönea, ferrea, aurea és argentea mind meg
annyi fényes tanúbizonyságai a római császárság népeket elseprö s nemze
tet alkotó világhatalmának. Az ó-városban találjuk még az egy terembe szo
rult múzeumot, melynek tanulságos s nagybecsű gyűjteménye mindennél 
fényesebben bizonyítja Spalato nagy történelmi múltját. Az új város széles 
utcáival, szökőkútjaival és sétatereivel éles ellentéte az ó-városnak, tágas 
kikötője pedig a város élénk, mozgalmas kereskedelme mellett bizonyít. 
Ebéd  után a kitünően gondozott országúton Diocletián szülőföldjére, a ro
mokban heverő Salonába gyalogoltunk.

A letarolt hegyek harmóniában vannak a romhalmazzal, mely alatt 
azonban ott csillog a római kultúra el nem homályosítható örök ragyogása. 
Kiásott falak, bástyák, templomok, amphitheatrum, fürdő, sarkophagok 
Salona régi dicsőségét, római kultúráját hirdetik. A helyszínén mindig akad 
egy-két szemfüles kalauz, ki értelmesen és érdekesen, németül bevágott 
mondókában mindenről ad felvilágosítást. Salonából vonaton tértünk vissza 
s a terv szerint a városban korzóztunk, majd vacsora után csomagoltunk s 
a kikötőbe siettünk.

Este 1/412 órakor indultunk el Spalatóból a fényesen kivilágított 
Gödöllőn, s mikor a tengerből felkelő nap fényes koronáját utolsó búcsú
csókkal illették a tenger szelíd hullámai, hajónk már Ragusa mellett haladt 
s egyenesen Cattaro felé tartottunk. A végtelennek látszó tenger, a Canali- 
fensík s a Sme^nica, melynek havas ormai éles ellentétben vannak a part
vidék pompázó flórájával Egyszerre azonban megváltozik a kép s hajónk 
a Bocche di Cattaróba fordul. Elcsendesednek a hullámok, barátságos arcot 
ölt a tenger, mintha az öböl két oldalán elhelyezett ágyúcsövek hosszú és 
sűrű sora előtt akarná hódolatát bemutatni. A  magasabb hegyek ormain 
mindenütt megrakva s a rattaroi öböl mindkét oldalán tornyosúló sziklák 
hatalmas erődöket takarnak, hol öt évre fegyverrel s élelmiszerrel van el
látva az őrség. Amint hajónk ebbe a mesésen szép öbölbe kanyarodik 
oly remek látványban van részünk, mely nélkül a dalmáciai út nagyon 
hiányos volna. A cattaroi öböl a dalmát tengerpart koronája. Nem tökélet
len emberi alkotás, Isten teremtette ilyennek. Monarchiánk milliókra rugó 
áldozata gondoskodik, a dalmát partok békéjéről. Maga az öböl egyik leg
fontosabb stratégiai pont s ezért a szemfüles hajószemélyzet még az öböl 
lefényképezését is szigorúan meggátolja.

A  hajóról élvezetesen látható városok: Castelnuovo, Perasta, Persagno, 
Dobrata és Teodo. A la Catenán áthajózva, előttünk terül el Cattaro városa. 
Nem nagy város, de igen kellemes s meglepően kedves városka. Szerényen
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húzódik meg a felette magásló hegyek alatt, melyekre szerpentin utak v e 
zetnek fel, mig maga a város mindenütt fallal van körülvéve. Keskeny utcái, 
szűk terei különös látnivalót nem nyújtanak, laktanyái, erődítményei azon
ban erősen jellemzik rendeltetését.

Hajónk alig egy óráig vesztegelt a kikötőben, azért sietnünk kellett, 
hogy ugyanazon út szépségeit élvezve négy órakor Gravosában, Ragusa 
kikötőjében köthessünk ki. A  kikötővel szemben fekvő modernül berende
zett Hotel Petkában1 szálltunk meg, hol meguzsonnázva, a külön m egren
delt villanyoson Ragusába mentünk. Gravosa tényleg csak kis kikötője 
Ragusának, mely város bámulatosan szép helyen fekszik s kellemes ég
hajlata, remek fekvése sok idegent csal falai közé. Dalmácia legszebb vá
rosa s stratégiai fontosságánál fogva igazi katonaváros. Korinthusiak alapí
tották (Kr e. 590 körül), sokáig a török, majd 1358 — 1526-ig hazánk fen- 
hatósága alatt volt s ez időre esik fénykora is. Napoleon több mint ezer 
éves fennállása után legyőzte s a nagy világhódító építette a város felett 
emelkedő Fort Imperiált is, melyet 1814-ben az osztrákok foglaltak el. Igen 
érdekes a tengerparton emelkedő két erőd, melynek azonban ma már semmi 
különös jelentősége nincs ; raktárnak használják. A város történeti múltja, 
számos épülete igazolja Velencze befolyását. Még építészeti stilus tekinteté
ben is szembetűnő a velenczei renaissance befolyása, tágas utcái, terei, 
korzója, pazar kereskedései pedig igazi, modern nagyvárosi jelleget kölcsö
nöznek neki. Minden oly kedves, rendes e városban, s nem csoda az a 
nagy látogatottság, melynek e város a jelenben örvend. Megtekintettük a 
nevezetességeit, bár a templomok hires festményeit nagyböjt miatt nem 
láthattuk. Igen érdekes s a maga nemében páratlan az u. n. Onofrioi kút 
1437-ből, n mkülönben a dominikánus s a franciskánus templom, a rector- 
palota, Roland-oszlop, a Stradone, legszebb utcája Ragusának, mely az 
1667-ik évi földrengés előtt még tengeri csatorna volt A Stradone mindkét 
oldala szebbnél-szebb kirakatokban bővelkedik, melyek sikerrel fokozzák az 
idegenek vásárlási kedvét.

Estére visszatértünk Gravosába.2 Április 12-én reggel vonaton a híres 
Ombla-forráshoz mentünk, mely a tengertől alig 5 km.-nyíre van. A  forrás 
tulajdonképen egy nagy folyó, mely már forrásánál egész tavat alkot s alig 
nehány méternyire egy malmot hajt. A tudósok kisérleteznek, nem vala
melyik buvó patak-e, vagy pedig elveszett hegyi folyó, mely a kerek gödör
ben szinte érthetetlen módon buggyan elő. Visszatérőben ízletesen tízóraiz
tunk s azután a gazdag szinpompájú vidéken, katonalépésben, nótázva szál
lásunkra gyalogoltunk.

Délután villanyoson ismét Ragusába mentünk, majd a '/2 órányira

1 Teljes ellátás szobák remek kilátással személyenként 7 K. Alkudni ajánlatos.
2 Gravosában előre megrendelt villanyos 16 fill, személyenként.
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fekvő Lacroma szigetére1 csolnakáztunk. A nyílt tengeren való csolnakázást 
sokan agyon szokták dicsérni, mi mégis kissé félelmetes gyönyörűségnek 
találtuk. Hanem ha százszor oly félelmetes volna is az odautazás, a sziget 
bűbájos szépsége kárpótol mindenért. A  csak \ l/2 km. hosszú s 1'2 km. 
széles szigeten van a San Marco-kolostor, mely 3 —4 dominikánus szerzetes 
gondozása alatt áll, kik az egész szigetet, de különösen a kolostor melletti 
parkot ritka szorgalommal és ízléssel gondozzák Ottlétünk alatt a lembergi 
érsek nyaralt a világ egyik legszebb szigetén, mely ezer változatban p o m 
pázik, maga a park pedig a mükertészetnek legcsodálatosabb remeke, pedig 
a sziget kopár szikláit a tenger hullámai nyaldossák. Igen érdekes a maré 
morto s a caprii kék barlangra emlékeztető földalatti sziklabarlang, mely 
összeköttetésben van a tengerrel. Visszatérve még egy pár kellemes órát 
töltöttünk Ragusában, hol emléktárgyakat vásároltunk, korzóztunk s elbe
szélgettünk e^yik ott szolgáló katona honfitársunkkal, kitől igen érdekes 
epizódokat hallottunk az ottani városi s katonai életről.

Április 13-án kora reggel hozzáláttunk a csomagoláshoz s megbámulva 
a szálloda előtt horgonyzó két torpedót, siettünk a vasúti állomásra s 9 35 
perckor búcsút vettünk a szép dalmát partvidéktől s a megkedvelt tengertől.

Utunk hazafelé Herczegovinán s Bosznián keresztül v ez e te t t2 A kes- 
kenyvágányú, kényelmesen berendezett vonatról szebbnél-szebb tájakban 
gyönyörködtünk. Vonatunk vadregényes, gyönyörű szép vidéken robogott 
keresztül. Kopár hegyek, hatalmas sziklák, sziklaüregek, óriási bevágások 
alagutak, majd pedig festői vízesések, Trebinyica posványos, széles völgye, 
termékeny mezők, virágos rétek váltakoznak. A természet mostohasága, 
majd pedig bőkezűsége váltják fel itt egymást. Gravosától nagy magasságra 
szerpentin utón kanyarodott fel vonatunk, majd völgybe érve egyenletes 
gyorsasággal siklik tovább. A vidék sohasem válik unalmassá, mindig é r 
dekes, változatos, gyönyörködtető.

S mig a vidékben gyönyörködtünk, alig gondoltunk a derék Mostari 
Magyar Kulturegyesületre, melynek derék titkára, Gottfried Márk, mint az 
egylet kiküldöttje útközben hozzánk csatlakozott s ellátott a szükséges 
tudnivalókkal. A mostari pályaudvaron a nemes hivatását páratlan lelkese
déssel s kulturális érzékkel betöltő egylet vezetősége oly kedves s figyel
mes fogadtatásban részesített minket, melyről csak annak lehet fogalma, ki 
azt végig élvezte, ki annak szem- és fültanuja volt. Oly páratlan s végtele
nül szives vendégszeretetben volt részünk, melyért e helyütt is leghálásabb

1 Csolnakon */j óra. Egy csolnakon 5 — 3 ember mehet, ára oda és vissza 3— t K. A 
szigeten újabban belépődíjat is szednek, ezt azonban felére le lehet alkudni.

2 Féljegy ügyében vagy a cs. és lcir. közös Pénzügyminiszterhez, vagy pedig a nagymél- 
tóságu boszniai és herczegovinai Kormányhoz (Sarajevo) keli folyamodni. A folyamodvány bélyeg- 
mentes, de az igazolvány kiállításáért l  K  küldendő. — Gravosától Mostarig III. osztály féljegy 
3 K  74 fillér. Külön kocsiról ajánlatos itt is gondoskodni.
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köszönetünket fejezzük ki. Szép, kellemes, de a mellett fáradságos s idegen
ben tett utazásunk valóságos üditő oázisát találtuk Mostarban, hol az em 
berek csupa szív, s a szív csupa szeretet, érzésben, szóban, tettben magyar. 
Hadd álljon itt ama derék férfiak névsora, kik e kellemes órákat számunk
ra megszerezték: Waschkau Gyula, Szlabey Imre főhadnagy, Leichner 
Bernát, Frommer Dávid, Gottfried Márk, Molnár Béla hadnagy, Fodor 
Andor és Friedmann Béla, nemkülönben a nemes egylet összes tagjai.

Mostar alig 75 m.-nyíre fekszik a tenger színe felett. Keleties jellege, 
kultúrája s vadregényes vidéke, szigorúan török szokásai, lakossága érde
kessé teszik a máskülönben is csinos s kedves várost. Mostarban a törökök 
szigorúan konzervativek s az újtörök mozgalom Mostart fogja legutoljára 
meghódítani. Honfitársaink szíves kalauzolása mellett megtekintettük a város 
összes nevezetességeit. Megnéztük a Narenta partját, a hibásan rómainak 
tartott, II. Szolimán által épített nagyszerű hidat, a keleti óhitű székesegy
házat, a város főutcáját, mecsetjeit s méltó feltűnést keltettek a lépten- 
nyomon található török temetők. Csaknem minden utcában van ilyen temető, 
ezt a törökök eltávolítani nem engedik. A városban tett séta határozottan 
kellemes volt s utána kitünően ízlett a Szlabey főhadnagy lelkes fáradozása 
s a katonai kaszinó szives előzékenysége folytán felszolgált fejedelmi va
csora.1 Azután a Mostari Magyar Kulturegylet csinos helyiségeibe vonultunk, 
hol a mostari magyarság csaknem teljes számban várta érkezésünket. A 
jóleső figyelmet rögtönzött hangversennyel háláltuk meg, mely a jelenlévők 
egyhangú, őszinte s nem csak udvariasságból folyó kritikája szerint fénye
sen sikerült A kedélyes hangulatot mi sem igazolja jobban, mint az a ki
tűnő kedv, mely a hangversenyt követte. Természetesen volt tánc is, mely
ben azonban ifjaink, a még előttünk lévő hosszú ut miatt sokáig részt nem 
vehettek. Meglepő a mostari csekély magyarság szinte testvéries összetar
tása s ragaszkodása. Bár kedvező anyagi jólétnek örvendenek, mégis oly 
gyakran, egyebek között az egyleti elnök üdvözlő beszédében is elhangzott 
a sóhaj ,,hej, de szívünk csak azt mondja, jo b b  otthon!“

Alig ébredtünk fel április 14 reggelén, már ott voltak mellettünk a 
vendégszeretetben pazarló honfitársaink, kik külön kocsikon a R adobolya2 
forrásához is elkísértek. Mindenütt lekötelező szívességgel szolgáltak felvilá
gosítással, magyarázatokkal s nagyon sokszor haboztunk, vájjon a természet 
szépségeit vagy a mostari magyarság felejthetetlen udvariasságát csodáljuk-e 
inkább. Radobolya folyó völgye igen termékeny s nagyon változatos. Az 
út oda igen kedves s mindkét oldalán fákkal szegélyezett, a hegyoldal pe-

1 A Mostari Magyar Kulturegylet elnökségéhez intézett kérvényben minden kívánságot s 
az érkezés pontos idejét fel kell tüntetni. A derék vezetőség a legnagyobb készséggel gondosko
dik mindenről.

2 Egy kocsi oda és vissza 5 személyre 5 kor.
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dig bőségesen termi a hires mostari édes bort s a kitűnő dohányt. A Rado- 
bolya mint kész folyó jön elő a földből s nagyon sok vízesést alkotva, tör 
magának utat a Narenta felé. Ez a forrás látja el vízzel a mostári vízvezetéket 
is. Visszatérve, pazar ebédben volt részünk, mely után meglátogattuk ked
ves honfitársainkat, megköszönve vendégszeretetüket. Sokan kisértek ki min
ket a vasúthoz, néhányon pedig vonaton egyik közeli állomásig.

A legkedvesebb s legkellemesebb emlékekkel búcsúztunk el Mostártól 
s a mi kedves honfitársainktól. Szinte fájt a búcsúzás, az elválás. S bizony 
vétkezik, aki Mostárban já r  s nem keresi fel ezeket a derék magyar em be
reket, kik páratlan szívességgel támogatják ott megforduló honfitársaik ta 
nulmányúját.

Mostártól1 a Narenta nagyon változatos, vizesésekben és vadregényes 
képekben gazdag völgyében tettük meg az utat Sarajevóig, hová szitáló 
esőben, este V2l l -k o r  érkeztünk meg. Az állomáson a kormány kiküldöttje, 
Balassa György odavaló kartársunk várt ránk, ki egész sarajevói tartózko
dásunk alkalmával szíves kalauzolásban részesített minket.2 Az előre meg
rendelt szállásunkat pedagógiai szempontból nem vehetvén igénybe, a fő
gimnázium tornacsarnokában kaptunk éjjeli szállást s egyik odaszakadt ha
zánkfiavendéglőjében kitűnő ellátást 3 Megérkezésünk alkalmával nem sokat 
élveztünk a város szépségeiből s így nagy volt csodálkozásunk, mikor más
nap reggel egy modern, méreteiben hatalmas városban találtuk magunkat. 
S még kellemesebb volt meglepetésünk, midőn Bruckner Nándor erdőtaná
csos ur, Bruckner Károly kartársunk kedves testvéröccse is hozzánk csatla
kozott, ki lekötelező szíves barátságával felejthetetlenné tette sarajevói tar
tózkodásunkat s Balassa kartárs úrral együtt mély hálára kötelezett minket.

Április 15-én reggel elindultunk a város nevezetességeinek megtekin
tésére. Tekintettel a délutáni feltámadás ünnepére még délelőtt sietve kellett 
végeznünk a gyárakkal, mert a munka csak délig tartott. Először a szőnyeg
gyárba, majd a hatalmas dohánygyárba mentünk, melynek nagyszerűsége 
elragadott minket. Fejünkön fezzel jártuk be a város minden megtekinthető 
nevezetességét s nagyon kedvesen lepett meg minket az a kedves s figyel
mes fogadtatás, melyben mindenütt részesültünk. A város a régi és új épü
letek valóságos khaosza. A legmodernebb épületek mellett ott találjuk a 
sűrűn rácsozott ablakú régi török házakat s a rövidárúsok egyszerű üzlet- 
helyiségeit.

Meglátogattuk a mohamedán theologusokat és bírákat képző seriat-

1 Mostartól Sarajevóig III. osztály 2 kor. 91 fll’ér.
2 A sarajevói tartózkodás sikeres előkészítése elég körülményes. Leghelyesejb a kormány

tól kérni támogatást (katonai ágyak), továbbá Balassa Gy. tanár kiküldetését s a főgimnáziumtól 
a tornacsarnok átengedését. Egy éjjeli szállás 40 fillér.

3Kiss István vendéglőjében 4 koronáért kitűnő kosztot kaptunk. Egy szegény tanuló 
ingyen kap ellátást.
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isi-'ólát, majd pedig megcsodáltuk a speciális török díszítő m esterség ipar
iskoláját, hol fémbe, fába fémszálakat vernek s hol a legizlésesebb keleti 
tárgyakat készítik. Innét a Begova-dsamijába, a m oham edánok gyönyörű 
m ecsetjébe mentünk, m elynek udvarán le is fényképeztettük m agunkat 
sarajevői kedves kísérőink társaságában. Ezután a Csarsijába, az igazi török 
kereskedő városnegyedbe mentünk, m elynek bazárjai végtelenül m egleptek 
minket. Bódéjában csibukozva, vagy cigarettázva ül a török s nyugodtan 
szürcsölgeti kávéját s portékájával udvariasan, minden tolakodás nélkül ki- 
nálgatja a vásárlókat s hajlandó hosszasan alkudni, a mi nagyon tanácsos 
is, m ert árujáért néha háromszoros árat is elkér. É rdekes képet nyújt a 
Csarsija mozgalmas élete, a tarka ruhájú török sokaság, a lefátyolozott török 
nők, a m esterségét nyugodtan űző török iparos, mind m egannyi specialitás, 
mely nem csak érdekes és tanulságos, hanem  szórakoztató látvány is. T er
m észetesen a vásárlási kedvünk is csakham ar megjött, hiszen volt miben 
válogatnunk.

E b éd  után a Hörm ann Konstantin által alkotott bosnyák országos 
múzeum ot látogattuk meg, m elynek gazdag gyűjtem énye valóban meglepő. 
Különösen érdekes s a maga nagyszerűségében élvezetes a korhű ethnogra- 
fiai osztály, mely legnagyobb büszkesége a múzeumnak, bár a többi gyűj
tem ény is bőséges látnivalót nyújt.

A  múzeumból kijőve, a m ellette em elkedő dóm tágas térsége akkorára 
m ár m egtelt katonasággal, a veteránok érdekes csapatjával s a nagy közön
séggel, m indenki jelen akarván lenni a feltámadás ünnepén, m elynek pom 
pája nagyszerű volt.

Gyönyörű kilátásban volt részünk a Sarajevo felett em elkedő egyik 
magaslatról, hova szép s könnyen járható  szerpentinuton értünk fel. Majd 
m egnéztük a magistratus csinos épületét s ellátogattunk egy kafanába is, 
hol Bruckner tanácsos ur vendégelt meg minket hamisítatlan török kávéval.

H usvét vasárnapján a Miljacka két partján sétálgattunk, majd az im po
záns ev. tem plomban istentiszteleten voltunk s utána Bruckner tanácsos ur 
kedves családjánál tisztelegtünk. A  délutánt a kies fekvésű Ilidze fürdőn1 
töltöttünk, hol Pojman Gyula fürdöigazgató ur szívességéből T ranger Alajos 
adjunktus ur társaságában a fürdő omnibuszán a Boszna forrásához rándultunk 
ki, hol m egtekintettük az érdekes pisztrángtenyészdét is. A figyelmes igaz
gató társaságában sétát tettünk a fürdő parkjában, majd vonatra szállva, 
Sarajevón2 s Bosznabrodon, Szabadkán, Szolnokon át hazafelé tartottunk. 
Gom bosnál gyönyörködtünk a kom pon való átkelésben, majd alföldünk szép 
virányaiban s teljes volt öröm ünk, m ikor jókedvben, fáradtan ugyan, de 
törve nem, minden bajtól m enten viszontláthattuk fenséges T átránk  hófedte 
csúcsait.

1 Ilidze fürdőben igen sok előny kínálkozik. Előnyös az előzetes kérés kérvény alakjában
2 Sarajevo—Bosznabrod III. oszt. 5 K  38 fillér. Bosznabrod—Késmárk 10 kor. 25 fillér.
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Meg vagyok győződve, hogy a fényesen sikerült kirándulás m indnyá
junk  kedves em lékezetében fog maradni, m ert sikere minden tekintetben 
fényesnek mondható. Hálás köszönetünket fejezem ki mindazoknak, kik 
kirándulásunk sikerét szíves tám ogatásukkal biztosítani kegyeskedtek, a 
tanuló ifjúság s intézetünk jóakaróit, támogatóit s barátait, a pénzintézetek 
nagytekintetü vezetőit pedig mély tisztelettel kérem, kegyeskedjenek hatha
tós támogatásukkal jövőben a szegényebb tanulók részvételét is lehetővé 
teeni. Végül hálásan köszönöm Karátsony Zsigmond igazgató ur és Hronyecz 
G yörgy tanár ur szíves részvételét, kik mindenben segítségem re siettek s a 
vezetés nehéz gondjait velem  megosztották.

Dr. Banczik Samu
a kirándulás vezetője.



ÉRTESÍTÉS A TANINTÉZETRŐL.

ív.
Liceumi tisztviselők.

Helybeli felügyelő: Dr. Wrchowszky Ottó.
Vidéki felügyelők: SpÓNER ANDOR és WIELAND Artur.

V.

A liceumi iskolatanács tagjai.

A) Hivatalból:

Dr. Wrchowszky Ottó, felügyelő.
Dr. Tátray Gergely, örökös tiszteletbeli egyházfelügyelő. 
Kottlár Sámuel, ev. iskolafelügyelő.
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 részérő l:

Marczelly Albert 
Pólyák Kálmán 
Prepeliczay Sándor 
Stenczel Pál 
Tátray Ödön 
Wéber Sándor.



C) A tanári testület kiküldöttei;

Binder Jenő 
Dr. Révay József.

VI.

A líceumi fegyelmi szék.

a) Hivatalból;

Dr. WrchoVSZKY Ottó, líceumi felügyelő, elnök. 
Kottlar Sámuel, h. egyházfelügyelő.
Kirchknopf Gusztáv, lelkész.
Pólyák Kálmán, líceumi ügyész.

b) Választott tagok;

Hittrich Lajos 
Marczelly Albert 
Tátray Ödön 
Wéber Sándor.

VII.

Tanári kar.

a) Nyugalmazott tanárok;

KOLLER Károly, tan íto tt 4-t évig, nyuga lom ba vonult 1896-ban.
Scholcz Frigyes, ,, 45 ,, ,, ,, 1903-ban.
Votisky Károly,* ,, 40 ,, „ ,, 1905-ben.
Gretzmacher Gyula ,, 36 „ ,, ,, 1907-ben.
Kiszely Ervin, „ 4L „ ,. , 1907-ben.

) M e g h a l t  1 9 1 1 .  m á rc iu s  21
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b) Az 1910/11. évben működő tanárok ;

So
rs

zá
m Név és m inőség

, 
Sz

ol
gá

la
ti 

év
ei

ne
k 

sz
ám

a

Melyik 
osztályban ?

Mely tárgyat 
tanított ?

H
et

i ó
ra

sz
ám

Jegyzet

i

i Karátsony Zsigmond
igazgató, rendes tanár 17 VI., VII. görög 10 Tandíj szedő

2 Dr. Banczik Samu
rendes tanár 5 III.

III —VIII.
löldrajz

történelem 20

TII. oszt főnöke. Tör
ténelmi szertár és 

éremtár őre. Szavaló 
körvezetője. Tanári 

értekezletek jegyzője

3 Báthory Andor
rendes tanár 13 I., VIII. 

I., VI.
magyar

latin 19
I. oszt. főnöke. Ön- 
képző- és olvasókör 
tanár-elnöke. Iskola- 

tanács jegyzője.

4 Binder Jenő
rendes vallástanár 12 I.-VI1I. 

I.. II.
vallás
német 17 Ifj. gyámintézet elnöke 

Pártfogósági jegyző.

5 Bruckner Károly
rendes tanár 22

III.
IV  , V., VII.

VII.
VIII.

számtan
mennyiségtan
természettan

német
18

V II. oszt. főnöke. 
Könyvtáros. Tápin

tézet gondnoka.

6 Gaal Pál
rendes tanár 6

n„ vii.
VIII.
VII.

latin
görög

gör. p. Írod. 18 II. oszt. főnöke 
Irodai segédkező.

7 Gotthardt Kornél
rendes tanár 5

III.. VI., VII. 
III., VI. 

VIII.

magyar
német

bölcsészet 20

VI. oszt. főnöke. Ifj. 
német könyvtár, ta
nári kézi könyvtár és 
köt. olvasmányok őre. 
Ifj. céllövészet ver.

8

i

Hronyecz György
rendes tanár 5

I., II. 
VI., VIII 

VIII.

számtan
mennyiségtan
természettan 18 V III. oszt. főnöke. 

Fizikai szertár őre

9

I  I

Kintzler Béla
óraadó énektanár 14 I—IV. 

I —VIII.
egyházi
műének 4 Ev. tanító. Ifj. zene- 

és dalkör elnöke

1
4
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b) Az 1910/11. évben működő tanárok:

So
rs

zá
m Név és m inőség

Sz
ol

gá
la

ti
év

ei
ne

k 
sz

ám
a

__
_ 

__ Melyik
osztályban ?

Mely tárgyat 
tanított ?

H
et

i ó
ra

sz
ám

Jegyzet

10 Kornhauser Simon
hitoktató

29 I VIII. izr. hittan 8 Izr. tanító

11 Kukura János
hitoktató 2 I— VIII. r. k. hittan 8 R. k. segédlelkész

12 Mikolik Imre
helyettes tanár

2 II., IV ., V 
M I., IV., VII

magyar
német 19 Ajgimn. könyvtár 

őre

13 Noszky Jenő
rendes tanár

5 I., II
I., II., IV-VI.

földrajz
természetrajz 19

Földrajz- és termé
szetrajz-szertár, 

segítő könyvtár őre

14 Dr. Kévay József
rendes tanár 9

III.. IV., 
V.

V III.

latin
görög

görög p. irod.
19

IV. osztály főnöke. 
Filológiai szertár őre.

Gyorsírókor tanár
elnöke. Kézügyességi 

műhely vezetője

15 Dr. Schwarz Aladár
egészségtan-tanár 8 VII. egészségtan 1 Iskolaorvos

16 Szokol Károly
rendes tanár 8

I —IV. 
V VIII. 

I —II.

rajzoló mértan 
görögfp. rajz 

^szépírás
20 Rajzszertár őre

17 Topperczer Kezső
rendes tornatanár

25
I— VIII. torna 16

Tornaszertár őre. 
Torna- és vívókor 

elnöke

18 Weiszer Köbért
rendes tanár 6

V., VIII.
V

V., VI.

latin
német

görög p. irod.
18

V. osztály főnöke. 
Ifj. céllövészet 

vezetője

-1

1

Iskolaszolgák: Lukács János, F rank Jakab.



VIII.

Tanárok működése irodalmi, társadalmi és egyházi
téren.

K arátsony  Zsigm ond, igazgató, Késmárk és V idéke Magyar Iparpár
toló Egyesületének elnöke, a Késmárki Protestáns Kör ügyvivő alelnöke, 
Késm árk szab. kir. város képviselőtestületének választott tagja, az Orsz. 
Evang. Tanáregyesület, a Késm árki Szabad Líceum, a Késmárki Kaszinó, 
a V öröskereszt egylet választmányi tagja, az evang. iskolaszék és a líceumi 
iskolatanács, a városi szegényügyi választmány, az állami elemi iskolai 
gondnokság tagja. Előadó volt a Poprádon 1910. évi aug. 26. és 27. napjain 
ta rto tt egyházkerületi közgyűlésen az érettségi vizsgálatokról. Ünnepi beszé
det m ondott a Késmárki Kaszinó 1911. március 15-iki estélyén. A  tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület képviseletében m int elnök szerepelt a nyíregy
házi ág. h :tv. ev. főgimnázium 1911. június havi érettségi vizsgálatain.

Dr. B anczik Sam u, Késm árk és V idéke Magyar Iparpártoló E gyesü 
letének pénztárosa, Késmárk sz. kir. város tb. levéltárosa, a Szepesi Lapok 
munkatársa, a M agyar Távirati Iroda s a „Politikai H íradó“ igazolt tudósí
tója. Előadást ta rto tt a késm árki Munkás Gimnáziumban Konstantinápolyról 
és Angolországról.

B áthory  A ndor, a helybeli ev. egyház és a líceumi iskolatanács jegyzője.
B inder Jenő , a helybeli K arpathen-Post m unkatársa, a Késm árki 

D iakonia Egylet titkárja, a Késmárki Szabad Líceum alelnöke, a líceumi 
pártfogóság jegyzője A Szabad Líceumban előadást tarto tt Marokkóról. A  
szepesi lelkészegyesületben Lessing vallásáról tartott felolvasást. A  tiszai 
ág. hitv. ev. egyházkerület képviseletében m int elnök szerepelt az iglói állami 
tanitóképezde és polgári fiúiskola vallásvizsgáin.

B ruckner Károly, a „K arpathen-Post“ szerkesztője, a „Szepesi H irnök“ 
munkatársa. A Késm árki Szabad Liceum és a Munkás Gimnázium elnöke. 
Az orsz. középiskolai tanár-egyesület Szepesi K örének elnöke, a szepesi 
óvókör, az északm agyarországi szinikerület, a Fm ke szepesm egyei bizottságá
nak választmányi tagja, a városi óvoda gondnoka, az áll. népiskola gond
noksági tagja, az Orsz. Gyerm ekvédő Liga helyi bizottságának pénztárosa, 
az ev. nép- és és polgári leányiskola székének tagja. Több helybeli egye-

4*
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sülét tisztviselője és választm ányi tagja. K ésm árkon és a vidéken szabad 
liceumi és 3 munkásgimnáziumi előadást ta rto tt E lőadást tartott m ég az 
orsz. középisk. tanáregyesület Szepesi Körének . ülésében : Az év végi osz
tályvizsgákról.

G aal Pál, a Késmárki Szabad Lioeum jegyzője, Késm árk és Vidéke 
Magyar Iparpártoló Egylet ellenőre, tűzoltó-segédtiszt. K önyvism ertetést irt 
az E. Phil. Közlöny dec. szám ába felolvasást tartott a Szabad Líceum ban 
az ókori keleti népek  művészetéről. K özrem űködött m űkedvelői színi elő
adáson.

Gotthardt Kornél, több Szabad Liceumi előadást s a reformáció ün
nepén felolvasást tartott.

Mikolik Imre, közrem űködött több m űkedvelői színi előadáson.
Noszky Jenő, az O. K. T. E. szepesi körének e. i. jegyzője E lőadást 

tarto tt a M agyarhoni Földtani T ársulat 1911. jan. 4-iki szakülésén a Mátra 
piroxen andesit telérjei-ről A Késm árki Szabad Liceum ban a bányászatról. 
T ovábbá a késm árki Munkásgimnáziumban földrajzi tárgyból. Mint a M. Kir. 
Földtani Intézet m unkatársa részletes geológiai felvételeket eszközölt 1910. 
nyarán a Mátra hegységben. H eves és Nógrád m egyékben.

Dr. Révay József, a Budapesti Philologiai Társaság választmányi tagja, 
a V öröskereszt-Egylet késmárki fiókjának titkára. Megjelent értekezése: 
Minucius Felix. (Egyet. Philol. Közlöny 35 évf. és különnyom atban is) 
Ism ertette és bírálta az Egyet. Philol. K özlönyben (34. és 35. évf.) a követ
kező m üveket: F. Cum ont: D ie orientalischen Religionen im römischen 
H eidentum ; M arton Lajos: Magnus Aur. Cassiodorius senator isagogikai 
gyűjtem énye; A. D eissm ann: D ie Urgeschichte des Christentums im Lichte 
der Sprachforschung; L  R osenm eyer: Quaestiones Tertullianeae ad librum 
adv. Praxean pertinen tes; K. Jagelitz: U ber den Verfasser der Schrift de 
mortibus p ersecu to rum ; L. C o u ard : Altchristliche Sagen über das Leben 
Jesu und der A poste l; D. H. L ie tzm an n : Lateinische altkirchliche Poesie;
E. P reuschen : A nalecta ; E. P reuschen : Tertullianus de praescriptione 
haeretico rum ; J. K irchner: De Servii, carminum Vergilianorum interpretis, 
com m entatio pleniore qui dicitur; M. R osenblüth: Beiträge zur Q uellenkunde 
von Petrons Satiren ; Lüdtke-N issen : Die Grabschrift des A b erk io s; F. X. 
Schuster: Studien zu P ruden tius; C F ranke: De Ovidii Fastom m  fontibus;
F. R uckdeschel: Archaism en und Vulgarismen ind der Sprache des H o ra z ; 
B. R om ano: Storia del costume in Tertulliano A  Századok 44. évfolyam á
ban ism ertette Kárm án M iklós: Szent Am brosius milánói püspök közéleti 
munkássága c. m üvét

Szokol Károly, a késmárki Szabad Liceum ben előadást tarto tt Rafaelről-
Topperczer R ezső, városi tűzoltó főparancsnok, kerületi tűzfelügyelö, 

a szepesvárm egyei tüzoltószövetség tiszteletbeli tagja. A  Késm árki Dalkör,



53

a késm árki G yerm ekbarát-egylet és a késmárki G azdasági-egylet elnöke, a 
késm árki Teke-egylet alelnöke. A  késm árki ipartestület titkára. Városi kép
viselőtestületi tag, városiszegénygondozó, a városi óvoda felügyelő-bizottság 
tagja. Az ev. egyház presbitere, az ev. iskolaszék és egyházi választmány 
tagja T öbb ízben tarto tt előadást a gazdasági egylet ülésein

W eiszer Róbert, a »Késm árk és vidéke m agyar iparpártoló egyesü
let« számvizsgáló bizottságának elnöke, szabad líceumi előadásokat tartott 
»Róm aiak a Rajna mentén« és »Kolozsvár* címmel.



IX.

Tantárgyak. (Végzett tananyag.)
A  tananyag részletes felsorolása helyett utalunk az állami tantervre, amely szerint az összes tan
tárgyak tanítása történik. Csak az olvasmányokat közöljük; a tankönyvekről az értesítő boritékán

található táj ékoztatás.

Magyar olvasmányok.

I. osztály.

Prózai olvasm ányok: 1—5., 7 —8., 10., 12—22., 2 6 —3 7 , 40. Költő 
olvasm ányok : 6., 9., 23—25., 41—61.

II. osztály.

3 —9., 11., 12., 14—20., 27— 3 0 , 33., 35., 37—41., 45 sz. olvasm á
nyok és 32., 42—44., 48—53., 56 — 60. sz. költem ények könyvnélkül is.

III. osztály.

Prózai olvasm ányok: 2., 3 ,  6., 10, 13., 15 , 17., 40. Költői olvasm á
nyok: 12., 14., 21., 23—25., 28., 29., 33 -3 7 .

IV. osztály.

1—3., 6., 7 , 9., 11— 16., 22., 23., 27—29., 33. sz. olvasm ányok és 
4 ,  10., 18., 20., 21., 36., 39., 40., 43—45., 47., 53—55. sz. költem ények 
könyvnélkül is. T oldi: I—VI. ének könyvnélkül is, a többinek tartalm a és 
m agyarázata nyelvi, verselési s esztétikai szempontból.

V. osztály.

Zlinszky A ladár R hetorikájából az 1— 3. sz. levél 4., 6 — 7. sz. tö rté
neti olvasmány, 1., 5 —7. szónoki olv., 1., 3., 4. sz. értekezés. Szem elvények 
Széchenyi Hiteléből, Gyulai Pál Em lékbeszédeiből, Anonym us, Tinódi. Házi 
olvasm ány: Jókai: Uj földesúr. A ran y : Buda halála, Toldi estéje. Shakespeare: 
Julius Caesar.
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VI. osztály.

A költői műfajok ism ertetése a kézikönyv szem elvényei és az előirt 
házi olvasm ányok alapján. Iskolai olvasm ány: Zrínyi: Szigeti veszedelem . 
S h ak esp eare : Coriolanus, Julius Caesar.

VII. osztály.

A kézikönyv szem elvényei és az előirt házi olvasmányok.

VIII. osztály.

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

Latin olvasmányok.

I. osztály.

A Kis latin nyelvkönyv 1 —26. f. K önyvnélkül: 1— 10., 14., 16., 18., 19.

II. osztály.

A 27—29., 31 — 39., 41— 46., 51 — 53. sz. olvasmányok. K önyvnélkül:
27., 35—36., 41., 51. sz.

III. osztály.

Az 58—77. sz. olvasmányok.

IV. osztály.

C aesar: de bello Gallico V. 12— 14 (Britannia leírása); VI. 1 L — 28 
(A gallok és germánok szokásai); VII. 77 —90 (Alesia ostroma). Ovidius 
Metamorph. I. 89—162 (A világ négy kora).; VIII. 608 —715 (Philemon és 
Baucis); X. 1—77 (Orpheus és E uryd ice); XV. 745—879 (Apotheosis 
Caesaris). Könyvnélkül Métám. I. 89— 162 és XV. 871—879.

V. osztály.

C icero : De imperio Gn. Pompei a 19., 20—23. cap. kihagyásával, 
Ovidius Fasti 19 , 20., 23—28., 31., 35. sz. olvasmányok. K önyvnélkül: 
Cicero: D e imp. Gn Pom p. cap. 5., Ovidius Fasti 19., 25.

VI. osztály.

Livius II. 1 - 2 . ,  9 -1 4 ., 3 9 -4 0 .  XXI. 1—2., 4., 1 8 , 2 2 - 3 7 .  XXIV. 
3 3 —34 Vergilius Aeneis I. 1—33. II. 1 —680. IV. 1 — 125, A  többi ének 
tartalmilag.
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VII. osztály.

Vergilius Aeneis VI. 4 2 -1 5 5 .,  263—330., 3 8 4 -4 2 5 ., 4 5 0 - 4 7 6 ,
679—901.; VIII. cursive. Cicero De signis 1 —8., 13—21., 63—67. Sallustius 
Bellum Jugurthinum 5 — 19., 8 4 —89. c.

VIII. osztály.

H oratius Carm I. 1—4., 20., 37. II. 3., 7., 10. III. 2. E podon 1 , 2. 
Satir I. 4., 9. Ars poetica 1 250 sor. Tacitus A nnales: I. Bevezetés, 2 — 10,
XX 38 — 44. Fordítás készülés nélkül. Cicero: De officiis III. cursive.

Görög olvasmányok.

V. osztály.

A  Dóczi-féle olvasókönyv 1—11, 13., 15., 21—22., 24., 26—31 , 
33 — 39. olvasmányai.

VI. osztály.

1 - 3 . .  6—8., 10., 15 , 18.. 23., 25., 2 6 , 31., 35., 38., 46., Mem. IV. 8 
A lírikusokból: 4., 5 ,  9., 15., 17., 33., 36., 37., 42., 4 7 ,4 9 . sz. szemelvény.

VII. osztály.

O dysseia I. 1— 251., VI. 1 -3 3 1 .,  IX. 1 —406. H ero d o to s: Kroisos és 
Solon. A perzsák vallása és szokásai. A  m arathoni csata. A therm opylaei csata.

VIII. osztály.

H om eros: I. 4 9 3 -6 1 1 ., II. 1—483., XXIV. 1 8 8 -4 8 5 . Platon K ritó n : 
1 —17. c. Irodalom tört., régiségek. Havi 3 órában a görög építészet és 
szobrászat, m elyet maguk a tanulók ism ertettek.

Görög-pótló irodalom.

V- osztály.

Hom eros Ilias I., II., III., IV., VI., VIII , IX., XVI., X V III-X X II . 
szem elvények és XXIV., Odysseia I., V —VII., IX —XII., X I I I , XIV. és 
XVI. szemelvények, X IX , XXL, XXII. H erodotosból: I — III., V., VI., V ili., 
XL, XII., XV., XVIII., X X III—XXVIII. Tinódi: Buda veszéséröl. Gyön- 
gyössy: K em ény János emlékezete. A ran y : Buda halála. Heltai: II. Lajos. 
K em ény: Bethlen Gábor. Szalárdi: A  jeneiek veszedelme. Cserei: A  magy. 
orsz. bujdosók Erdélyben. A por: Az erdélyiek régi nyájasságáról. A régi 
E rdélynek köntösiről.
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VI. osztály.

A z olvasókönyv összes szemelvényei. A ischylos: Agamemnon. Sophok
les: E lektra , Antigone. Euripides: Iphigenia Taurisban. A ristophanes: Madarak.

VII osztály.

Thukydides I. k ö n y v : A  történetíró feladata. Viszály Korinthos és 
K erkyra közt. Ellenségeskedés Korinthos és A thén közt. Tárgyalások a 
laked. népgyülésen A  háború kitörése. Perikies beszéde. II. k ö n y v : A 
háború 1 —3. éve. IV —V. könyv: F őbb esem ények áttekintése. Pylos meg
szállása. Brasidas beszéde. T hukydides szerepe a háborúban. Békekötés. 
VI. könyv : A siciliai hadj. első fele. A hadjáratot A thénben elhatározzák. 
Az elindulás. Csata Svrakusai mellett. VII. könyv: Nikias levele és két 
beszéde. Dem osthenes beszéde a koszorú ügyében. Virág B.: Szt. István. 
Kazinczy: Pályám emlékezete I —III. Jászai: A  mohácsi vész után. Teleki: 
A  vaskapui diadal, H unyadi János. Horváth M .: Az 1825/7. országgyűlés. 
Salam on: A török hódoltság M agyarországon. K ölcsey: Mohács. Ország
gyűlési izenet a m agyar nyelv ügyében. A m agyar nyelv ügyében. W esse
lényi: A  m agyar nyelv ügyében. Széchenyi: Szólásszabadság. A m agyar 
nyelv ügyében. Közteherviselésről. E ötvös: A m agyar nyelv ügyében. Kos
suth: E rdé ly  és unió. P'elirati javaslat. D eák : Húsvéti cikk. Gyulai: Em lék
beszéd Eötvös felett.

V ili. osztály.

Platon: Sokrates védekezése; K rito n ; Politeia II., IV., V ili.

Német olvasmányok.

I. osztály.

N ém et irás, olvasás. Beszédgyakorlatok. A  tankönyv szemelvényeiből 
fordítás.

II. osztály.

Mint az I. osztályban.

III. osztály.

Prózai olvasm ányok: 5., 9 - 1 4 . ,  16 —18., 38., 40., 41. Költői olvas
m ányok: 4., 8 - 1 0 . ,  12., 14 , 15., 17—21.

IV. osztály.

1., 4., 5 ,  7., 8., 12 — 21., 3 8 —41., 48. sz. olvasm ányok és 9., 20., 
22—24., 27., 28. sz. költem ények könyvnélkül is.
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V. osztály.

Prózai olvasm ányok: 1., 7., 14., 21., 35., 47.. 53. K öltem ények: 6., 7 ,
8., 11., 30., 34., 37., 38. V alam ennyi könyvnélkül is. A haladóktól házi 
olvasm ányok számonkérése.

VI. osztály.

Olvasm ány: 13., 20., 42., 46. K öltem ények: 29., 20., 31., 32., 34., 40.,
8., 14. Goethe Prometheus. D as Göttliche. Grenzen der Menschheit, H er
m ann u. Dorothea. Schiller: W allensteins T od.

VII. osztály.

1—8., 9., a., b., c., 1 0 , 11., a., b ,  c ,  e., f., g., h., 12., a., 13., a., b.,
14., a., b., c., f., g., i., k. L essing : Nathan der Weise.

VIII. osztály.

1. A —F a) 1 - 8 ;  b) 2., 3. c) d. II. A — E : a., 6 III. IV. A., V. A., 
B. 6. VI. A. B. 1—4. 9. VII. A. B. 2 - 4 .  6. V ili. A. Nagyobb iskolai 
olvasm ányok: Lessing: Minna v. Barnhelm. és G oethe: H erm ann u. Dorothea. 
A  haladók a házi olvasm ányokról naplót vezettek.

Nem kötelező tantárgyak.
Szabadkézi rajz. Heti 4 órában tan íto tta : Szokol Károly. Részt vett 

az I — VIII. osztályból 60 tanuló, kik két csoportban nyertek oktatást. 
GYORSÍRÁS. Lásd az ifjúsági körökről szóló jelentést.
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írásbeli dolgozatok tételei,

I. A magyar nyelvből és irodalomból.

V. osztály.

1. Levél barátomhoz. 2. A  dispositioról. 3 M ennyiben felel meg 
A rany : »Toldi«-ja a dispositio követelm ényeinek? 4. A történetírás, annak 
tárgya és anyaggyűjtésének módjai. 5. Anonym us s a krónikák. 6. Mennyi
ben felel meg Deák Ferenc beszéde a felirati javaslatról a szerkezet köve
telm ényeinek. 7. G ondolatm enet Kölcsey beszédjében: Védelem  P. J. szá
mára. 8. Szülők iránti szeretet és tisztelet.

VI. osztály.

1. A  »Tetemrehivás* fejtegetése. 2. A naiv és m odern eposz. 3. Cso
dás elem a Zrinyiászban. 4. A  m onda és legenda. 5. Az eposz és regény.
6. A víz szerepe a term észetben. 7. A nép Shakespeare Coriolanusában. 
8. A  katasztrófa Shakespeare Coriolanusában 9. Antonius beszéde Caesar 
felett.

VII. osztály.

1, Mire intenek bennünket a lehulló falevelek. 2. H azaszeretet és vallás 
középkori nemzeti líránkban. 3. Drám ai költészetünk a 16. században. 4. 
H ogyan olvassunk ? 5. Város és falu. 6. Mikes Kelemen levelei. 7. Csokonai 
ódái. 8 Berzsenyi M agyarokhoz című ódájának eszmei fejtegetése. 9. K is
faludy Sándor regéi.

VIII. osztály.

1. Gyilkos-tó. (Festm ény leírása) 2. Iréné tragikuma. 3. Párhuzam az 
Eprész leány és a Szép Ilonka közt. 4. Petőfi életképei. 5. Az új földesúr 
személyeinek jellemzése. 6. Lírai költészetünk a szabadságharc után.
7. A  tavasz költészete irodalm unkban. 8. A szeretet cselekedetekben 
nyilvánul.
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II. Német nyelvből és irodalomból.

V. osztály.

1. F reuet euch nicht über den Schaden eurer Mitmenschen. 2 Das 
M ädchen aus der Frem de (Übersetzung). 3. Der Apfelschuss Teils (Nacher- 
zählt). 4. Mein Elternhaus (Beschreibung). 5. Die Freundestreue des Möros 
(Nacherzählt). 6. W interfreuden (Betrachtung). 7. Des Königs Grab (Ü ber
setzung). 8. D er germanische Jüngling im Frieden und Krieg. 9. Inhalt und 
G rundgedanke des Gedichtes »Der Zauberlehrling«. 10. Ein Sonntag während 
der Studienzeit. 11. Schädliche W irkung des Alkohols. 12. Meine L ieblings
blumen.

VI. osztály.

1. Vom Lesen. 2. D er Schatzgräber (Nach Goethe). 3. W allensteins 
Lager. 4. Octavio Piccolomini und W allenstein. 5. Inhalt des G oetheschen 
Gedichtes • D er Zauberlehrling. 6. Inhalt des Goetheschen Gedichtes : D er 
Sänger. 7. W eihnachtsfrenden 8. E lisabeths Rosen, Gedicht von Bechstein. 
9. Prom etheus, Ode von Goethe 10. M utter und Sohn. Aus H erm ann und 
D orothea. 11. Dorothea, ein Charakterbild 12. W ie gedenke ich m eine 
Ferien zu verbringen.

VII. osztály.

1. Mein Geburtsort. 2. Die deutsche Sprache 3 Parsifal 4. C haraktere 
des Nibelungenliedes. 5. Hans Sachs. 6 Entstehung des »Nathan der W eise«-s 
von Lessing. 7. Lessing als Aesthetiker. 8. Wie die Saat, so die E rnte.

VIII. osztály.

H alad ó k : 1. Das Gold liegt im Berge (Schularbeit). 2. K lopstocks 
»Frühlingsfeier«. 3. W arum  ist Bürgers »Lenore« eine M usterballade? 4. D ie 
H auptcharak tere in Lessings »Minna von Barnhelm«. 5. An der Schwelle 
des neuen Jahres (Pläne, W ünsche, Hoffnungen). 6. Die sich grosser S treiche 
rühm en, sind selten gute Fechter. 7. Charakteristik in Goethes »Herm ann 
und D orothea«. 8. D er Mensch und der Baum (Parallele)

K ezdők: 1. Von den Haustieren. 2. Von den Cidromanzen 3. Von 
den D ram en Lessings. 4. Mina von Barnhelm (Inhaltsangabe). 5. Johann 
A rany  (Übersetzung). 6. Inhalt des ersten Gesanges aus »Hermann und 
Dorothea« 7. Inhalt des zweiten G esanges aus »Hermann und Dorothea«.
8. A bschied von der Schule.



XI.

T anszerek.

Líceumi nagy könyvtár.

A  líceumi nagy könyvtár a lefolyt évben a következő művekkel 
g y arap o d o tt:

1. Ajándék útján :
A  m agy kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium tól: Herkules. 

Gaal M : A jövő iskolája. H oránszky L :  Bacsányi J és kora
A múzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségétől: M agyar könyv

szemle. Jelentés a m agyar nemzeti múzeum 1909. évi állapotáról A  múze
um ok és könyvtárak országos tanácsának 1909 évi jelentése. Jelentés a 
múz. és könyvt. orsz főfelügyelőségének 1909. évi m űködéséről. Gaal J : 
Magyarország közgazdasági és társadalm i politikája, 2 kt. A süm egi múzeum 
naptára.

Özv. Schönherr A ntalnétó l: Dr. Schönher Gy. emlékezete.
Dr. Szelényi Ö döntől mint sze rző tő l: Schleiermacher vallásfilozófiája 

és Jelenkori vallásos áram latok a m odern irodalomban.
Sauter Tivadar késmárki nyom datulajdonostól: A  »Karpathen-Post* 

utolsó évfolyama.
Görgei István budapesti kir. közjegyzőtől: 422 mű 540 kötetben; 

ezek túlnyomó részben történelmi m unkák, különösen az 1848 -49-i szabad
ságharcra vonatkozólag.

2. V étel ú tján :
A  Schwartner, Jóny-Tivadar és felszerelési alapokból, vaHm int a mú

zeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége útján kiutalványozott 800 K. 
államsegélyből.

a) Folyóiratok és füzetes vállalatok: A m agyar tudom ányos akadém ia 
által k iadott folyóiratok u. m : A kadém iai értesítő. Értekezések a társada
lom tudom ány köréből. É rtekezések a történelem -tudom ány köréből. Iroda
lom -történeti közlemények. Nyelvtudom ány. Archeológiái értesítő. Em lék
beszédek.
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E zenkívü l: Budapesti Szemle. Erdélyi Múzeum. Egészség. Egyetem es 
Philologiai Közlöny. Magyar Történelmi Életrajzok. Századok. Ethno- 
graphia. Földrajzi Közlemények. Földtani Közlöny. Turisták Lapja. Uránia. 
Állattani Közlemények. Botanikai Közlemények. Magyar Chémiai Folyóirat. 
Term észettudom ányi Közlöny- és Pótfüzetek. Magyar Paedagógia. Orsz. 
Középiskolai Tanár-egyesületi Közlöny. Matbematikai és Physikai Lapok. 
Középisk. Mathematikai Lapok. K árpát Egyesületi É vkönyv 1910. Ev„ 
Tanár-egyesületi Évkönyv 1910. Ref. Tanár-egvesületi É vkönyv 1910. P ro
testáns Szemle. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok Evangélikus Orálló 
Evang. Családi Lapok. Evangélikus Lap. Szepesi Lapok. Művészet. Magyar 
Iparművészet. Tört. Közlemények Szepes m. múltjából. Tört. Közlemé
nyek A bauj-Torna m. és Kassa múltjából. Centralblatt für Bibliothekswesen. 
L itterarisches Cenralblatt. D eutsche Rundschau. Zeitschrift für Gymnasial
wesen. Zeitschrift für Philosophie und Paedagogik. Lehrproben und L ehr
gänge. W irt: Im W andel der Jahrtausende. Szinnyei: M agyar írók élete és 
munkái.

b) M üvek :
A protestáns Írod. társaság kiadványaiból: Pokoly J : A  Protestantis

mus hatása a magyar állam életére.
A Lutlier-Társaság kiadványaiból : Kapi Gy. : Magyar éneklő kar Dr. 

Magyar G y : W im m er G. Á. Koehler E : Geschichte d. ev. Kirche in 
Pöstyén. Payr S. A vadosfai artikuláris község Rábaközben. Kovács A. : 
A  vízcsepp. Kovács S . : Két vértanú a XVIII. századból. A lgenstädt L. : 
Kevesen mult. Paulik J. : Jeruzsálem  pusztulása. Gyurátz F . : Istenért, hazáért. 
A Luther-Társaság 1909. évi jelentése. A  m agyar tudományos akadém ia könyv
kiadó vállalatából az 1910 évi illetmény fejében: Földes B .: A socialismus, 2 kt. 
H ornyánszky G y .: A  görög felvilágosodás tudom ánya Berzeviczy A .: T ájkép
festés a XVIII. században. Magyarország várm egyéi és városai: Pest-Pilis-Solt 
megye, II. kt. Magyar regényírók X. sorozat: Verseghy F. : gr. Kaczafalvi 
L. br. Jósika M : Az utolsó Báthoiy 2. br. Eötvös J. : A  falu jegyzője, 2 kt.

A  »Kultur der Gegenwart« c sorozatból: Die orientalischen Religi
onen. Staat und Gesellschaft d. neueren Zeit. Allgemeine Geschichte d. 
Philosophie. Műveltség könyvtára: Márki S .: Az ó- és középkor története.

Egyéb m üvek:
B ehrendsen-G ötting: Lehrbuch d. Mathematik. Boréi E. : Die E le

m ente d. M athematik u. Geometrie. Tannery J .: E lem ente d. Mathematik 
Pröhle V.: Napkeletről. Barcsa J : A XVII. század magy. tört. irodalma. 
X + Y : N époktatásunk szervezése és újabb törvényhozás szüksége. Körösi 
E .: Kudrun. Fehrentheil H  : Görögország középiskolái. H artm ann: Petőíi- 
tanulmánvok. Tom pos: A m agyar ballada története. H erders: Jahrbuch d. 
Naturwissenschaften. Dr. Kovács D.: Kossuth L. halála és tem etése. Békeíi 
R .: A  káptalani iskolák története Magyarországon. Méhely L . : A  földi kutyák



63

fajai. Chwolson: Lehrbuch d. Physik I. — IV. K ronecker: Vorlesungen ü. d. 
T heorie d. Integrale. Encyklopädie der Math. W issenschaften. Mirkva: Lőcse 
város kalauza. Halle H .: H andw örterbuch der Münzkunde. Halle H .: E in
leitung i. d. Studium d. Numismatik. Rosegger P,: Die Schriften d. W ald
schulmeisters. Rosegger P : Das Volksleben in Steiermark. Hamm erling R .: 
A hasver in Rom R aabe W .: D ie Chronik der Sperlinggasse. Jäger O.: G e
schichte d. neueren Zeit, 4 kt. Kleinpaul R .: Das Mittelalter. Grimm f . : Ge
schichte d. deutschen Sprache, 2 kt. Serret: Handbuch d. höheren Algebra, 
2 kt. Ostwald W .: Principien der Chemie. Leixner O .: Geschichte der fremden 
Literaturen, 2 kt Zielinski Th : Cicero im W andel d. Jahrhunderte. Boissier: 
L a fin de paganisme, 2 kt. Deissm ann A.: Das Licht vom Osten. Festschrift 
z. Jubiläum  d. Campo Santo. Dr. Iványi B.: Bártfa sz. k. város levéltára. 
K om árom y A.: Magyarországi boszorkányperek oklevéltára.

K önyvtárunk 1910-ben gyarapodott ajándék utján 422 művel 540 kö
tetben, vétel utján 131 művel 202 kötetben; cserepéldány (értesítő) 205 drb. 
Összesen 758 mű 947 kötetben. Ebből folyóirat és birlap 64 mű 78 kö
tetben. Tudom ányos és egyéb művek 489 mű 664 kötetben. Értesítő 205 drb.

A  líceumi könyvtár tulajdonába m ent át még ezen kívül a feloszlott 
késm árki olvasókör több ezer kötetből ál'ó könyvtára. Ennek rendezése, 
illetőleg könytárunkba való beolvasztása folyamatban van.

Könyvek beszerzésére és bekötésére 1685 K-t. fordítottunk.
A  könyvtár 1910-ben 98 napon volt nyitva és 1008 látogatója 2262 

kötet használt.
Bruckner Károly könyvtáros.

Az 1 — IV. osztályok szám ára berendezett könyvtár (tagok száma 83) 
jelen tanévben nem gyarapodott. Kiselejteztetett 22 kötet 65 K 10 f. értékben, 
újra köttetett 10 kötet 8 K értékben. A könyvtár állom ánya 596 kötet 
(a 3°/, értékcsökkenés levonása után) 1201 K 38 f. értékben. Ehhez hozzá
adva a bútorzat értékét, 94 K 30 f-.t, könyvtár vagyona 1910. dec. 31 - éji 
1295 K 68 f. Mikolik Imre könyvtáros.

A volt ném et önképzőkör könyvtára, m elyet a lefolyt tanévben G ott
hard t Kornél tanár felügyelete m ellett Zuber Frigyes VIII. o. t. kezelt, 11 
kötettel szaporodott, 76 76 K. értékben.

A kötelező magán olvasmányok könyvtárának jelenlegi állománya 
749 kötet. G otthardt Kornél könyvtáros.

A történelmi szertár állom ányában a lefolyt tanévben változás nem  
történt. A  szertár állományának értéke 1910 decem ber 3 l-é n  653 korona. 
K ezelő : dr. Banczik Samu, szertárőr.

Régiségtár. G yarapodása 1 drb régi puska, Rónai Jenő III. oszt. tanuló 
ajándéka. Egész állománya 1910. dec. 31-én 40 leltári szám alatt 125 K. 
80 fillér értékben. Kezelő : Dr. Banczik Samu, szertárőr.
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É rem tár. Ez évi gyarapodás ajándék ú tján : Karátsony Zsigmond igaz
gató 2 darab ezüst-, Komjáthy Béla IV. o. t. 2 darab ezüst-, Széles Béla
III. o. t. 1 darab bronz-, Csáka Sándor IV. o. t. 1 darab ezüst-, Molitor 
István IV. o. t. 1 darab bronz-, Steinbock Rezső IV’. o. t. 1 darab ezüst-, 
T átray  Ernő V. o. t. 1 darab bronz-, R itók G yörgy V. o t. 4 darab ezüst
ös 22 darab bronz-, Adám G yula VI. o. t. 10 darab bronz- és Platzner 
A dolf VI. o. t. 1 darab ezüst-, 1 darab nickel-érem és 3 darab  papírpénz.

Egész állomány 1910. decem ber hó 31-én: 7 darab arany-, 346 darab 
ezüst-, 10 darab nickel-, 967 bronz-érem  és 34 darab papírpénz. Összesen 
tehát 1364 darab 513 K. 80 fillér értékben. Az összes érm ek két szekrény
ben, m elyeknek értéke 82 K. 40 fillér, vannak elhelyezve. K ezelő : Dr. 
Banczik Samu, szertárőr.

R ajzszertár, a) Szabadkézi rajzhoz. A  szertár a folyó tanévben a kö
vetkező müvekkel szaporodott: M agyar díszítő művészet 2 kötet 60 K. 
Várdai Szilárd : Magyar díszítm ények 20 K., 30 darab vizfestéshez való lap 
minta 7 K. 90 fillér, 4 darab festm énym ásolat 20 K., A festőm űvészet re
m ekei I. kötet 5 K. és Zsámboki G y u la : A  képírás régi nagy m esterei 26 
K., összesen 138 K 90 fillér A  szertár állom ánya 1910. decem ber 31-én: 
30 gyűjtem ény rajzminta (2296 rajzlappal), 73 darab préselt levél, lepke, 
bogár, 59 darab famodell és gipszminta, 55 darab használati tárgy, l em ber
koponya, 5 darab könyv, 1 darab ceruzahegyezőgép Összesen 2488 darab 
985 K. 60 fillér értékben

b) Mértani rajzhoz. Beszerzés nem volt. Állomány : 160 rajzminta, 21 
modell, 17 eszköz, valamennyi rongált állapotban, értéket alig képvisel. 
Szokol Károly, szertárőr.

Philologiai és m űvészettörténeti gyűjtemény. Beszereztettek 1910. 
decem ber 31-ig: Cybulski: Tabulae, quibus antiquitates G raecae et Roma- 
nae illustrantur (1 kötet); D iehl: Pompeianische W andinschriften; L am er: 
Röm ische Kultur in Bildern; B enczúr: Milleniumi hódolat; a szepesváraljai 
kiránduláson felvett fényképek (1 keretben ); egy rekeszes ládika a »Római 
katakom bák« c diapositiv-sorozathoz, továbbá anyag a philol. műhely ré 
szére. K ereteztetett a régi m esterek Térey-féle gyűjtem ényéből 30 darab kép. 
Összes beszerzés: 36 darab, 187 K. értékben.

Múlt év végi leltári állapot 1010 darab 2141T2 K. értékben, melyből 
3°/o-ot levonva elhasználás cimén (64'23 K ), m arad 2076'87 K. Ehhez hozzá
adva az 1910. évi beszerzéseket a gyűjtem ény állapota 1910. decem ber 31-én 
1046 darab 2263'89 K. értékben. Dr. Révay József, szertárőr.

Földrajzi szertár. G yarapodás: Magyarország vízrajzi térképe (V. K. 
miniszter ajándéka), 8 darab geol. térkép (M. kir. Földtani Intézet ajándéka), 
5 darab térkép vászonrahuzatása összesen 78 K. 80 fii. értékben. Jelenlegi 
állomány, levonva az eddigi állom ány értékének 3 % -á t kopás cimén, 219 
darab 1011 K. 89 f. értékben.
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T erm észe tra jz i sze rtá r. G yarapodás: Á l l a t t a n :  2 szekrényke rovar- 
gyűjtem ény, Koller Károly ny. lie. tanár ajándéka. V egyes gyűjtés 42 K. 
Kiselejtezés 300 darab apró állat 12 K. értékben. — Á s v á n y - f ö l d t a n  
114 darab 51 K. értékben. — N ö v é n y t a n :  Néhai dr. Szelényi Károly 
hagyatékából, N yárády Gyula áll. polg. iskolai tanár ajándékából, a tanuló 
ifjúság és a szaktanár gyűjtéséből és vegyes praeparálási és muzeologiai 
felszerelésből 206 K. 15 fill, értékben — B ú t o r z a t  nem  változott. — 
N é h a i  dr. S z e l é n y i  K á r o l y  s z a k k ö n y v t á r a :  28 darab könyvvel, 
(2 darab vétel és 26 darab a m agyar királyi Földtani Intézet Igazgatóságá
nak ajándéka) és könyvek kötése 230 K. 80 fill, értékben. — A t e r m é 
s z e t r a j z i  s z e r t á r  értéke 1910. dec. 31-én, levonva az előző év állo
m ánya értékének 3 % -á t kopás cimén, 11189 korona 26 fillér. Noszky Jenő, 
szertárőr.

Term eszettani szertár a lefolyt tanévben dec. 31-ig nem gyarapodott. 
A szertár összértéke 1910 dec. hó 31-án lezárt leltár szerint 3°/o érték- 
csökkenés levonásával 881 darab 10124 korona 66 fillér. H ronyecz György, 
szertárőr.

A tornaszertár ez évben nem  gyarapodott. 2 darab ugrórúd kiselej
tezésével és a körhinta kijavításával jelen állománya 158 darab 936 korona 
54 fillér, 3 %  értékcsökkenés levonva Topperczer Rezső, szertáros.

A jégpálya felszerelés 1 darab hólapáttal gyarapodott. Jelen állománya 
8 darab 37 K. 74 fillér az értékcsökkenéssel. T opperczer Rezső, szertáros.

5



XII.

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

tanár vezette. Az 1910. szept. 12-én m egtartott alakuló gyűlésen a tan ár
elnök buzdító szavai után tisztviselőkul a következők választattak m eg : ifj. 
elnök Zuber Frigyes, titkár Farkas Győző, főjegyző Hönsch E de VIII. o. t., 
aljegyző Kéhler E de VII. o. t., pénztáros Ambrózy Béla, ellenőr Goldm ann 
Leo VIII. o. t., főkönyvtáros Kunszt János, a lkönyvtárosok: Faix Béla, 
Scherlacher Sándor VIII. o t., Rankai Géza, Kádár László VII. o. t., lap- 
felügyelők : Murczkó Endre, Schulek E lem ér VIII. o. t. és Csiskó Á rpád
VII. o. t.

A  rendes tagok száma (V I—VIII. osztályból) 93, a pártoló tagoké 2ö, 
összesen 119.

A  kör az alakuló és az 1911 május 5-én tartott zárógyülésen kívül 
2 diszgyülést tartott október 6-án és m árcius 20-án.

1910. október 6-án az aradi vértanuk emlékére rendezett ünnepély 
m ű so ra :

1. Himnusz.
2. Az aradi vesztőhelyen. Irta Pósa Lajos. Szavalja Mayerszky Gusz

táv VII. o. t.
3. Gyászinduló. Előadja a lie. zenekör.
4. Ü nnepi beszéd. Tartja Zuber Frigyes VIII. o. t.
5. Csillagokon túl . . . E lőadja a lie. dalárda.
6. Tizenhárom. Irta Á brányi Emil. Szavalja Farkas Győző VIII. o. t.
7. Szózat.
Március 20-án Kossuth halálának évfordulóján a szavalókör közrem ű

ködése m ellett rendezett ünnepélyen az önképzőkör részéről Farkas G yőző
VIII. o. t. tarto tt ünnepi beszédet.

Ezenkívül a kör tagjai részint szavalatokkal, részint felolvasásokkal 
közrem űködtek Thököly, a reform áció és március 15-ének em lékére tarto tt 
iskolai ünnepélyeken, úgyszintén 1911. február 11-iki ifjúsági hangversenyen.

A  rendes gyűlések tárgyai v o ltak : a beérkezett írásbeli m üvek fel
olvasása és megbirálása, m űfordítások, szabad előadások és szavalatok stb.
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A  tagok m unkásságát a következő kim utatás ism erte ti: volt 9 felolvasás, 
m elyek közül érdem könyvbe véte te tt 1, jegyzőkönyvi dicséretben részesült 
4, dicséretet nyert 4. A beado tt 12 költem ény közül dicséretet nyert 5, 
m éltánylásban részesült 5, tudom ásul véte te tt 1, elvettetett 1.

Szabadelőadás 5 volt: jegyzőkönyvi dicséretben részesült 2, megdi- 
csértetett 1, m éltányoltatott 1, tudomásul vétetett 1.

Szavalat elhangzott 21: jegyzőkönyvi dicséretben részesült 8, dicsére
tet nyert 8, m éltányoltatott 5.

Az elhangzott 80 bírálat közül 4 jegyzőkönyvi dicséretben részesült.
A  felolvasások közül kiemeljük a következőket: A  japánok  Lengyel 

M enyhért »Taifun«-jában (Zuber Frigyes VIII. o. t . ) ; Petőfi hazafias lírája 
(Hönsch Ede VIII. o. t .) ; Hazafiság és katonásság a »Császár ka tonáidban  
(Zimmermann Béla VII. o t ) ;  Herczeg Ferenc »Ocskay brigadérosa« (Zim
m erm ann Géza VII. o. t ); Miért nem fejlődik a tragédia jelenkorunkban ? 
(Gottlieb Ernő VII. o. t.) ; Petőfi »Bolond Istók «-ja (Kunszt János (VIII. o. t.); 
Petőfi »János vitéz«-e (Zuber Oszkár VI. o. t.)

Szabad előadást tarto tt Kunszt János VIII. o. t. a »G őzgépekérő l, 
A m brózy Béla az »Elektromos lám p ák éró l és Zimmermann Géza VII. o. t. 
»Hogyan akadályozhatjuk m eg a kivándorlást« címen.

A kör rendes gyűlés keretében vitákat rendezett.
A  komoly versenyszavalat rendes gyűlés keretében tarta to tt m e g ; 

4 pályázó közül a kitűzött díjat Farkas Győző kapta. A víg versenyszava
lat általános részvétlenség m iatt elmaradt.

Nagyságos Jurkovich Emil főigazgató úr által adom ányozott 10 koro
nát a »Gőzgépekről« szóló szabad előadásáért Kunszt János VIII. o. t. kapta.

A  kör a következő tételekre hirdetett pályázatot:
1. A renaissance. 2. Késmárk műemlékei. 3. Thököly, Rákóczy, 

Kossuth. 4. Bánk bán a m agyar irodalom ban. 5. Tom pa virágregéi. 6. A 
m odern líra. 7. Mennyiben emeli a versesform a a drám a értékét ? 8. Mikszáth 
hum ora. 9. M agyarország ásványkincsei. 10. Egy csendélet (festmény). Be
érkezett \6  pályam unka és 2 festmény.

Zuber Frigyes VIII. o. t. az 5-ik tételre irt m unkáját 25 koronávál, 
S ilberstein Dezső VIII. o. t az 1-sőre 20 K., Kádár László VII. o. t. a 8-ra 
15 K., Farkas Győző VIII. o. t. a 2-ik tételre készített dolgozatát 10 koro
nával jutalm azta a kör.

A  festm ények közül Gally Sándor VI. o. t. kapta a kitűzött díjat.
A kör a következő lapokat já ra tta : Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, 

Pesti Napló, Az Újság, Uj Idők, Vasárnapi Újság, Tolnai Világlapja, Uránia, 
E rdély i Lapok, Kakas Márton, Szövétnek, Ev. családi lap, T erm észettudo
m ányi Közlöny, Iskolai Ünnepeink.

5*
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A  kör könyvtára a lefolyt tanévben 97 kötettel 285'45 K. értékben 
szaporodott.1

Jelenlegi állom ánya 1756 kö te t 2785 K. értékben.
A kör vagyoni állapotáról a következőkben számolunk b e :

B e v é t e l ...................................................... 881'58 K.
Kiadás ............................. ..... ............................  569 64 ,,

Pénztári m aradvány 311 94 K.
T örténe lm i szem inárium . Intézetünk felső négy osztályú ifjúságának

a történelm i tudom ányokban való továbbképzésére, a történelm i m űem lékek 
iránti kegyeletes érdeklődés ápolására alakult meg ez évben dr. Banczik 
Samu tanár vezetése mellett a történelmi szeminárium. Tagadhatatlan, hogy 
az új intézmény életrevalósága, annak paedagógiai haszna hathatósan hozzá
járult az ifjúság erkölcsi és hazafias érzületének ápolásához, a m űem lékek 
iránti érdeklődés felköltéséhez s fejlesztéséhez De ép oly tagadhatatlan 
tény az is, hogy a sok, mindenféle, hasznos és üdvös kör mindig egy és 
ugyanazon ifjúság érdeklődését, munkáját, buzgalm át és idejét veszi igénybe 
s ezért óvakodnunk kellett a túlterheltetéstől s a munkálkodni vágyó ifjúság- 
erejének szétforgácsolásától. Ez évben tehát csak Késmárk sz. kir. város 
müemlékeivrel foglalkozhattunk s a tanulók a történelm i nevezetességekben 
gazdag város műemlékeivel behatóan ism erkedtek meg, . e téren szerzett 
tanúlm ányaikról az Ö nképzőkör pályázatán számoltak be s a m űemlékekről 
csinos, ízléssel kidolgozott rajzokat készítettek. Örömmel kell elismernem, 
hogy az ifjúság kitűzött célunk irán t nem remélt, példás érdeklődést tanúsí
to tt s erős a rem ényünk, hogy jövőben e lelkesedés még hatványozottabb 
m értékben nyilvánúl meg.

Szavalókör. Líceum unk III. és lV-ik osztályú tanulóiból alakult Sza
valókör ez évben is megfelelt kitűzött céljának s feladatának. Rendszerint 
kéthetenként gyűltünk össze, a m ikor a fiuk szavaltak, bíráltak s végül 
m indkettőre a kör vezetője tette m eg észrevételeit. Főtörekvésünk az volt, 
hogy a szavaló átérezze a költem ényt s érzelmeinek hanghordozással, gesz
tusokkal adjon kifejezést. Tehát nem  a költem ények betanulására s elm on
dására, hanem  azok élvezetes elszavalására törekedtünk s a fiuk rövid gya
korlat után elsajátították a szavalás művészetének legelemibb szabályait. A 
szavalást követte a bírálat. Két bírálója volt m inden szavaiénak. Az egyik 
elm ondta a költem ény írójának életrajzát, a m ásik a költem ény tartalm át 
így a fiuk érdeklődése soha sem lankadt, hanem mindig erősbödött s ism e
retük tágult, mert meghallgatták a költem ény elszavalását s m egtanulták a 
költő életrajzát s a költem ény tartalm át. Csaknem minden összejövetelünk 
egy-egy kis ünnepélynek felelt meg, melyen a felsőbb osztályú tanulók is

1 Dr. Révay József tanár úr ajándékozott 1 kötet könyvet és 2 füzetet. Fogadja érte hálás 
köszönetünket.
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szívesen jelentek meg s nem egyszer csodálkozásuknak ad tak  kifejezést a 
hallottak felett s volt több szavalat és bírálat, mely az Ö nképzőkörben is 
tetszést arato tt volna. Iskolai ünnepélyeken is szerepeltünk s a törekvő ifjak 
dicséretére szolgáljon az a nem es verseny s lelkes munka, m elyet a Szavaló
körben tanúsítottak. A dja a M indenható,^hogy az elvetett mag nemes g y ü 
mölcsöt teremjen.

Dr. Banczik Samu
vezető tanár.

Gyorsírókor. A kör Dr. Révay József tanárelnök vezetése m ellett 
1910. szeptem ber 21-én alakult meg 36 taggal. Tanárelnök buzdító beszéde 
után a kör a tisztviselőket választotta meg. A választás a következő ered
ménnyel já rt: ifj. elnök és I. előadó lett M árton Gábor VIII. o. t ,  II. elő
adó Kéhler Ede VII. o. t., pénztáros Scherlacher Sándor VIII. o. t ., főjegyző 
és levelező Rankai Géza VII. o. t., aljegyző Danielisz R óbert V. o. t., fő- 
könyvtáros Ritók G yörgy V. o. t., alkönyvtáros D érer János IV. o tanuló.

Mind a haladók, mind a kezdők hetenkint egy-egv gyakorló-órát ta r
tottak. A  körnek a következő gyorsírási lapok já rtak : Gyakorló Gyorsíró, 
Gyorsírászati Lapok, M agyar Gyorsírási Újság, Az írás. E zeket a lapokai 
s a könyvtárban lévő gyorsírási m unkákat a tagok szorgalmasan olvasgatták 
s ez által is bővítették ism ereteiket s fejlesztették gyakorlottságukat.

A kör m űködése csendes, de eredm ényes volt, ami a tagok buzgal
mán, tanulni-, tudni-vágyásán kivül kiváltképpen az előadók fáradhatatlan, 
önzés nélküli m unkásságának köszönhető. Tőlük vettek példát, tanultak k i 
tartást a kör tagjai, kik nekik köszönhetik első sorban azt, hogy fáradságos 
tanulásuk meghozta a kívánt gyüm ölcsöket Az 1911. április hó 7-én m eg
tartott zárógyűlésen a tanár-elnök köszönetét m ondott az előadóknak buzgó 
m unkásságukért s indítványára a Kör M árton Gábort Fodor Sándor: N apo
leon c. müvével, Kéhler E dét pedig H eine költem ényeinek díszkiadásávat' 
jutalm azta Szorgalmas m unkásságukért jutalom könyvet kaptak a körtől • 
Dérer János IV. o. t. (Mikszáth: Nemzetes uraimék) és Róth Ágost IV. o. t :  
(Boross: Szabadságharcunk em léke): tek. Schm idt Emil könyvkereskedő úr 
szíves adom ányából pedig Tatár Miloszláv V. o. t. kapta Kossuth Lajos 
iratainak díszkiadását, am iért a Gyorsírókor ez úton is hálás köszönetét 
fejezi ki. Szorgalmukkal és szép haladásukkal kitűntek m é g :. Rankai Géza
VII., Danielisz R óbert V. és Komjáthy Béla IV. o. tanulók,

A gyorsírást mind a kezdők, mind a haladók a Gabelsberger-M arko- 
vits rendszerben tanulták és gyakorolták. T a n k ö n y v e k :  a) kezdők 
Forrai Som a: A m agyar gyorsírás tankönyve Gabelsberger elvei szerint I. 
rész. Levelező gyorsírás; b) haladók: Ugyanaz II. rész: Vitaírás.

A  kör vagyoni állapota: tagsági díjakból 36 tag után, kik közül 3 
tandíjm entes volt, befolyt 99 K., időközi kam atokból 8'36 K., a kör múlt 
év végi vagyona 158'18 K , összesen 265'54 K. A  kiadások összege 48T2
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K., tehát a kör vagyona 1911. június 30-án 217'42 korona, mely összeg a 
Késmárki Bank 8898. sz. könyvecskéjében van gyümölcsözőleg elhelyezve.

Dalkör. A líceumi ifjúsági dalkör Kintzler Béla tanárelnök vezetése 
alatt alakult szept hó közepén. Tisztviselőkké választattak: ifj elnök és k a r
m ester Kunszt János V ili. o. t., pénztáros Am brózy Béla VIII. o. t., jegyző 
és szertáros Goldmann Leo VIII. o. t., ellenőr Murczkó Endre VIII. o. t.

A  kör tagjainak a száma volt 32, még pedig: 9 I. tenor, 7 II. tenor, 
9 I. basszus, 7 II. basszus.

A  kör hetenként 1 órát tartott. A tanult darabok közt több müdal, 
népdal, egyházi és gyászének volt. Az alsó osztályok tanulóival együtt több 
alkalommal vegyes karban is énekeltek a kör tagjai.

A dalkör szerepelt az okt. 6-án ta rto tt gyászünnepélyen az okt. 30-án 
rendezett Thököly-em lékünnepélyen, okt. 31-én a reformáció em lékünnepén, 
a febr. 11-én rendezett ifjúsági hangversenyen, a márc. 15-iki nemzeti ün
nepélyen, több ízben tem etés alkalmával.

Zenekör. A lie. ifjúsági zenekör alakuló gyűlését Kintzler Béla tan ár
elnök vezetése alatt szept. 16-án tartotta meg. Tisztviselői voltak: ifjúsági 
elnök és karm ester Goldmann Leo VIII. o. t., pénztáros Beöthy A ndor VIII 
o. t., jegyző Zasztkó Kornél VIII. o. t., ellenőr Am brózy Béla VIII. o. t. 
és szertáros Kunszt János VIII. o. t.

A kör tagjainak száma volt 24, kiknek hangszerek szerinti m egoszlása 
a következő: I. hegedűsök: Goldmann Leo VIII o. t., A ndrássy Dániel 
Dániel VII. o. t. és Epstein Béla VII. o. t. Tercesek : Zasztkó Kornél VIII. 
o. t., A ndrássy János VII. o. t. és K leinberger Hugó VI o. t. F u v o lá s : 
Zsuffa Vladim ir VIII. o. t. K larinétos: Kozák György VIII. o. t. C im balm os: 
Beöthy A ndor VIII. o. t. Kontrások : H olczer Jenő V ili o t., Scherlacher 
Sándor VIII. o. t., Ackerm ann Jenő VII. o. t., Kádár László VII. o. t., 
Majerszky Gusztáv VII. o. t., B tuoth István VII. o. t., Belóczy Dezső V. o. 
t , Molitor István V. o. t. és  Müller Vilmos V. o. t.
Brácsások: Gally Sándor VI. o. t., M arkovich György VI. o. t. és Murczkó 
E ndre VIII. o. t. K isbőgős: Jovanovics Béla VIII. o. t. N agybőgősök: 
Kunszt János VIII. o. t. és A m brózy Béla VIII. o. t.

A  kör rendes gyakorló óráit hetenként 2-szer tarto tta meg, szükség 
esetén azonban többször is. Betanult klasszikus darabokat, több indulót, 
táncdarabokat és számos m agyar nótát.

A  zenekör szerepelt az okt. 6-án az aradi vértanuk em lékére tarto tt 
ünnepélyen, a febr. 11-én rendezett hangversenyen, a márc. 15-iki nemzeti 
ünnepélyen és az évzáró ünnepélyen.

Kintzler Béla
tanár-elnök.

Torna- és vívókör. A  kör szeptem ber hóban alakult meg Topperczer 
Rezső tornatanár elnöklete alatt 54 taggal. Tisztviselőknek a következőket
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választotta m eg a kör: alelnök Beöthy Andor, jegyző Zsuffa Vladimír, pénz
táros Faix Béla, ellenőr Jovanovics Béla VIII. o. tanulók. E lő to rnászok : 
Kubovcsik Andor, K ubovcsik Jenő, Galgon Adám  VII. o. tanulók; zászló
tartó Hunfalvy A lbert VI. o. t. tanuló; kürtösök H araszty István VII., 
Kubovcsik Gyula VI. o. tanuló, dobos A ndrássy Dániel VII. o t., Ádám  
Gyula VI. o. t. A vívásra az elnök tanított 12 tanulót heti 1 órában, a 
tornaórák hetenként 2-szer tartattak. A kör pénztári állapota a következő: 
Takarékpénztári betét 160 K., pénztári m aradvány 46'60 K. követelés tag
díjakból 132'34 K , összesen 338 korona 94 fillér. A  leltár értéke 1026 
korona 72 fillér. A  kör vagyona tehát 1365 korona 66 fillér.



XIII.

Jótétemények. Segélyezés.
1. Tandíjelengedések.

A  líceumi iskolatanács határozatából tandíjelengedésben részesültek:

a) Egész évi tandíjelengedésben (44 K.)
1. D érer László II., 2 D érer János, 3 Komjáthy Béla IV., 4 

Molitor István V., 5 Grosz Ervin, 6. T réger János VI.. 7. Am brózy 
Béla 8. Hönsch E de VIII. o. tanulók. Az elengedett összeg . . . 352 K.

b) F élévi tandíjelengedésben (22 K.)
1. Rudnai Béla I., 2. Gresch Zoltán II., 3. Chalupka Lajos,

4. Hlavács Samu III. 5. Emericzy A ndor, 6. Roth Á gost IV.,
7. Danielisz R óbert, 3. Herm el Zoltán, 9. T atár Miloszláv V., 10.
Kéhler E de VII., 11. Faix Béla, 12. Farkas Győző VIII., o. tanulók.
Az elengedett ö sszeg : ...................................................................................... 264 K.

c) Félévi tandijukat a segélyalap fizette:
1. Szövényi Sándor I., 2. Thaisz A ladár II., 3. Neofitovics 

Boriszláv, 4. Pasztercsik József III,, 5. Barna Elek V , 6. Gottlieb 
Ernő, 7. G u ttm an L ip ó tV II, Farka:. Győző V ili. o. tanulóknak. Összesen : 176 K.

Ezenkívül a pártfogóság határozata szerint a tandíj és a járu 
lékok fizetése alól fel vannak mentve mint líceumi tanárok, illetve 
tanítók fiai: 1. Bruckner Győző I., 2. Bruckner Károly I I ,  3. Bin- 
Jenő IV., 4. Kintzler Ödön VI. o. tanulók.

2. Tápintézet.

A líceum tápintézetét a lefolyt tanévben 105 líceumi és az iskolatanács 
engedélye alapján az állami szöviskola 17 növendéke, tehát összesen 122 
tanuló látogatta. Ezek közül 30 líceumi tanuló — e szerint majdnem m in
den harm adik — részesült tápdíjelengedésben.



73

Következő 30 ingyenes, illetőleg kedvezm ényes hely töltetett be:
4 ingyenes hely a 180 K . . 720 K.
8 félingyenes hely a 90 K. . . 720 K.

17 kedvem ényes hely á 45 K. . 765 K.
1 kedvezm ényes helyT ä 30 K. . 30 K.

Az elengedett összeg e szerint . 2235 K.
A  szupplikációból a lefolyt tanévben befolyt 2400 K. A  tápintézeti 

alap, m elyből az esetleges hiányok fedeztetnek, az 1910. év végén 50'204 
korona 32 fillér.

Tápintézetünk étrendje a következő :

Ezenkívül minden étkezésnél szem élyenként Vi rész kenyeret kaptak 
a tanulók. Az őszi hónapokban különböző zöld főzelékek adattak.

A  jövő tanévre tápdíjak elengedésére 2400 K. van előirányozva. Ezen 
összegbő l:

4 ingyenes hely á 180 K. . 720 K.
10 félingyenes hely a 90 K. . . 900 K.
12 kedvezm ényes hely a 45 K. . 540 K.
8 kedvezm ényes hely a 30 K. . 240 K.

Ö sszesen : 2400 K.

összesen tehát 34 hely kerül betöltésre.
Ezen helyekért j ó e l ő m e n e t e l ő ,  j ó  m a g a v i s e l e t  u, s z e g é n y  

sorsú, első sorban protestáns vallású tanulók folyamodhatnak.
Folyam odók a lefolyt 1910/11. tanévről szóló iskolai, valam int a szü

lők vagyontalanságáról tanúskodó bizonyítvánnyal felszerelt kérvényüket 
intézetünk 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 tézeti díjat ne a tanulók 
kezéhez, h an em  közvetlen a líceum i táp in téze ti gondnok cím ére  küldjék be.

V asárnap
Hétfő

K edd

Szerda

C sütörtök
Péntek

Szom bat

EBÉD:

Marhahúsleves tésztával, marhahús lencsével.
Marhahúsleveves rizzsel, marhahús káposz

tával.
Marhahúsleves búzadarával, marhahús lencsé

vel vagy borsóval.
Marhahúsleves árpadarával, marhahús savanyú 

burgonyával.
Marhahúsleves rizzsel, marhahús káposztával.
Marhahúsleves túza tarával, marhahús savanyú 

burgonyával.
Marhahúsleves árpadarával, marhahús babbal.

VACSORA :

Marha- v. sertéssült 1 urgonyával. 
Babfőzelék szepesi kolbászkával.

Mirha- v. sertéssült burgonyával.

Babfőzelék füstöli kolbásszal.

Marhapecsenye burgonyával. 
Gyúrott tészta.

Marha- v. sertéssűlt burgonyával.
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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 
is kegyes pártfogásukba venni s nem es céljában támogatni szíveskedjenek.

Bruckner Károly
tnpinlézeii gondnok.

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

m űködött. A gyám intézet részére a tanulók m aguk között 156 22 koronát 
gyűjtöttek. Ez összeghez járult az I. oszt. 19'82 K, II. oszt. 16 K, III. oszt. 
21-50 K, IV. oszt. 10 K, V. oszt 24'70 K, VI oszt. 22.30 K, VII. oszt. 
24'10 K, VIII. oszt. 17'70 K-val. A  gyűjtés negyedrészét 39 05 K át az 
egyetem es gyám intézetnek küldtük az egyetem es tőkére, a szabad rendel
kezésre fenmaradó 117 17 K-ból a rozsnyói árvaháznak 35 K-át, a helybeli 
diakonia egyletnek, az eperjesi theol. otthonnak, az alsólechnici ev. egy
háznak és a torzsai konfirmandus otthonnak 10 —10 K.-át, a nagybocskói és 
marosillyei egyháznak 5 —5 K-át adtunk. Leszámítván a postaköltséget, a fen
m aradó 31'21 K. a tőkéhez csatoltatott, mely az időközi kam atokkal együtt jelen
leg 194 43 K-át tesz ki.

Binder Jenő
4. Ifjúsági segélyalap. tanár-elnök.

Kezelő az igazgató.
Célja az intézet szegénysorsú tanulóinak segélyezése. Minden tanuló 

1 K-val járul az alaphoz, m elynek vagyona 1910. június 15-én, a múlt évi 
értesítő kim utatása szerint a kam atokkal együtt 2259'19 K. (koronajáradék-
kötvényben 2000 K, betétben 2 5919  K.)

Bevételek az 1910/11. tanévben:
Múlt évi m arad v án y ........................................  2259‘19 K.
280 tanuló j á r u lé k a ........................................  280' — ,,
Kamat 1910. VII. 1..........................................  4 '59 „
4% koronajáradék-szelvényekért . . . 80‘— ,,
Kamat 1911. I. 1...............................................  6 56 ,,

Összesen : 2630 34 K.
Kiadás az 1910/11. tanévben :

8 tanuló tandíjára 22 K .-val......................... 176.— K.
Ö sszesen: 176’— K.

Levonva a bevételből a kiadást, vagyonállapot 1911. június 15-én 
2454 34 K (2000K névért koronajáradék-kötvény és 454'34 K. betét.) 

Gyarapodás 1910. június 15-ével szemben 19515 K.
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5. Ifjúsági segítő-könyvtár.
Az 1907/8. tanévben szerveztetett. A jelen tanévben 24 tanuló 142 kötet 

könyvet, ill. térképet kapott használatra. Idei g y arap o d ása : ajándék útján 
70 drb. 156'10 K. értékben. (A jándékoztak: Karátsony Zsigmond, Dr. Ré- 
vay József, Dr. Szelényi Ödön, Gaal Pál, G otthardt Kornél, Mikolik Imre, 
Noszky Jenő, Kókai és Franklin cég). Vétel útján 15 drb. 43.90 K. értékben. 
Jelenlegi állom ány: 232 kötet, 527'90 K. érték b en ; leszám ítva a kiselejte
zetteket (26 drb. 52'60 K.) V agyona takarékbetétben elhelyezve: 65'70 K.

A jövő tanévben azon szorgalmas, jó  maga viseletű tanulók, a kik a 
könyvtárból könyveket óhajtanak használatra kapni, folyam odványaikat a 
líceumi tanári karhoz címezve legkésőbb 1911. szept. 4-ig adják be. Kezelő: 
Noszky Jenő.

6. Érettségi találkozók emlékalapja.
A lapították az intézet egykori hálás növendékei 1909. július 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 1911. junius 26-án 559 K 97 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, hogy ha a tőke 20.000 forintra növekedik kam atainak f e l e  
évenként a líceum legszorgalm asabb evang. vallású tanulóinak kiosztassék. 
A lapítónak és nejének rokonai előnyben részesítendők.

M egkapták: Bruckner Győző, Kául István, Ruhmann Lajos I oszt. 
tanulók 20—20 K ; Bruckner Károly, Lechner István, Thiering Richárd II. 
oszt. tanulók 25 — 25 K ; Krno Gusztáv III. oszt. tanuló 30 K ; Bisztják János, 
D érer János, Genersich A ladár (mint rokon), L indt János, Solcz Gyula IV. 
oszt. tanulók 3 5 --3 5  K ; Danielisz R óbert, Molitor István, R itók György V. 
oszt. tanulók 40—40 K ; Gally Sándor, Markovich György, T réger János 
VI. oszt tanulók 50—50 K ; Faix  Béla, H önsch E de VIII. oszt. tanulók 
70—70 K.-val.

2. W éber M ihály-féle jutalomdíj. A laptőke 407. 12 1/2 p. forint.
Jelenlegi állása 1094 K 33 f. A lapíto tta W éber János Mihály dr., nyug. cs. 
és kir. törzsorvos Pozsony 1839. két felső osztályú szorgalmas, jó  maga
viseletű tanuló jutalm azására, vallásra való tekintet nélkül. A  tőke kam ataiból



76

egy 20 forintos stipendium  adassák mindaddig, mig teljes 1000 forintra 
növekedik, azután két 20 forintos stipendium  fog évenként kiosztatni.

M egkapta 40 K-val Kéhler E de VII. oszt. tanuló.
3. D r. Stenczel Sándor-féle ösztöndíj. A laptőke 1000 forint. Jelenlegi 

állása 2256 K. A lapította 1881-ben Dr. Stenczel Sándor, Késm árk szab. 
kir. város tiszti főorvosa oly célból, hogy >a tőke kamatai 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 és pedig 
egyaránt egy al- és egy felgimnáziumbeli szorgalmas, evang. ágost. hitvallású 
tanuló számara, akként, hogy az erre való érdem esség egyenlő mivolta 
m ellett örökhagyó rokonait az elsőbbség megillesse «

M egkapták egyenként 45 K -va l: Roth Á gost IV., Kintzler Ödön VI. 
oszt. tanulók.

4. Dem itter Sámuel és Julia-féle ösztöndíj. Alaptőke 200 forint. 
Jelenlegi állása 485 K 98 f. A lapította Dem itter Sámuel és neje született 
Kreichel Julia 1866. Késmárk. A tőke 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: Rudnai Béla I. oszt. tanuló.
5. Koller Károly-féle ösztöndíj. A laptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

612 K 79 f. A lapította Koller Károly, líceumi tanár 1893-ban, szepesm egyei 
tanítványai által 40 éves tanári jubileum a alkalmából gyűjtött összegből, oly 
célból, hogy »a tőke évi kamatja évenként egy a helybeli lyceum ba járó 
olyan jó  erkölcsű, bárm ilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki juialom  fejé
ben, aki a term észettudom ányokban tett dicséretes előhaladása által arra 
m agát érdemessé tette.«

M egkapta 24 K-val: Pasztercsik József III oszt tanuló.
6 . Palcsó István-féle ösztöndíj. Alaptőke 210 forint. Jelenlegi állapota 

653 K. A lapította Palcsó István líceumi tanár, Késm árk 1893. szepes- 
m egyei tanítványai által tanári m űködésének 40. évfordulója alkalmából gyűj
tö tt összegből, úgy hogy »a tőke kam atja egy a helybeli lyceum ba járó, 
olyan jó  erkölcsű, bármilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki jutalom  fejé
ben, aki a görög nyelv és irodalom tanulm ányozásában kiváló szorgalma s 
dicséretes előhaladása által — főként az illető szaktanár vélem énye szerint —- 
arra m agát érdem essé tette «

M egkapta 24 K-val: Rankai Géza VII. oszt.-tanuló.
7. Scholcz Frigyes-féle jutalomdíj A laptőke 400 K. Jelenlegi állapota 

492 K 94 f. A lapította Scholcz Frigyes, líceumi tanár, Késmárk. 1900. 40 
éves tanári jubileum a alkalmából tanítványai által gyűjtött összegből. A  tőke 
kam ata évenként »oly szorgalmas, jó  erkölcsű, bármilyen vallású felgim
náziumi tanuló részére szolgáltatandó ki, aki a latin, görög és ném et nyelv
ben te tt előhaladása mellett az eszményiség felé törekvésével magyar nyelvű 
költem ényei által arra m agát érdem essé tette«. Ily költői szellemű tanuló
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hiányában »adassák a jutalom  oly szorgalmas és jó m agaviseletű felgimn. 
tanulónak, aki mint német- vagy tótajkú a tanulm ányokban tett előhaladása 
mellett, havi m agyar írásbeli dolgozatai által m agát kitüntette. Egyenlő 
m inőség mellett szepesruszkinóczi születésű előnyben részesülhet«.

Megkapta 20 K -val: Zuber Frigyes VIII. oszt. tanuló
8. W eisz Vilm os és Am ália-féle ösztöndíj. A laptőke 200 forint. 

Jelenlegi állása 461 K 48 f. A lapította Weisz Miksa, budapesti lakos szülei 
nevére. 1885. »A tőke kam ataiból évenként vallásra való tekintet nélkül 
egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülm ények között 
a zsidó vallásúnak nyujtassék az előny.«

M egkapta 18 K-val: Rosenzweig Sándor III. oszt. tanuló.
9. Napravszky Zsuzsánna-féle ösztöndíj. Alaptőke 5000 forint. Jelen

legi állása 4712 K 53 f A lapította Napravszky Jánosné szül. Crausz Zsu
zsanna, Miskolcz, 1828. A  tőke kam atai 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 : Hermel Zoltán V., Bene Géza, Grosz 
Ervin, Scherfel Zoltán VI., Am brózy Béla, Farkas Győző VIII. oszt tanulók.

10. Clem entisz István-féle ösztöndíj. (Alapítólevél nem volt feltalál
ható.) Két felgimnáziumi, első sorban göm örm egyei tanuló részére. Jelenlegi 
állása 1684 K 39 f.

M egkapták egyenként 33 K-val: Gründl Kálmán, Kunszt János VIII. 
oszt. tanulók.

11. Horváth Stansith Borbála de Gradecz-féle ösztöndíj. A laptőke 
200 forint. Jelenleg 755 K 13 f. Alapította márkus- és batizfalvi Máriássy 
Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja em lékére Márkusfalván, 1840. 
A tőke kam atjai évenként valláskiilömbség nélkül a líceum felsőbb osz
tályaiba járó, nem m agyarajkú tanulónak adandók ösztöndíjúi, aki magát a 
m agyar nyelv és irodalom ban kitüntette

M egkapta 30 K -val: Guttm ann Lipót VII. oszt. tanuló.
12. Ujházy Dániel-féle ösztöndíj- A laptőke 1000 forint. Telenleg 3500 

K 59 f. A lapította Ujházy Dániel János, Hollólomnicz 1778. A tőke kamatai 
évenként 4 egyenlő összegben 4 alum neum ba járó első és második osz
tálybeli szorgalmas, keresztyéni jó  erkölcsű tanulónak osztandók ki.

M egkapták egyenként 33 K-val: Chalupka Mihály, FIrobon János I., 
D érer László, Listyák Pál II. oszt. tanulók.

13. Rozmány R ezső-alapítvány. A laptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 
1080 K 62 f. A lapították Antal József és neje szül. Kiss Hermin, abauj- 
szántói lakosok, 1895-ben Késm árkon elhúnyt fiuk em lékére oly célból, hogy 
»a tőke kam atai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély 
alkalmával szolgáltassanak ki a líceum egyik evang, vagy ref. vallású,
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szegénysorsú, jeles előm enetelt tanúsító jó  magaviseletű tanulójának«. Egyenlő 
minősítés m ellett abaujszántói születésű vagy alapítókkal rokonságban lévők 
előnyben részesülnek.

M egkapta 40 K -va l: Kom játhy Béla IV. oszt. tanuló.
14. Kégel Árpádné szül. Szaniszló Ella-alapítvány. A laptőke 3000 

K. Jelenlegi állapota 3066 K 20 f. A lapította 1910. február 23-án Kégel 
Á rpád javorinai jószágigazgató neje oly célból, hogy kamatait javorinai ille
tőségű, szegénysorsú tanuló kapja. H a ilyen nincs, bármely más szegény 
tanuló.

M egkapta 120 K-val Gerstl Simon VIII. oszt. tanuló, mint javorinai 
illetőségű. *

15. Ehn Károly-féle ösztöndíj. E gy a magyar, ném et és tót nyelvben 
jártas tanulónak. Az alaptőke jelenleg 2225 K 15 f.

Kamatait 86 K-val m egkapta: T atár Miloszláv V. oszt tanuló.
16. Gretzmacher Gyula-alapítvány. A laptőke 577 K 69 f. Jelenlegi 

állapota 601 K 74 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba vonulásakor 
tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai m inden tanév 
végén oly jó erkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló jutalmazására fordíttas- 
sanak, aki a latin nyelvben és irodaiorrban kiváló előm enetelt tanúsított. 
A  kam atokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként ju talom 
díjra, a fennmaradó kam atok pedig a tőkéhez csatolandók, m igaz 1000 K-ra 
nem növekedik.

M egkapta 20 K-val: Czirbesz E ndre III. oszt. tanuló.
17. K iszely Ervin-alapítvány. A laptőke 577 K 67 f., m elyhez hozzá

járul a 40 éves jubileum  alkalmával gyűjtö tt 167 K 45 f. is, összesen 745 K 
12 f. Jelenlegi állapota 775 K 91 f. A lapították nevezett tanár úr nyuga
lomba vonulásakor tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi 
kamatai minden tanév végén oly jó  erkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló 
jutalm azására fordíttassanak, aki a m ennyiségtanban kiváló előm enetelt tanú
sított. A  kam atokból azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként ju 
talomdíjra, a fenmaradó kamatok pedig  a tőkéhez csatolandók, mig az 
1000 K-ra nem növekedik

M egkapta 20 K-val : W awrek László I. oszt. tanuló.
18. Klein Pál-alapítvány. A laptőke 577 K 67 f. Jelenlegi állapota 

601 K 72 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba vonulásakor tisztelői, 
barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly 
jó  erkölcsű és szorgalmas liceumi tanuló jutalm azására fordíttassanak, aki a 
term észettanban kiváló előm enetelt tanúsított. A  kam atokból azonban egy
előre csak 20 K fordítandó évenként jutalom díjra, a fenmaradó kam atok 
pedig a tőkéhez csatolandók, mig az 1000 K-ra nem  növekedik.

M egkapta 20 K -val: Schulek E lem ér VIII. oszt. tanuló.
19. Zvarinyi Sándor-alapítvány. A laptőke 617 K 21 f. Jelenlegi álla-
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pota 642 K 90 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba vonulásakor 
tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév 
végén oly jó  erkölcsű és szorgalmas lyceumi tanuló jutalm azására fordít- 
tassanak, aki a történelem ben kiváló előm enetelt tanúsított. A kam atokból 
azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fenmaradó 
kam atok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem növekedik.

M egkapta 20 K -v a l: Zuber Oszkár VI, oszt. tanuló.
20. Kobialka János-alapitvány. Alaptőke 1000 K. Jelenlegi állapota 

1022 K 25 f. A lapította 1910-ben Kobialka János nyug. tanár oly célból, 
hogy kam atai minden fanév végén oly jó magaviseletü líceumi tanuló jutal
mazására fordítandók, aki a ném et nyelvben a legjobb előm enetelt tanúsítja.

M egkapta 40 K -v a l: Emericzy A ndor IV. oszt. tanuló.
21. Gróf Teleky-Roth Johanna-féle ösztöndíj-alapítvány. Az egyetem es 

ág hitv. ev. ösztöndíj-osztó bizottság határozatából ez évben m egkapták 
egyenként 65 K-val: Kéhler Ede VII., Am brózy Béla VIII. oszt. tanuló.

22 P éczely József-féle pályadíj. A laptőke 500 forint. Jelenleg 4164 
K 19 f. A lapította Péczely József debreceni főiskolai tanár, 1842 A tőke 
1000 forintra növekedéséig kamatoztatandó, azután pedig kamatai »a tanít
tatni szokott tudom ányok akármely nemében az egész iskolai felső tanuló- 
ifjúságnak esztendőnként felteendő jutalom kérdésre és a legszerencsésebb 
vetélkedő m egjutalmazására 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 folyó tanévben a következő tételt tűzte k i : »Magyar vonatkozások 
Lenau költészetében.« Beérkezett 2 pályamű, m elyek között a 110 K jutal
mat felosztandónak Ítélte a bíráló-bizottság. Szerzők: 1. Gottlieb Ernő VII,,
2. Silberstein Dezső és Zuber Frigyes VIII oszt. tanuló.

23. Dr- Goldmann Simon-féle pályadíj. Am erikában élő, nemesszívü 
honfitársunk, a líceum 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 emlékére oly VIII. oszt. tanuló megjutalmazására, 
aki a legjobb pályam unkát készíti az általa kitűzött tételről. Jelen iskolai 
évben az előző évi sikertelen pályázat miatt a következő két tétel volt ki
tűzve: 1. A magyar költészet a jelenlegi korban. (Különös figyelemmel arra, 
vájjon a költészet az elmúlt évtizedekkel szemben haladó, vagy pedig 
hanyatló állapotban van-e.) 2. Az 1848. esem ények befolyása hazánk fejlő
désére. Az 1. szám úra beérkezett 1 pályamű, m ely méltó volt a jutalomra. 
Szerzője Zuber Frigyes VIII oszt. tanuló A 2. számúra pályamű nem ér
kezett be, ami sajnálatos dolog ugyan, de okát találhatjuk egyrészt a méltó 
kidolgozásra kissé nehéz tételben, másrészt V ili  oszt. ifjaink elfoglaltságá
ban. E  tételt a jövő tanévben újra kitűzzük.
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24. Jóny Tivadar-féle két 50 K-ás pályadíj a két legjobb m agyar 
költem ényre. A laptőke 1910. decem ber 31-én 2833 K 45 f B eérkezett 5 
pályamű. E zekből a bírálat csak »A segesvári csatatéren« c költem ényt 
találta jutalm azandónak. Szerzője Kubovcsik A ndor VII. cszt tanuld.

25. A görög nyelvből ki volt tűzve Theognis eleg. 1 — 38. sora fordí
tásra. A  beérkezett 1 pályam űvet a bizottság nem találta méltónak a 20 K 
jutalomra.

26. A tanári kar a ra jzban  való kiváló szorgalmuk és ügyességük 
jutalmazásául 1— 1 drb díszmunkát adott Barna Elelc V. és Gally Sándor VI 
oszt. tanulóknak, 16 K értékben.

27. A dom ányok. 1. Prokópy Imre zombori áll. felső kereskedelm i 
iskolai tanár 10 K-át adom ányozott néhai Prokópy Mihályné em lékére oly
VIII. oszt. m agyar ajkú tanuló jutalmazásául, aki a ném et nyelvben kiváló 
eredm ényt ért el Megkapta Schulek E lem ér VIII oszt. tanuló. 2. Ozv. Klein 
Pálné, néhai férje, volt líceumi tanár em lékére 2 drb 10 K-ás aranyat a ján
lott fel oly két tanuló jutalm azására, akik az érettségi vizsgálaton a mennyiség- 
tanból és a fizikából a legszebb feleletet adják. M egkapta: Schulek E lem ér 
mennyiségtani, A m brózy Béla fizikai feleletéért Püspök úr Öméltósága, mint 
a vizsgálat elnöke, az eredm ény kihirdetésekor személy sen adta át m ind
kettőnek a jutalm at.

8. Külső ösztöndíjak és pályadíjak
1. P lanitz Károly-féle ösztöndíj leibiczi születésű és ott lakó r kath. 

tanulók számára. M egkapták: Kupcsik Károly I., Borzsenszky Kornél, 
Kostrzeva István II. oszt. tanulók 200—200 K ; Kozsely József, Schneider 
L ajos V., B ukovszkyjános VI., Bodjánszky Rezső VII. oszt. tanulók 400 — 400 K.

2. Böhm  Nándor-féle lőcsei ösztöndíj. M egkapta 120 K-val Barna 
E lek V. oszt. tanuló.

3. Scholtz-Roxer Anna-féle alapítványból a leibiczi ev. egyháztól 
kap tak : Fröhlich Gusztáv, Meitzer Ervin II. oszt. tanulók 50 —50 K seg é ly t; 
H erm el Zoltán, Molitor István V , Mayerhöffer Á rpád VI. oszt. tanulók 
100— 100 K ösztöndíjat.

4. Klein Márton-féle gnézdai családi ösztöndíjat (40 K) élvez Ho- 
ránszky János V. oszt. tanuló.

5. Szm recsányi Em il-féle családi ösztöndíjat (600 K) élvez Szmrecsányi 
Ferenc V. oszt. tanuló.

6. Jövedékbirság-alapból 200 K ösztöndíja volt Lopusny Samu IV. 
oszt. tanulónak.



XIV. . .

Jelentés a tanulók egészségi állapotáról.
A tanulók egészségi állapota a lefolyt 1910/11. tanévben daczára annak, 

hogy az influenza tavaszkor városunkban erősebben lépett fel s a tanulók 
közül is többen  m egbetegedtek s heveny fertőző kórban is két m egbete
gedés” történt, mégis kedvezőnek mondható.

A legtöbb m egbetegedés csak múló term észetű, 1—3 napig tartó könnyű 
lefolyású volt, leginkább a légzőszervek és a tápcsatorna hurutos m egbete
gedése észleltetett. Súlyosabb, 8 napon túl tartó m egbetegedés 17 esetben 
fordult elő. Ezek voltak: Könyökizületi ficam 1; alkartörés 2; orchitis trau
matica 1; epididym itis 1; izületi csúz 1; szervi szívbántalom 1; tüdőesúcs- 
hurut 1; tüdőlob 1; súlyosabb influenza 5 (egynél mint utóbetegség közép
füllob); Vörheny 1; hasi hagymáz 1.

A városi kórházban a késm árki középiskolák egy kórterm et minden 
követelm ényeknek megfelelően rendeztek be, hogy a súlyos betegek, kik 
lakásukon megfelelő ápolásban nem részesülhetnének, kórházi ápolást vehes* 
senek igénybe Azonban ez évben csak a vörhenybeteg elhelyezése vált 
szükségessé

A betegcdési esetek számáról és minőségéről alábbi táblázatos kim u
tatás ad felvilágosítást:

M egbetegedések
száma

Könnyű Súlyos
A  s ú l y o s a k k ö z ü l

fertőző meghalt

221 204 17 2 —

K é s m á r k ,  1911. június hó 20-án

Dr. Schwarz Aladár
intézeti orvos.
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X V .

Iirettségi vizsgálatok.
Az 1911. év június havában m egtartott érettségi vizsgálatokra je len t

kezett a V ili. osztály 27 rendes tanulója.
A m ájus hó 15., 16., 17-én tarto tt írásbeli érettségi vizsgálatok tételei 

és eredm énye a következő volt:
A magyar nyelvből és irodalom ból: D em okratikus eszmék irodal

munkban
E redm ény : J e le s ............................ 5

J ó ................................10
Elégséges . . .  12

A latin n yelvb ő l: Fordítás latinból m ag y ara : Cicero Philipp. XIV. 12.
Eredm ény: J e le s ............................ 6

J ó .................................. 6
Elégséges . . .  . 1 3
Elégtelen . . .  2

A m ennyiségtanból: a) A l g e b r á b ó l :  Svédországban állítólag van 
egy barlang, m elybe ha követ ejtünk, az ütődés hangját 25 mp. múlva 
halljuk. Mily m ély a barlang?

b) M é r t a n b ó l :  E gy  háromszög három csúcspontjának a koordinátái:

y ' _  _ 5 : y 2 =  _ 8 ’ y " =  4 ’ m egszerkesztendő a háromszög és meghatá-
rozandók a három szöget bezáró egyenesek egyenletei, a háromszög oldalai
nak a hossza, a háromszög szögei, a háromszög három magassága, a három 
szög súlypontja és a háromszög területe a koordinátákból.

E redm ény: Jeles , 5
J ó ........................... 11
Elégséges . . .  10
Elégtelen . . . 1

Az Írásbeli vizsgálat alapján 27 tanuló bocsáttato tt a szóbeli vizsgálatra, 
mely június hó 7. — 9. napjain tartato tt m eg méltóságos és főtisztelendő Ge- 
duly Henrik tiszai ág. h. ev. püspök, mint elnök és Dr, Szlávik Mátyás, 
eperjesi theol. akad. tanár, korm ányképviselő jelenlétében.
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A teljes szóbeli vizsgálatot tett 27 tanuló közül a követelm ényeknek 
jelesen m egfelelt 7 (25'93°/o)> névszerint A m brózy Béla, Beöthy András, 
Faix  Béla, Hönsch E de, Kunszt János, Schulek Elem ér, Zuber Frigyes. Jól 
megfelelt 7 (25'93°/o), névszerint Csákvári János, Farkas Győző, Gründl 
Kálmán, Márton Gábor, Schuster Zoltán, Silberstein Dezső, W ein Tibor. 
Egyszerűen érett lett 11 (40 '74% ), névszerint Gerstl Simon, Gloser Jenő, 
Jovanovics Béla, Kozák György, Micsura Lajos, Murczkó András, Nyitrai 
Endre, Scherlacher Sándor, Szabó A ndor, Zasztkó Kornél, Zsuffa Vladimir. 
Két hó m úlva teendő javitó-vizsgálatra utasítta to tt a latin nyelvből 1, a ter
m észettanból 1, összesen 2 (7 '40°/0).

A vallás- és közokt. ügyi minisztérium 31.072./1908. sz. r. alapján a 
görög nyelvből önként érettségi vizsgálatra jelentkezett 2 tanuló közül jól 
megfelelt 1, elégséges eredm énnyel 1.

A  teljes érettségi vizsgálatra jelentkező 27 tanuló közül 2 a lelkészi, 1 
a tanári, 2 a jogi, 5 az orvosi, 2 a vasúti, 1 a póstai, 3 a gazdasági, 1 keleti aka
démia, 2 a gépészmérnöki, 1 a vegyészi, 1 a gyógyszerészi, 1 a festői, 1 
a textilipari, 1 kereskedői, 2 a színészi, 1 a katonai pályát választotta.

6+



XVI.

S t a t i s z t i k a i  k i m u t a t á s o k .  

A) A  tantárgyak heti óraszáma.

Fo
ly

ó 
sz

.

T a n tá r g y a k
O s z t á l y

Ö
ss

ze
g

I. ii. lii. „ V. VI. VII. Vili.

1 V a l l á s t a n ........................................ 2 >2 2 2 2 2 * 2 2 ifi
2 M agyar n y e l v .................................. 5 '5 4 4 3 3 3 3i 30
3 Ném et n y e l v ................................... 1 1 4 3 3 3 3 3 21
4 Latin'fnyelv . . . . . 6 6 6 6 6 5 5 4 44
5 G ö r ö g i n y e lv ................................... — — — — 5

l 5
5 1 9 1

6 G örög”pótló irodalom  . . . . - — — — 3
3

•3 ' 2 1Í >
7 ä >, „ r a j z ............................. — - — — 2 J 2 2 J 2 8 ’
8 T ö rtén e lem ........................................ — — 3 3 3 3 3 3 18
9 F ö ld ra jz .............................................. 3 3 2 — — — — 8

10 T e rm é sz e tra jz .................................. 2 2 — 3 3 3 — — 13
11 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 .................................. — — — — — — 1 - 1

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

30 30 29l 29 30 30 31 30 239



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

i
Beírt

tanulók Évközben í A nyanyelvre Vallásra nézve
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„
13

 
„

14
 

„
15

 
„

16
 

„

17
 

„
18

 
,,

; 
19

 
,

20
 

„
21

 é
s 

tö
bb

Ö
ss

ze
se

n

I. 35 2 — - 14 19 4 — — 17 4 12 - - — 4 If 37 32 4 1 _ — — — — — — 37

II. 44 4 — 4 - 18 21 5 — — 25 2 8 — 9 44 20 14 7 3 — 44

III. 30 1 — 2 — 10 15 3 1 — 8 1 5 — 1 14 29 — 15 9 5 — — — — - - — 29

IV. 26 1 1 -• 9 14 3 — — 16 2 4 1 — 3 26 — 1 11 6 8 1 — — — — — 27

V. 38 1 — 1 16 18 4 — - - 10 1 17 1 _ 9 38 — — 2 14 14 7 1 — — — — 38

VI. 33 1 — 23 8 1 — — 15 3 8 — 6 32 — — 1 11 16 4 — __ — — j 32

VII. 35 1 — 2 — 16 15 3 - — 9 5 11 — _ 9 34 — — — 2 12 10 5 4 1 34

VIII. 27 2 — 1 19 9 — _ 11 3 11 — 3 28 — — — — — 8 12 3 3 3
29

Összesen
268 12 11 1 125 119 23 1 111 21 76 2 1 57

268
 ̂52' 34

1
30 29 35 co 05

 _
to co 17 7 3

270
280 12 268 268 270
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C) A tanulók illetősége megyék szerint.

M e g y e
I. II. | III. IV. V. VI. VII. VIII

Ö
ss

ze
se

n

o  s  z t á 1 y

Abauj t o r n a .................................. _ 1 _ 1 2
Á r v a .............................................. i 1 1 — — — 2 _ — 4
B ácsbodrog .................................. — — 1 — — 1 — 1 3
B a r s .............................................. ! — 1 1 — — 1 — — 3
B i h a r .............................................. — 1 — 1 — — _ _ 2
B o r s o d ........................................ 1 — 1 ____ ____ _ _____ _ 2
Csongrád ........................................ — — — — — — 1 — 1
F e j é r ........................................ — — — — — — — 1 1
Göm ör és Kishont . . . . — — — — — _ — 1 1
H a jd ú ........................................ — 2 — 1 — 2 1 1 7
H e v e s .............................................. — — — _ 1 1 — 1 3
Jásznagykunszolnok . . . . — — — — 1 _ — 1 2
Liptó 3 4 — 3 2 1 3 1 17
N ó g r á d ............................. 1 — — — — _ — — 1
Pestpilissoltkiskun . . . . — — 2 1 1 _ 2 — 6
Sáros . . . . __ — _ _ _ __ 1 1
S z a b o lc s ......................................... ____ 2 __ 1 1 _ 2 1 7
S z a t m á r ........................................ — 1 _ 1
Szepes ............................. 13 18 12 11 16 18 8 10 106
S z e r e m ........................................ 1 1 ____ ____ _ _ _ 2
S zo ln o k d o b o k a ............................ _____ — _ _____ ____ _ 1 _ 1
Trencsén ........................................ ____ 2 1 _ 3 _ ____ 2 8
T u r d c z .................................. ____ — ____ ____ 1 _ . _ 1
U g o c s a ........................................ — — — ____ — ____ — 1 1
U n g .............................................. — — — — 1 — — ____ 1
Z e m p lé n .................................. 1 1 — 1 — — 6 1 10
Z ó l y o m ................................... 1 — — — — 1 — 1 3
Késm árk v á r o s a ....................... j| 16 11 10 6 11 5 9 3 71

Összesen 37 44 29 26 38 32 34 28
1

268
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D ) A vizsgát tett tanulók

a) Tanulmányi eredménye.

Á lta lá n o s
o s z tá ly z a ta I. II. III IV. V. VI VII. V ili.

ös
sz

es
en

1

A vizsgázott 
tanulóknak 
hány %-a

Jeles 6 7 7 7 4 7 4 5 47 1 7 5 3

Jó 10 9 4 4 9 6 7 6 55 20.52

Elégséges 15 20 14 11 16 11 14 16 117 43 65

Elégtelen egy 
tantárgyból 4 3 1 2 3 4 6 — 23 8 61

Elégtelen két 
tantárgyból 2 2 2 — 5 4 3 1 19 7 08

Elégtelen több 
tantárgyból — 3 1 2 1 — — — 7 2 6 1

Vizsgázott
összesen 37 44 29 26 38 32 34 28 268 100 00

b) E r < ö 1 c s i rrí a g a v i s e 1 e t e.

Jó 35 37 25 25 36 28 28 27 241 9 3 0 5

Szabályszerű — 4 3 1 1 4 5 — 18 6 9 5

K evésbbé
szabályszerű o-oo

Összesen 35 41 28 26 37 32 33 to <1 259 1 0 0 0 0



E) A tanulók szüleinek polgári állása.
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I I . — 1 7 — 1 — — — 7 2 2 — 6 oo — 5
~

6 2 — — - — — — — 2 — — 4 4

I I I . — 5 5 - — — — 5 2 i — 4 2 3 1 1 — — — — — — — — — — 29

IV. — 1 5 — — — — — 6 1 i — 2 4 2 — 2 1 — — — — — — — 1 — — 26

V. — 3 2 1 — — — 3 7 — — 3 2 2 4 — 4 3 — — — — — 2 — 2 — — 38
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24 15 3 í í — 5 13 1 — 268



XVII.

A tanulók névjegyzéke.
(A j e l e s  tanulók nevei vastag betűkkel nyomtatva)

I. osztály.
Balyó Miklós, ref., Késmárk 99. aug. 20.
Bartos László, r. k., Késm árk 900. febr. 8.
B ruckner Győző, ág. ev., Késm árk 900. nov. 1.
Chalupka Mihály, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 98. aug. 4.

5 Csink Gyula, ág. ev., Leibicz. Szepes m 900. márc. 11. 
Czirbesz László, ref., Budapest 900. jul. 1.
E n g elm ay er József, r. k , Lőcse, Szepes m. 900. jun. 2. 
Gagyi A ndor János, ref ,  Olaszliszka, Zemplén m. 900. nov. 1. 
Greisiger Zoltán János, ág. ev , Leibicz, 99. máj. 16.

10 Herczeg Béla, r. k., H ódm ezővásárhely, Csongrád m. 98. okt. 27. 
Hrobon János Vladimir, ág. ev., Isztebne, Árva m. 900. ápr. 19. 
Kául Is tv án  Jakab, ág. ev., Rókusz, Szepes m. 99. jun. 21. 
Kohn Dezső, izr. Igló, Szepes m. 900 márcz. 5.
Kohn Henrik, izr., Szepesujvár 900. okt. 6.

15 Kostrzeva Géza, r. k., Leibicz Szepes m. 99. nov. 10. 
Kredatusz Bertalan Béla, r. k., Késmárk 900 okt. 13.
Krieger Sándor, izr., Késmárk 900. máj. 23.
Krisch Tivadar, ág ev , Késmárk 900. márc. 29.
Kupcsik Károly, r. k., Leibicz, Szepes m. 99. jun 3.

20 Laczkó Győző, ág. ev., Késmárk 900. márcz. 18.
Michalovics Béla, ág. ev., Kisszellő, Nógrád m., 900. máj. 27. 
R edner József, izr., Németlipcse, Liptó m , 99. máj. 30. 
Rudnai Béla Gusztáv, ág. ev., Tátraalja, Szepes m 900. febr. 1. 
R u h m an n  Lajos, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 900 ápr. 30. 

25 Schmeisz Vilmos Károly, ág. ev , Szepesbéla 97. decz 10. 
Schneider Ferencz Ervin, r. k ,  Leibicz, Szepes m 99. okt. 10. 
Schrápler Ottó, ág. ev., Budapest 98. jul. 17.
Simsay Géza, r. k , Kozelyec,(Kormos puszta) Sáros m. 99. jul. 30. 
Spiritza Jenő, r. k., Nagyröcze, Göm ör m. 99. jul. 6.
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30 Széles Sándor, ref., Szepesbéla, 900. febr. 14.
Szopkó László, r. k , Leibicz, Szepes m. 99. máj. 27. 
Szövényi Sándor, ág. ev., H ernádcsápy, Abaujt. m 900. márc. 19 
Tschörner András, r. k ,  Késmárk, 98 máj 11.
W a w rek  László, r. k , Késmárk, 900. szept. 4.

35 Zachar Gyula Ottó, ág. ev , Lopér, Zólyom m. 900. márc 23.

M a g á n t a n u l ó k :

Kosáry Hugó E de, ág. ev, Szepesolaszi, 99. jul. 13.
Kunsch Gyula, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m 99. máj. 24.

II. osztály.
Barnert Vilmos, ág. ev., Poprád, Szepes m 98. nov. 28. 
Beöthy László, r. k , Nyirbalkány, Szabolcs m. 99. nov. 10 
Borzsenszky Kornél, r. k., Felka, Szepes m. 98. nov. 19. 
Bruckner Károly, ág. ev., Késm árk, 99. febr 7.

5 Bugsch Aladár, ág. ev., Hunfalva, Szepes m 98. dec. 29. 
Bücbler Alfréd, izr., Késmárk, 99. ápr. 6.
Csizmadia János, r. k , Késmárk, 99. szept. 27 
Dérer László, ág. ev., L iptószentpéter, 98. dec. 15.
Donáth Á rpád, izr , Poprád, Szepes m. 99. szept. 8 

10 Epstein Béla, izr., Tiszafüred, H eves m. 99. juh . 29.
Frey Izrael, izr., Grybów, Galicia 98. szept. 26.
Fried Dezső, izr., Medgyaszó, Zem plén m. 97, jun. 19. 
Friedm ann Á rpád, izr., Frigyesvágás, Szepes m. 99. febr. 21. 
Fröhlich Gusztáv, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 97. ápr. 18 

15 Gasperik Gyula, ág. ev., Dovalló, Liptó m. 98. nov. 19 
Gresch Zoltán, ág. ev., Tornaija, Göm ör m 98. máj. 10. 
Grósz János, ág. ev., Hrtkovci, Szerém  m. 97. szept. 9 
Grün Albin, izr , Végvár, Tem es m. 99. jul 22.
Hamza András, r. k., U jtátrafüred, Szepes m. 98. szept. 1. 

20 Kiss Nándor, ág. ev., Késmárk, 99. márc. 8.
Klein Ervin, ág. ev., Szepesbéla, 99. aug. 6.
Kostrzeva István, r k., Leibicz, Szepes m. 97. aug. 20. 
*Kottler László, r. k , Nagykanizsa, Zala m. 99. nov. 28. 
Lechner István, ág. ev., Turdossin, Á rva m. 99. máj. 27.

25 L istyák Pál, ág ev., Csorba, Liptó m. 96. máj. 8.
Maczkó József, ág. ev., Vychodna, Liptó m. 99. jul. 29. 
Meitzer Ervin, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 97. márc. 30.

K ilépett.
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NeudörferjlZsigmond, izr , Határújfalu, Trencsén ni. 99. jun. 5. 
Nitsch Mihály, ág ev., Rókusz, Szepes m. 98. nov. 21.

30 Oláh Gyula, ref., Hajdúszoboszló, 99. szept. 27.
Pálffy János, ref , Magyarújfalu, Kolozs m. 98. ápr. 25.
Pechár F erenc, ág. ev., Késm árk, 98. okt. 4.
Polsz Emil, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 98. okt. 9.
*Reviczky Antal, r. k., Bánócz, Zemplén 98. dec. 16.

35 **Róth Márton, izr. Leibicz, Szepes m. 98. szept. 14.
Schnittlinger László, izr., Toporcz, Szepes m. 99. máj. 20. 
Schröder Frigyes, ág. ev., Szepesbéla, 99. jun. 1.
Schulek Lajos, ág. ev., Kunszentmiklós, Pest m. 99. aug. 17, 
Solcz Károly, ág. ev., Komádi, Bihar m. 99. jul. 26.

40 Szkladányi Zoltán, r. k , Késm árk, 99. jan. 20.
Thaisz A ladár, ág. ev. Szepesbéla, 99. jan. 30.
Thiering Richárd, ág. ev., Késmárk, 98. jul. 10.
W agner Kálmán, r. k., Késm árk, 98. nov. 27.
Zadzsora János, r. k., Kisfrankvágás, Szepes m. 97. jan. 14.

M a g á n t a n u l ó k :

Ambrózy Géza, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 96. dec. 16. 
Ambrózy János. ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 98. okt. 12. 
Oheim Gyula, ág. ev., Ruszt, Sopron m. 97. okt, 31. 
***Szabó Vilmos, r. k., Leibicz, Szepes m. 96. jul. 26.

III. osztály.
Blum László, izr., Kóly, Bihar m. 98. ápr. 21.
Czirbesz Endre, ref., Budapest, 98 jul. 20.
Chalupka Lajos, ág. ev., Németlipcse, L iptó m. 96. ápr. 25. 
Engelm ayer Jenő, r. k. Gölniczbánya, Szepes m, 98 okt 20. 

5 Forrai Jakab, izr.. Jurgó, Szepes m. 98. jun. 30 
Frey Henrik, izr., Biala, Galicia 97. aug. 30.
Herskovits Miksa, izr., Farkasfalva, Szepes m. 98. aug. 3. 
Herz Ármin, izr., Szepesófalu, 97. dec. 12.
Hlavács Samu, ág. ev., Szepesvéghely, 98. febr. 1.

10 H ochfelder Árpád, izr. H egyeshely, Trencsén m. 96 jul. 28. 
*Kálm ánchey Béla ref., Újfehértó, Szabolcs m. 97. jul. 31. 
Klein György, izr., Késm árk, 98. márc. 7.
K leinberger Vilmos, izr., Rahó, M áramaros m. 98. szept. 21. 
Kornhauser Arnold, izr., Mahalfalu, Szepes m. 97. febr. 23.

* K ilépeit. ** Kimaradt. *** Nem vizsgázott.
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15 Krno G usztáv, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 97. okt. 9. 
Lang György, ág. ev., Szepesbéla, 97. nov. 20.
Neofitovits Bonszláv, g. kel., N agybecskerek, 97. márc. 18. 
Palencsár Béla, r. k , Késmárk, 97. jun  23.
Palum biny Ármin, ág. ev., Budapest, 98. ápr. 6.

20 P asz te rcs ik  József, r. k., Késmárk, 97. márc. 31.
Pintér Á rpád, r. k., Belgrád, Szerbia 96. jan. 6.
‘""Reviczky Imre, r. k., Bánócz, Zem plén m. 96. nov. 4 
R ónay Jenő, izr., Szepesbéla, 96. szept. 22.
R osenzw eig  Sándor, izr , Vörösalma, Sáros m. 97. jul. 2 

25 Schwarcz Gyula, izr., Budapest, 97. febr. 10.
Schwing Béla. ág. ev., Késmárk, 98. okt. 30.
Sennovitz Kálmán, ág. ev.. Szom bathely, Vas m. 98 febr. 27. 
S tádler János, ág. ev., Poprád, Szepes m. 97. ápr. 26.
Trebits János, izr., Nagyőr, Szepes m. 98 dec. 11.

30 Tuska János, r. k., Kisszalók, Szepes m 96. okt. 13.

M a g á n t a n u l ó :

W eisz Aladár, izt., Hunfalva, Szepes rn 97. aug. 26.

IV. osztály.

Binder Jenő, ág. ev , Birda, Tem es m 97. febr 27.
B isztjak  János, ág. ev., Németlipcse, Liptó m. 95. nov. 16. 
Buchert Miklós, r. k , Budapest, 96. dec 17.
Danielisz Mátyás, ág. ev., Izsákfalva, Szepes m. 95. márc. 8 

5 Dérer János, ág. ev., L iptószentpéter, 97. jan 20.
D ésy Ferenc, ref ,  Tamásipuszta, Szabolcs m. 95. szept. 5. 
E m ericzy  Andor, ág. ev., Duránd, Szepes m, 95. nov. 30. 
Freim ann Ármin, izr., Kisóez, Szepes m. 96. okt 10. 
Genersich M. Aladár, ág. ev., Igló, Szepes m. 96. aug. 11.

10 G ondkovszkv János, r. k , Hunfalva, Szepes m. 94. jun. 7. 
H oltzer Gyula, r. k , Szerencs, Zem plén m. 97. febr. 7.
Klein Jenő, ág. ev., Szepesbéla, 97. aug, 23.
K om játhy Béla, ág. eve, Fony, A baujtorna m 95. okt. 2. 
Krausz Márton, ág. ev . Rókusz, Szepes m 95 nov. 26.

15 L in d t János, ág. ev., Malompatak, Szepes m. 95. jun. 29. 
Lopusny Samu, ág. ev., Kisszeben, Sáros m. 97. máj. 17. 
Meskó Tibor, ág ev , Szepesrem ete, 97. jul. 22.

K ilépett.



Polgár Miklós, izr., Késmárk, 98. m árc. 11,
R oth Ágost, ág. ev., Mateócz, Szepes m. 95 márc. 17.

20 Solcz Gyula, ág. ev., Komádi, Bihar m. 97. márc. 15. 
Springer Leó, izr., Rzedzin, Galicia, 96 máj 26.
Steinbock Károly, r. k , Budapest, 97. szept. 29.
Széles D. Béla, ref., Szepesbéla, 97. jun. 5.
Szokol Gusztáv, ág. ev., Németlipcse, L iptó ni. 96. ápr. 20. 

25 Tóth Pál, g. kath., Hajdúdorog, 97. okt. 27.
W eisz Kálmán, ág ev., Szepesbéla, 97. febr. 28.

M a g á n t a n u l ó :

*Weisz Géza, izr., Malompatak, Szepes m. 96. jan. 18.

V. osztály.
Bárdos Bódog, i z r , Podolin, Szepes m. 96. jan. 29.
Barna Elek, izr. Szepesófalu, 96. jun. 5.
Barnert Ferenc, r. k., Poprád, Szepes m 95. aug. 10. 
Belóczy Dezső, ág. ev., Késmárk, 96. május 23.

5 Benyovszky István, r. k , Rajecfürdő, Trencsén m. 96. jun 11. 
Berényi Gyula, r. k , Fekésháza, Ung m. 94. márc. 28. 
Chamilla Béla, g. k , Szepestótfalu, 95. okt 2.
D an ie lisz  R óbert, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 94. jul. 13. 
Fallay Gyula, r k., Kassa, Abauj m. 96. ápr. 11.

10 Farkas Jenő, r. k., Szepesvégheiy, 95. dec. 26.
Goldmann Jenő, izr , Toporc Szepes m. 95 máj. 6.
Grün Béla, izr.. Végvár, Tem es m. 97 máj 25.
Herm el Zoltán, ág. ev., Leibic, Szepes m. 95. nov. 18.
H erz Sándor, izr., Szepesófalu, 96. jun. 4 

15 H oránszky János, r. k.: Ólubló, Szepes m. 95. jan. 10.
Justh Gusztáv, ág. ev., Késmárk, 95. aug. 29.
Kálm ánchey Géza, ref., Ujfehértó, Szabolcs m 95. ápr 16. 
K leinberger Árpád, izr., Szepesbéla, 96. nov. 1.
Kozsely József, r. k., Leibic, Szepes m. 94 aug. 15.

20 K ubovcsik Gyula, r. k., Késmárk, 96. febr. 16.
Liszonyi Viktor, r k.; Dobsina, G öm ör m 95. dec. 3. 
M olitor István , ág. ev., Leibic, Szepes m. 95. dec. 30.
Mráz Alfonz, r. k., Zsolna, Trencsén m 95. jun. 10.
Murczkó László, r. k , Eger, H eves m. 96. jun. 17.

25 Müller Rezső, r. k., Késmárk, 96. okt. 31.

+ Nem vizsgázott.



94

Müller Vilmos, izr., Kislomnic, Szepes m. 96. szept. 2 
Petreasz János, ág. ev.: Kakaslomnic, Szepes m. 94. máj. 19 
Polgár György, izr., Késmárk, 96. aug. 4.
Ritók György, ág. ev., Szepesolaszi, 96. márc. 27.

30 Schneider Lajos, r. k., Leibic, Szepes m. 94. dec. 12. 
Steinbock Rezső, r. k., Budapest, 96 jul 13.
Stenczel Pál, r. k., Kakaslomnic, Szepes m. 95. jun. 28. 
Szmrecsányi Ferenc, r. k., Liptószentmiklós, 97. okt. 5.
Tatár M iloszláv, ág. ev., Mossócz, Turócz m , 93. nov. 21. 

35 Tátray Ernő, ág. ev., Késmárk, 95. nov 14.
*Valent Gyula, ág. e v , L ikér, Gömör m. 93 máj. 21.
Zacher A rtur, ág. ev., Késm árk, 95. nov. 4.
Zsidek Alajos, r. k., Várna, Trencsén m. 94. jun. 21.

M a g á n t a n u l ó :

Fehér Margit, izr., Keresztfalu, Szepes m. 94 máj. 10

VI. osztály.
Ádám Gyula, ev. ref., Szoboszló, H ajdú m. 94. ápr. 26. 
Bene Géza, ág. ev., Szepesolaszi, 94. okt. 3.
Borbély József, ev. ref., Szoboszló, H ajdú m. 95. febr. 19. 
Bresel Lajos, ág ev., Poprád, Szepes m. 95. aug. 26.

5 Bruoth István, ág. ev., Breznóbánya, Zólyom m 95. dec. 13. 
Bukovszky János, r. k., Leibicz, Szepes m. 94. nov. 23. 
Czobel István, r. k., Nagyőr, Szepes m. 94. aug. 30. 
Friedm ann Manó, izr., Felsőlápos, Szepes m 95 jan. 31. 
*Gaal Sándor, r. k., Késmárk, 95. jul. 16.

10 Gally Sándor, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 94. okt. 26.
Grósz Ervin, ág. ev., Szepesszom bat, 94. márc. 12.
Herz Jenő, izr., Nagyhársas, Szepes ra. 95. jul. 20.
Hunfalvy A lbert, ág. ev., Szepesbéla, 93. jan  18 
Kaltstein Oszkár, ág. ev., Szepesbéla, 94 dec. 14.

15 K in tzler Ödön, ág. ev., Késmárk, 95. márc. 27.
Kleinberger Hugó, izr., Szepesbéla, 95. márc. 1.
Krieger Lajos, izr., Szepesbéla, 94. dec. 6.
Lipovniczky Gábor, r. k., Miskolcz, 95. jan. 30.
Majzik István, r. k , Tolmács, Nógrád m. 93. ápr. 17.

20 Markovich György, ág. ev., Késmárk, 95. szept. 5.
Mayer Á rpád, ág. ev., Cservenka, Bács m. 94. febr. 26.

* K ilépett.
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Mayer Béla, ág. ev., Szepesbéla, 95. jun. 4.
Mayerhöffer Árpád, ág. ev., Leibicz, Szepes m. 93. febr. 23. 
Meese Vince, r. k , Késm árk, 94. aug. 20.

25 Neupauer Mihály, ág. ev., Philadelphia, Amerika, 94. ápr. 18. 
Platzner Adolf, izr , Szepe.sszombat, 95 nov. 23.
Rischanek István, r. k., Aranyosm aróth, Bars m 95. aug. 22. 
Rónay Ede, r. k., Vihnye, Bars m. 93 jun. 17.
Scherfel Zoltán, ág ev., Sztrázsa, Szepes m. 94. ápr. 25.

30 Teichner Márton, izr., Zábidó, Árva m. 94. nov. 5.
Tréger János, ág ev., Párnicza, Á rva m. 94. okt. 26.
Vitányi Albin, ref., Szeged, 94. szept. 7.
Zuber Oszkár, r. k , Késm árk, 96. febr. 14.

VII, osztály.
Ackerm ann Jenő, izr.. Cselej, Zemplén m. 93. nov. 18.
A lexy Ede, ág. ev., M alompatak, Szepes m. 92. nov. 5. 
A ndrássy Dániel, ref., Tarczal, Zemplén m. 93. márc. 1 
A ndrássy János, ref., Tarczal, Zemplén m. 92. jan. 18.

5 Bárdos Lajos, r. k., Csongrád, Csongrád m. 94. ápr. 3.
Bilek Andor, r. k , Ú jpest, Pest m 93. szept. 10.
Bodjánszky Rezső, r k., Leibicz, Szepes m. 93. aug. 18. 
Csisko Á rpád, ág. ev., Zakárfalu, Szepes m. 92. jan. 18. 
Galgon Ádám , ág. ev., Sörkut, Szepes m. 91. nov. 8.

10 Glóser Ernő, ág. ev , M énhárd, Szepes m. 94. ápr. 5. 
Gottlieb E rnő, izr , Hunfalu, Szepes m. 94. dec. 8. 
G uttm ann Lipót, izr., Hunfalu, Szepes m. 91. okt. 22. 
Haraszthy István, r. k , Topolóka, Zemplén m 93. febr. 13. 
Herz Ernő, izr , Késmárk, 94. jul. 19.

15 K ádár László, r. k., Kopolcsapáti, Szabolcs m. 93. okt. 31. 
Kaltstein Ágost, ág ev., Szepesbéla, 93. nov. 8.
Kanizsay Jenő, ref , Lázári, Szatmár m., 95. jan. 26.
Kéhler Ede, ág. ev , K ökönyösd, Ugocsa m. 93. okt. 24. 
Klein Alfonz, izr., Késmárk, 94. márc. 13 

20 Kornhauser Vilmos, izr., Késmárk, 94. jan. 16.
Kubovcsik András, r. k , Késmárk, 92. márc 8.
Kubovcsik Jenő, r. k., Késmárk, 93. okt 8.
Littmann Béla, izr., Felka, Szepes m. 94. jul. 25.
Majerszky Gusztáv, r. k , Budapest, 91. dec. 8 

25 *Mikovényi Béla, r. k., Sepsisztgyörgy, Háromszék m. 91. szept. 4.

Kilépett.



Nagy Kálmán, ref., Turkeve, Szolnok m. 91. ápr 27.
Pálfy Ernő, rét., Magyarujfalu, Kolozs m. 92. szept. 13. 
Rankai Géza, r. k., D ebrecen, H ajdú m. 94. jun. 16.
Reiner Elemér, ág ev., Késmárk, 94. febr. 4.

30 ^'Reviczky Adám , r. k., Bánócz, Zemplén m. 95 febr. 16. 
Román Mihály, r. k., Pozsony, Pozsony m 94. nov. 11. 
Szutorisz György, ág. ev., Szielniez, Liptó m 93 máj 25 
Szutorisz Gyula, ág. ev., Szielniez, L iptó m. 95. jan. 21. 
Zimmermann Béla, izr., Mád, Zemplén m. 94. jan. 22.

35 Zimmermann Géza, izr., Mád, Zemplén m. 94. jan. 22.

M a g á n t a n u l ó :

Mederly Károly, r. k., Rózsahegy, Liptó m. 87. jun. 6.

VIII. osztály.
Ambrózy Béla, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m 91 ápr. 30 
Beöthy Andor, r. k., M adatanya, Szabolcs m. 93. dec. 17. 
Csákvári János, ref., A lsóalap, Pejér 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. 26. 
Goldmann Leó, izr., Szepesbéla, 93 jan. 29.
Gründl Kálmán, ág. ev., Bártfa, Sáros m. 93. ápr. 23 

10 Holczer Jenő, r. k., Szerencs, Zemplén m. 93 febr. 17. 
Hönsch Ede, ág. ev., Nagyszalók, Szepes m. 91. jan 5. 
Jovánovics Béla, r. k ,  Csurog, Bácsbodrog m. 90. nov. 25. 
Kozák György, r. k , Kassa, A baujtorna m 93. máj. 14. 
K unszt János, ág. ev., Zólyombrezó, 92. jul. 16.

15 Márton Gábor, ref., Hajdúszoboszló, 92. dec 12
Micsura Lajos, r. k , Trencsénhosszúm ezö, 89 márc. 9. 
Murczkó András, r. k., Eger, Heves m. 92. szept. 11.
Nyitrai E n d re ,re f , Kisújszállás, J.-N.-K.-Szolnok m. 92. máj. 4. 
Scherlacher Sándor, ág. ev., W ien, Alsó-Ausztria 90. dec.. 1. 

20 Schulek Elemér, ág. ev., Késmárk, 93. szept. 3.
Schuster Zoltán Lajos, r. k., Tárná, Ung. m. 93 aug. 4. 
Silberstein Dezső, izr., Bethlenfalu. Szepes m. 94 márc. 17. 
Szabó András, ág. ev., Sajógömör, Gömör m. 92. jan. 11. 
W ein Tibor, r. k., Késmárk, 92. nov. 17.

K ilépett.



25 Zasztkó Kornél, r. k., Busócz, Szepes m. 90. dec. 3. 
Zsuffa Vladimir, ág. ev., Liptószentmiklós, 93. jun. 1. 
Z u b er F rigyes, r. k., Késmárk, 93. aug. 13.

M a g á n t a n u l ó k :

*Harsányi Aurél, ág. ev., Szepesbéla, 89. aug. 21. 
Perhács Dezső, r. k., Nagyvárad, 88. ápr. 12. *

* Nem vizsgázott.



XVIII.

Adatok az 1910 11. tanév történetéhez.
T an év  m egny itása . B eiratások. Az 1910/11. tanévre a beiratások 

szept. 1—4. napjain folytak le. Felvétetett 268 rendes és 12 m agántanuló 
Összesen 280, vagyis 2 3 - a l  t ö b b ,  m int az előző tanévben

A javító-, pótló és magánvizsgálatok aug. 30. és 31-én tartattak meg. 
A  tanév ünnepélyes megnyitása, az evang. templomban tartott istentisztelet 
után, szeptem ber 6-án volt és ugyanaz nap m egkezdődött a rendes tanítás.

In téze tü n k  gyásza. G r e s c h  Á g o s t ,  vidéki felügyelő, Z e l e n k a  Pál ,  
püspök, V o t i s k y  K á r o l y ,  nyug. líceumi tanár, és O s z v a l d  G y ö r g y ,  
líceumi felügyelő elhunytáról és érdem eikről értesítőnk más helyén m ár 
m egem lékeztünk s leróttuk a hála és kegyelet adóját.

Kegyelettel kell még m egem lékeznünk K o b i a 1 k a J á n o s ,  nyug. 
gimn. tanár és toporczi egyházfelügyelőnek 1011. évi február 9-én történt 
elhalálozásáról A  megboldogult egykor tanítványa volt ez intézetnek s há
láját szép em lékkel örökítette meg midőn az elmúlt tanévben 2000 'K-t ado
m ányozott intézetünknek A  nem esszűü jó tevő  emléke legyen áldott!

V áltozások  az elöljáróságban. Intézetünk, mint »kerületi liceum« a 
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület közvetlen főhatósága alá tartozik s a ke
rület a felekezeti főhatóság jogait a püspök utján gyakorolja. Intézetünk 
életében tehát nagyjelentőségű személyi változás állott be, midőn a Zelenka 
Pál halála folytán m egüresedett püspöki székbe az egyházkerület bizalma 
G e d u l y  H e n r i k ,  nyíregyházi lelkészt, kerületi főjegyzőt ültette

Uj püspökünk életpályáját, eddigi m unkásságát értesítőnk vezető helyén 
ism ertetjük. A m időn e helyen is őszinte tisztelettel és örömmel üdvözöljük 
ő méltóságát magas egyházi és közjogi állásában, legyen szabad bizalommal 
kérnünk, hogy eddig is tanúsított meleg érdeklődésével legyen a jövőben is 
jóakaró  vezere, támasza intézetünknek.

A líceumi pártfogóság 1911 évi június hó 25-én tarto tt közgyűlésében 
egyhangú lelkesedéssel D r W r c h o v s z k y  O t t ó t ,  Késm árk szab. kir. 
város polgárm esterét választotta meg l í c e u m i  f e l ü g y e l ő n e k ,  akit egy 
küldöttség hívott meg a közgyűlésbe s m iután Spóner A ndor vidéki fel
ügyelő tartalm as szép beszéddel üdvözölte, az újonnan m egválasztott fel-
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ügyelő válaszában köszönettel elfogadta a neki felajánlott diszes tisztséget 
s az elnöki széket lelkes éljenzés közepette elfoglalta.

Az uj felügyelő szem élyében valóban kiváló, nagym üveltségü, tapin
tatos, bölcs vezető került a líceum élére. A közélet terén kifejtett buzgó 
és értékes munkássága által eddig is nagy és hasznos szolgálatokat tett a 
közügynek s m indenkor lelkesen karolta fel az em berbaráti és kulturális 
törekvéseket. Azért a legszebb rem ényekkel, bizalommal tekinthetünk a 
magyar nemzeti kultúra e régi vára élén kifejtendő m űködése elé s amidőn 
e helyen is őszinte tisztelettel üdvözöljük őt diszes vezető állásában s jó 
indulatú tám ogatását kérjük intézetünk s tanári testületünk részére, szívből 
kívánjuk, hogy Isten áldása kisérje őt és iskolánk ügyének szentelt önzetlen, 
áldozatkész m unkásságát.

Főigazgatói látogatás. J u r k o v i c h  E m i l ,  beszterczebányai tankerü
leti kir. főigazgató, mint a vallás- és közokt. minisztériumtól az állami fő
felügyeleti jog  gyakorlásával megbizott korm ányképviselő 1910. nov 4 —6. 
napjain vizsgálta meg intézetünket. Jelen volt a tanítási órákon, megvizs
gálta az intézet épületét, felszerelését, bútorzatát, a szertárakat és a tápinté
zetet. Jelen volt az Ö nképzőkör és Szavalókör ülésén. Megvizsgálta az igaz
gatói irodát, a tanulm ányi és fegyelmi naplókat, a tanulók írásbeli dolgoza
tait és rajzait.

L átogatása alatt szerzett tapasztalatait, valam int észrevételeit a nov. 
6-án tartott értekezleten közölte a tanári testülettel s az intézet állapota, 
a tapasztalt rend és tisztaság felett m egelégedésének és elism erésének adott 
kifejezést.

Iskolai ünnepélyek. Nevelői kötelességünkhöz híven ápolni igyekeztünk 
növendékeink szivében a hazafias érzést, a nemzeti múlt és az emberiség 
nagy esem ényeinek em lékezetét s a nagyok iránt való kegyeletet. E  célt 
szolgálták iskolai ünnepélyeink.

így m egünnepeltük o k t ó b e r  h a t o d i k é n  az aradi vértanuk, s 
m á r c i u s  2 0 - á n  K ossuth Lajos halálának évfordulóját az Ö nképzőkörben. 
(L. a kör jelentésében.)

T h ö k ö l y  I m r e  fejedelem hamvainak hazahozatala évfordulóján, 
1910. okt. 30-án délelőtt 11 órakor a liceumi ifjúság hazafias ünnepélyt 
rendezett az evang. tem plom ban levő m auzóleumban a következő m űsorra l:

1. Himnusz.
2. Csengey G. Thököly emlékezete. Szavalta M ajerszky Gusztáv VII. o. t.
3. Thököly késm árki sirjában. E lőadta a liceumi dalkör.
4. Zuber Frigyes VIII. o. t az ifjúság nevében megkoszorúzta a síremléket.
5. Pósa L. Szeresd ezt a földet. Szavalta Kom játhy Béla IV. o. t.
6. Nemzeti ima. E lőadta a lie. dalkör.
7. Á brányi E. Thököly  Késmárkon. Szavalta Farkas Győző VIII. o. t.
8. Szózat.

7*
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O k t ó b e r  01 -é n , a r e f o r m á c i ó  e m l é k é r e ,  az evang. tem plom 
ban tartott ünnepi istentisztelet után iskolai ünnepélyt rendeztünk a líceum 
auditórium ában, m elynek m űsora a következő vo lt:

1. E rős vár nekünk az Isten. E lőadta a liceumi dalkör.
2. Föl azt a kalapácsot. Csengey G.-tól. Szavalta Ádám Gyula VI. o t.
3. Ü nnepi beszéd. T arto tta  G otthardt Kornél liceumi tanár.
4. Az ősi vár. Csengey G.-tól. Szavalta Scherlacher Sándor V ili. o. t.
5. Reformáció ünnepén Sántha K.-tól. Szavalta Danielisz Mátyás, IV. o. t.
6. M agyar gályarabok éneke. E lőadta a liceumi vegyeskar.
A H u n f a l v y  P á l  e m l é k t á b l a  j a v á r a  1911. febr. 11-én a K és

márk szálló nagyterm ében Hronyecz György tanár elnöklete alatt az ifjúság 
tánccal egybekötö tt h a n g v e r s e n y t  rendezett a következő m űsorral:

1. N yitány E lőadta a liceumi zenekör.
2. S chubert-L iszt: Opus 90. Impromptu.

Barázdában szépen szól a pacsirta . . .
Honnan jösz te oly leverten bus pajtás . . .
V ékony deszkakerités . . . Szerzé Karsa Endre. Zongorán előadta 

M attyasovszky Erzsiké urhölgy.
3. M endelssohn: A vadászok búcsúja. Énekelte az ifj dalkör.
4 Vörösm arty M ihály: Marőt-bán. V. felv. II. jel. E lőadták Farkas 

Győző V ili. és Majzik István VI. o tanulók.
5. H aydn: Für Geist und Herz. E lőadta az alsóbb osztálybeliek zenekara.
6. » Herzenswünsche*. »Ich weiss nicht, wie’ s geschehen«, von Deil 

J. comp. K erner J. Énekelte Votisky Alice urhölgy, zongorán kisérte Top- 
perczer Laura urhölgy.

7. Airs Variés. E lőadta hegedűn Kiss N ándor II. o t. Zongorán k i
sérte K ottler Ida úrhölgy.

8. Tréfás előadás Kozák György V ili. o. t. Zongorán kisérte Kozák 
Ida urhölgy.

9. K ét eredeti m agyar dal, E lőadta az ifj dalkör.
10. M agyar népdalok. Előadta az ifj. zenekar
Az estély fényes erkölcsi és anyagi sikere a rendezőség tapintatos 

ügyességét dicséri, de nagy érdem e van ebben a m egjelent díszes, nagy
számú közönségnek, mely oly meleg érdeklődéssel tám ogatta az ifjúság 
nemescélu törekvését A fényes sikerért azonban a legnagyobb elismerés a 
szereplő urhölgyeket illeti meg, akik magas színvonalú, kiváló szép elő
adásaikkal közrem űködni szívesek voltak. Fogadják e helyen is intézetünk 
hálás köszönetét.

Az előadás tiszta jövedelm e 611 K. 52 fillér volt, mellyel együtt az 
alap 1911. junius 26-án: 692 K. 13 fillér

1848. m á r c i u s  1 5 - i k é n e k  évfordulóján délután 3 órakor a Késm árk 
szálló nagyterm ében hazafias ünnepélyt rendeztünk, a következő m ű so rra l:
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1. Himnusz. Énekelte a líceumi vegyeskar, a zenekar kíséretével.
2. Emlékezés a szabadságharcra. Irta Aczél József. Szavalta Ádám  

Gyula VI. o. t.
3. Kuruc dalok. Előadta a líceumi zenekar.
4. Ünnepi beszéd. Tartotta Zuber Frigyes VIII. o. t.
5. Szabadság napja. Pósa Lajostól. Szavalta Blum László III o. t.
6. Kossuth induló. Énekelte a líceumi vegyeskar.
7. Milliók hirdessék. Á brányi Emiltől. Szavalta Farkas Győző VIII. o. t.
8. Szózat. É nekelte  a líceumi vegyeskar a zenekar kíséretével.
J ó n y  T i v a d a r ,  intézetünk nagy jótevőjének halála napján, április

3-án, a tanári kar és az ifjúság testületileg kivonult a tem etőbe, hol Binder 
Jenő liceumi vallástanár mélyérzésü imája és az ifj. dalkör éneke után 
kegyeletünk jeléül m egkoszorúztuk nem esszívü jótevőnk sírját.

A z intézet házi tornaversenye, miután a kedvezőtlen idő miatt két 
ízben is el kellett halasztani, a tanév előhaladottsága folytán ez évben el
m aradt. Pótolta ezt némileg a május hó 7-én I g l ó r a  t e t t  k i r á n d u l á s ,  
m elyet Topperczer Rezső tornatanár 46 tanulóval rendezett Az iglói testvér
intézet a legnagyobb vendégszeretettel fogadta ifjúságunkat s ízletes ebéddel 
vendégelte meg a kirándulókat. Fogadja érte ez utón is hálás köszönetün- 
ket. A  város nevezetességeinek megtekintése után, délután az iglói főgim
názium ifjúságával füleslabda mérkőzést rendeztek (3 : 2 eredm énnyel az 
iglóiak javára), m ely barátságos versenyen Igló város közönsége nagy szám 
mal je len t meg s m eleg érdeklődéssel kisérte az ifjúság ügyességről tanús
kodó nemes versenyét. Hasonló kirándulások, a testvérintézetekkel való 
m egism erkedés és érintkezés által hivatva volnának az együttérzés és szeretet 
köt< lékeit erősíteni s a testnevelés fontos ügyét előmozdítani.

Céllövészet. E  tanévben is részesült katonai kiképzésben a VII. és V ili. 
osztályból jelentkező 43 tanuló. Katonai részről a kiképzést figyelemmel 
kisérték Kwayser százados és Háry Ede főhadnagy, honvédtisztek, akik 
ok tóber végétől kezdve csaknem  minden szom baton 1—2 altiszt kiséretében 
jö ttek  át Iglóról Késmárkra. A  tanári kar részéről W eiszer R óbert cs. és 
kir. tart hadnagy és Gotthardt Kornél tart. zászlós voltak az oktatók.

Az oktatás eleinte elméleti jelleggel birt s felölelte a M anlicher-puska 
részeinek ism ertetését, a célzás szabályait, a lőutasitás alapelemeit és a 
hadsereg szervezetét. Ezzel párhuzam osan fegyverfogásban és gyutacslövés
ben gyakorolták m agukat a tanulók az intézeti tornacsarnokban, egészen a 
tavaszi hónapokig. A  m elegebb idő beálltával az erre kiszemelt lőtéren éles 
tölténnyel lőttek négy sorozatot

A  tanfolyam befejezéseképen az állami felső keresk. iskolával és az 
iparos és kereskedő ifjakkal közösen június 11-én céllövő versenyt tarto t
tunk, melyen az oktató tiszten, az intézetek tanárain kívül a város közönsége, 
hölgyek és urak, nagy számmal jelentek meg.
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A versenyre a nm. honvédelm i minisztérium intézetünknek 5 darab 
érmet, Késmárk sz. kir. városa, a késmárki lövészegylet és Schwing Pál úr 
pedig egy-egy díjat ajánlottuk fel a legjobb lövőnek. Ezenkívül a líceum 
tanári kara is három  értékes díjat tűzött ki, hogy annál nagyobb buzga
lomra serkentse az ifjúságot a jövőben  is. A  verseny befejeztével Belóczy 
Sándor polg. és felső keresk. isk. igazgató buzdító beszédet intézett az ifjú
sághoz s m egköszönte a kiképzést vezető tiszt urak fáradozását, W eiszer 
R óbert pedig (a hivatalosan távollevő líceumi igazgató helyett) a líceum 
nevében m ondott köszönetét a városi tanácsnak, a polgárm esternek, a lövész
egylet vezetőségének és a közönségnek m eleg érdeklődéséért és szives 
támogatásáért.

A díjakat B áthory A ndorné úrnő nyújto tta  át a líceumi tanulóknak. 
D ijakat nyertek : 1. Zsuffa Vladim ir VIII., 2. Kubovcsik A ndor VII., 3. Ku- 
bovcsik Jenő VII., 4. Gründl Kálmán VIII. oszt. tanulók; érm eket pedig 
5. Zuber Frigyes VIII., 6. M ajerszky Gusztáv V ili., 7. K ádár László VII.,
8. Pálífy Ernő V II , 9. Guttmann Lipót VII. oszt. tanulók.

Azonkívül oklevelet n y e r te k : Beöthy A ndor VIII., Andrássy Dániel 
VII., Bodjánszky Rezső VII., Kéhlcr Ede VII. oszt. tanulók, mint akik a 
gyakorló lövésnél 50 vagy több százalékot értek  el.

Mindazok, akik anyagilag, vagy erkölcsi tám ogatásukkal hozzájárultak 
az ünnepély sikeréhez s fényének emeléséhez, fogadják ez úton is hálás 
köszönetünket.

Ifjúsági körök. Mint a XII. fejezetben található jelentésekből kitűnik, 
élénk tevékenység, komoly m unkásság folyt ez évben is az ifjúsági körökben.

A tanulók egészségi állapota az intézeti orvos jelentése szerint 
(1. XIV7. fej.) k e d v e z ő  volt. Nagy gondot fordítunk az ifjúság egészségé
nek megóvására és ápolására. A  reggeli első órán az illető tanárok fel
jegyzik egy ívre a hiányzó tanulók névjegyzékét, m elyet az iskolaszolga 
azonnal kézbesít az iskolaorvosnak, aki rögtön m eglátogatja a tanulót. így  
lehetséges egyrészt a tanulók mulasztásainak szigorú ellenőrzése, m ásrészt 
pedig a tanuló m egbetegedése esetében az orvosi segélynyújtás m indenkor 
azonnal m egtörténik s ezáltal esetleges kom olyabb baj is még csirájában 
elfojtható. Szegénysorsú tanulók részére — kérelm ükre — az intézet kórház
alapja fedezi az orvosi díjakat és a gyógyszerek költségeit. Az elmúlt tan 
évben a fentartó-testület anyagi hozzájárulásával kieszközöltük, hogy a hely
beli városi kórházban beteg tanulók részére külön szoba tartatik fenn.

A szem vizsgálatot 1910. decem ber 22-én és 1911. június 2-án Dr. 
Schwarz Aladár intézeti orvos végezte. R agályos szembaj nem volt növen
dékeink között.

Az ujraoltást D r. Klein Á rm in városi tiszti főorvos 1910. szeptem ber 
27-én eszközölte intézetünk 47 tanulóján.
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Az in téze ti jégpályá t, habár az ez évi enyhe tél m iatt csak rövid 
ideig is, díjtalanéi használták a líceumi tanulók.

T an u lm án y i kirándulások. A szaktanár által rendezett és a biológiai 
s földrajzi tanítással kapcsolatos félnapos osztálykirándulásokon kívül több 
nagyobb tanulm ányi kirándulásunk is volt.

A m agyar tengerpartra, Dalmácia-, Bosznia-, Hercegovinába rendezett 
tanulmányi kirándulásról értesítőnk elején (1. a 111. fej) részletes leírás 
olvasható.

Másik /nagyobb, három napos kirándulásunk szeptem ber 15 —17. napjain 
volt a dobsinai jégbarlangba, az aggteleki csepköbarlangba és a szádellöi 
völgybe, m elynek ism ertetését a következőkben ad ju k :

K i r á n d u l á s  D o b s i n á r a  é s  A g g t e l e k r e .  Megismertetni és m eg
szerettetni gyönyörű hazánkat nem utolsó feladata az iskolának s tanárainak- 
A késmárki líceum és tanári kara erezvén, hogy e cél elérésében mily 
eszköz, mily fontos tényező a tervszerűen s tudatosan m egtett kirándulás, 
minden évben elmegyen tanítványaival részint a közel Tátrába, e bámulatos 
csodaszépségekkel gazdagon ékesített sziklaországba, részint hazánk tö rté
nelmi em lékekkel gazdag távolabbi tájaira, részint olykor a külföldre is

A jelen tanév elején több kisebb kirándulásunk között leginkább fi
gyelem re méltó az, m elyre Báthory Andor, Gaal Pál, G otthardt Kornél és 
T opperczer Rezső líceumi tanárok kíséretében 32 tanuló szeptem ber 15-én 
indult el.

Már pitym allatkor gyülekezett a vállalkozó ifjúság. Egyike-m ásika még 
szemét dörzsölgette s a líceum ős hársfái alatt; a gyülekező társaság nehezen 
várta a pillanatot, m ikor a kirándulások nem éppen kénnyelm es közlekedő 
eszközére, a létrás szekerekre a jövő élvezet rem ényétől ittasultan felszállhat.

Ot órára volt kitűzve az indulás ideje s m ár 4 órakor a sötétség da
cára is feketéllett a jókor összeverődött kis csapat.

A  m áskor csendes hajnal, most vidám beszédtől volt hangos. D e el 
sem lehet azt m áskép képzelni- A  hallott, de még ism eretlen term észeti 
csodák s dicső történelm ünk szép em lékeinek megismerésére induló és 
merész fantáziájú ifjak napokkal, sőt hetekkel előbb megbeszélnek mindent, 
mindenki tud valamit, mindenki másképen tudja s mindenki megbízható 
forrásból szerezte ismeretét, m indenki cáfol, m indenki bizonyít, mi denkinek 
van m ondani valója s egyik se várja be, mig a másik befejezi a beszédét.

Az ifjúság m ár együtt van. A  kisérő tanárok egyike számba veszi őket, 
csak a létrás szekerek késnek. Pedig de nehezen telnek ilyenkor a pilla
natok. Zörög már a nehéz járóm ü a macskafcjű kövekkel kirakott úton. 
Alig pár perc s a szekér megnehezedik, az ifjúság megkönnyebbül Vidám 
dalolás közt elérjük Poprádot, ott az egyik szekér pihenőt tart, mert a gyors 
ügetésben leesett a patkó a ló lábáról.

Szép fenyves erdőn haladunk át Virágvölgy mellett s aztán a fel-
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vidéken szokatlan tölgyesbe jutunk. A  más m egyékből való fiuk keble 
tágul, örvendenek a honi fák látásán, de nem sokáig. Negyedóra múlva 
m egint illatos fenyvesek között döcög a jól m egpakolt szekér. V ernáron 
rövid pihenőt tartva, gyalog mentünk fel a hegyre s nem rontotta a kis 
csapat jó kedvét a m egeredt gyors eső, mely mintha csak meg akart volna 
tréfálni bennünket, pár perc múlva elállt. Pusztam ezőnél bekanyarodik az 
utunk a sztracenai völgybe Úgy látszik, m intha a távolban m eredő két 
sziklahegy el akarná az utunkat zárni, pedig hatalmas kapu van közte, 
m elyen alighogy áthaladunk, m egpillantjuk a dobsinai barlang fürdőtelepének 
m agasra lövellő szökőkútját Kocsinkat elhagyva egyenesen a barlang felé siet
tünk. A kíváncsiság sarkalt m indenkit, hogy minél elébb láthassa a világhírű ter
mészeti csodát, mely nagyságát és szépségét tekintve a maga nemében páratlan.

A  bejárat m eredező szikláit s a rajtuk elhelyezett érctáblán lévő fel
írást nem is igen nézte senki, de a barlang szájából kiözönlő, kiáradó 
hidegnek örültek, hogy legalább a lehelletét m ár érzik a földalatti rejtelm es 
világnak. Bőbeszédű vezetőnk a képzeletet meghaladó csodás jégform ációk
ról kitűnő információt adott. A bám ulat kom olyakká tette a különben pajzán 
ifjakat mindaddig, mig a nagy terem be nem értek. Itt aztán term észeti 
csoda, nem term észeti csoda, meglátván a hatalmas csúszkáló jégpályát 
nek> iram odtak s mint odahaza decem ber havában, ha kem ény a tél, el
kezdtek csúszkálni De tovább kellett haladnunk a tél örök birodalm ában, 
az óriási jégpalotának term észetcsinálta folyosóin. M egnéztük a jégben fúrt 
nagy alagútat is, m elyet azért készítettek, hogy fogalmuk legyen némileg a 
látogatóknak a jégtöm eg rengeteg nagyságáról. M egmutatta többnyelvű ve
zetőnk a hajdan híres csipkefüggöny helyét is. Végül a karácsonyfában 
gyönyörködtünk, mely oly hű m ását m utatja az igazi fenyőnek, hogy szinte 
jéggel futtatott fának gondolná az em ber, ha nem tudná, hogy a m esés 
csodák birodalm át járja. Az igazi karácsonyfától is csak abban különbözik 
ez a csodás formáció, hogy ezen nem üvegből, de valóságos jégből vannak 
a jégcsapok s a gályákon nem függenek színes papírba burkolt cukorkák. 
De hiszen ez a karácsonyfa nem is a kicsinyek öröm ére, hanem a nagyok 
bám ulata végett keletkezett. Elhagytuk a karácsonyfát örökre, hiszen v e 
zetőnk felvilágosítása szerint, ha valam ikor útunk m egint erre vezet, akkorra 
már más karácsonyfát készít számunkra a term észet Mert ezek a jégcsapok, 
jégoszlopok s m inden itt látható csodás jégképződm ény évről-évre változik. 
Elolvad s aztán m egint új keletkezik a csepegő vízből. Bizony minden év
ben más díszbe öltözteti a dobsinai jégbarlangot a term észet folyton m un
káló, örökké alkotó bám ulatos ereje.

Magyarul is ném etül is mindent jól m egm agyarázott a vezetőnk. Mi 
ugyan meg lettünk volna elégedve a m agyar útbaigazítással is, de ném et 
kirándulók is tarto ttak  velünk, ezeknek köszönhetjük, hogy két nyelven is 
hallhattuk a föld m élyébe rejtett titkok m egfejtését.
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Elhagyva a jégtündérek birodalmát, a napfényre jutottunk ismét és 
siettünk a vendéglő felé, hová kényelm es kacskaringós út vezet le, de a 
melyen igen kevesen m en tek ; a tüzes ifjúság vérét a jégbarlang hidege 
sem hűthette le, rohant a vendéglő tornyának irányában egyenesen.

A kocsik késésének átka itt kezdett ránk nehezedni. Tudtunkra adták, 
hogy ugyancsak keli sietnünk, ha a dobsinai vonatot el akarjuk érni. így 
hát az ifjúság egykettőre m egebédelt s gyors m enetben iparkodott kitűzött 
célja felé. H iába beszélt hozzánk a kis patak, m elynek partján haladtunk, 
nem hallgatott rá senki. H iába m utatta felséges szépségét a ragyogó nap 
sugarainál a sztracenai völgy, nem ügyelt rá senki. Az időszaki forrás, a 
sziklák szeszélyes csoportosülásai, a rendkívül kanyargós szűk völgyi út 
hiába m utatott minden fordulónál új panorám át, . . . nem volt idő, hogy 
megtekintsük. A vonat nem vár, s a vonatot el kell érni Hej, nagy árt 
fizettünk azért a vonatért! Á thaladtunk a sztracenai völgyön anélkül, hogy 
jól m egnézhettük volna.

Felkapaszkodtunk a Dobsinát koszorú alakban körülövező hegylánc 
tetejére, honnan egy pillanatig elragadó tájképben gyönyörködtünk s aztán 
siettünk tovább  a fiatalság vidám nótái mellett.

D obsinán vonatra szálltunk s m ég ki sem pihentük magunkat, m ikor 
Rozsnyóra érkeztünk. Az állomásnál m ár várt bennünket a rozsnyói tanári 
kar néhány vendégszerető tagja s elkísértek bennünket, a szegények házába, 
hol kényelm es szállást kaptunk és pom pás ellátásban részesültünk. Még este 
m egtekintettük Rozsnyó nevezetességeit s azután pihenőre tértünk.

Ujúlt erővel indultunk reggel K rasznaho.ka vára felé. Ú tközben m eg
néztük Váralján gróf A ndrássy Dénes képtárát, mely hazai és külföldi híres 
festőművészek kiváló alkotásaival gazdagon és ízlésesen van ellátva.

Azután kapaszkodtunk fel a várba. Hatalm as, m eredek szikla tetején 
mered az ég felé a történelm i nevezetességű vár. Ma már nem félelmetes, 
még a vár fokán ásító ágyuk is mintha hívogatnának. H ajdan m egdördültek, 
ha közeledtek felé, ma nincsen szavuk, nincsen tekintélyük. Olyan kim ond
hatatlan, leírhatatlan furcsa valami az, m ikor annak a rémes hadigépnek a 
hátán m osolygó ifjút látunk lovagolni. E gy gondatlan gyerm eket, aki a je 
lennek örül s a jelent sem látja, csak ha figyelmeztetik rá. A  nagy ágyú 
meg egy megharcolt, nagy, dicső m últnak emlékein mereng. Az egyik fiú 
még végig is néz a nagy csövön, talán rajta a m últba akar tekinteni, mint 
egy óriási messzelátón.

B elépve a hatalmas kapun, m ély m eghatottság vesz az em beren erőt. 
Fülem be cseng a d a l :

Krasznahorka büszke vára,
Ráborúlt az est homálya,
Béicek ormán az őszi szél 
Régi dicsőségről regél.
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És regélnek a m úzeum m á alakított vár termei. A  lőcsei fehér asszony 
festett képe, a gondosan összeállított családfa, az ősök komoly alakjai, a 
várkápolna, a lovagterem  és az összegyűjtött régiségek. És a harcias, dicső, 
vitéz múltról a békés jelenre iiányítja figyelmünket a jótékonyságáról híres 
Franciska grófné, (Andrássy Dénes gróf elhunyt neje) jóságot sugárzó arc
képe, kinek emlékét fentartó tárgyak m egőrzésére számos term et szereltek fel.

E lhagyva a regényes fekvésű várat, gondolatokkal eltelve s vissza- 
vissza gondolva a látottakra, ereszkedtünk a kopár sziklákon lefelé a m au
zóleumba s mély m eg.lletödéssel szemléltük a hatalmas, arany-mozaikkal 
gazdagon díszített s nagyobbára m árványból alkotott művészi kivitelű épületet.

Krasznahorkaváralján egy kis pihenőt tartva, Rozsnyóra tértünk vissza, 
tapasztalatokkal gazdagon megrakva.

Szerény ebédjüket jóízűen fogyasztották el a »drága angyalkák«, mint 
a tanuló ifjúságot a szegényház felügyelőnője elnevezte. Ebéd után vonaton 
mentünk Pelsőcre s onnan kis-gömöri szekereken igyekeztünk volna A ggtelek 
felé, de az ülést tartó szíj meg kötél minduntalan leszakadt s telt az idő, 
nem úgy mint szerettük volna. De hát semmi sincsen hiába Mig a szeke
reket igazgatták, alaposan szemügyre vehettük a tájat, hallgattuk a tős
gyökeres m agyar parasztok zengzetes tömör, kiíejezéses, öserőtöl csengő 
beszédét. Megfigyeltük a pelsőci vásárról hazafelé igyekvő lányok, m enyecs
kék festői ruházatát. O débb a hegyoldalon harcias kecskék eleven mozgása 
vonta a figyelmet magára.

Elkészült a szekér s mi döczögtünk tovább s nem sokára égbenvuló 
fehér sziklatornyokat pillantottunk m e g ; ezek már a Baradla bejáratának 
term észet-alkotta díszei. E nnél a bejáratnál azonban mi elhaladtunk, m ert a 
jósafői oldalon akartuk elkezdeni a barlang megszemlélését. Leszállván a 
szekerekről, a fiuk sorba álltak s minden második boldoggá lett közülök, 
m ert gyertyát kapott a kezébe, mely fapálcába volt erősítve. A sok égő 
gyertya fényének ragyogása mellett érdekes volt a fiuk csoportja, előttük 
a felszerelt vezetők. A felszerelés állott egy csomó tartalék-gyertyából és 
egy tokba gondosan bepakolt magnézium kötegbői. Az ifjak arcából úgy 
le lehetett olvasni, hogy m ost a világ egyik legnagyobb csodájának m eg
tekintése előtt mily büszkeséggel vegyes boldogság tölti el bensőjüket. De 
a vezetők arcáról is lehetett olvasni: »Hiába vagyok én egyszerű falusi 
ember, ti m eg kis tu d ó so k ; mégis csak én magyarázom meg nektek a föld 
m élyének titkait.«

330 lépcsőn ereszkedtünk le a hegy óriási üregébe. A nagy sö tétsé
get a gyertyák pici fénye nem oszlath'atta el, csak a titokzatosságot növelte. 
Jó iskolába kerültünk: gondolkozott s érdeklődött minden fiú. Egyszerre 
csak eloszlik a sötétség, vakító fénnyel ragyog a magnézium s teljes pom 
pájában csillog előttünk, szédítő m élységben és m agasságban a csillagvizs
gáló torony. Tudom sok kiváncsi ifjú szerette volna megmászni a 25 m
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magas, 8 m éter átm érőjű term észeti csodát, de szédítő m élység választ 
el tőle.

Tovább haladtunk aztán a T em pe völgyén át, megnéztük a Szemirá
misz kertjét, a gyém ánthegyet, a Pantheont, hallottuk a cseppkőharangok 
hangjának bugását, az orgona sípjainak kellemes csengését. A  sötétségben 
ott gubbaszkodott egy bagoly, meg is sim ogatták a bátrabbak, de nem 
mozdult, m ert cseppkőből volt a teste. Jó étvágyat gerjesztett az ifjakban, 
mikor a sok szalonnát, sonkát függni látták a mészárszékben Sajnos min
den csak cseppkő itt.

Egy-egy észrevétlen pillanatban némelyik liu a halhatatlanság vágyától 
ösztönözve m egm osakodott a Stix vizében. Némelyik öntudatlanul a feledés 
vizéből ivott egy veszedelm es kortyot.

Megérkeztünk a nagyterem be. Volt már beszélni való. Az egyik ezt 
látta, a másik amazt s csodálkozik, hogy más nem vette észre. Senki se 
látott mindent, de mindenki sokat látott. Lecsillapítván éhségünket haladtunk 
tovább.

Alig megyünk nehány percig, vezetőnk megáll, elfújatja az összes 
gyertyákat s szigorúan ránk parancsol, hogy nehány percig legyünk türe
lemmel. E rre mi végtelenül türelm etlenek lettünk a kíváncsiságtól, s kíván
csiságunk s türelm etlenségünk csak növekedett, mikor láttuk, hogy az egyet
len égő gyertyával eltávozik. Néztünk utánna, vájjon hová mehet, minek 
kellett a gyertyákat elfújni? A kis gyertya, a mit a vezető magával vitt, 
mind messzebb távolodott s mind m agasabbra hágott, azután vezetőstül, 
m indenestül eltűnt a végtelen sötétségben. Istenem, ez az em ber itt hagyott 
bennünket a pokol tornácában, szakadékok, m eredek szirtek, úttalan, kietlen, 
zord cseppkőhegyek borzasztó lab irin tusában! A  lélegzetünk is elállóit. A 
bizonytalan várat ozás idegessé tett, mikor fejünk felett, torony-m agasság
ban, cseppkő oszlopok erdejének sűrűjében világosság gyulád ki, a fény 
mind m agasabbra emelkedik s mind erősebbé lesz, majd vakítóan törnek 
elő a sötét háttérből a sugarak s bevilágítják a barlang üregét beláthatatlan 
messzeségben. Ez a felejthetetlen mesés tünemény, mint vezetőnk mondotta, 
a napfelkelte az Olimpuson.

Hozzánk csatlakozva újból a vezetőnk, m egm utatta a N iagara vizesést, 
nem messze ettől E rzsébet királyné szobrát, m elyről el sem akartuk hinni, 
hogy ez is cseppkő alakzat, annyira élethü.

E lm entünk aztán a denevérbarlang mellett, megnéztük azt a helyet, a 
hol most ásatásokat rendeznek, betekintettünk a paradicsom ba s végre az 
ország táblája mellett kijutottunk a holdvilágos éjszakába.

A fáradságot senki sem sajnálhatta s nem  is sajnálta, de azért jól 
esett a pihenés. A terített asztaloknál mindenki a bámulat hangján beszélt 
a csodaszép földalatti világ mesés, képzeletet felülmúló képződményeiről.

Aztán álomra hajtottuk a fejünket. Csupa m egelégedett arcot láthatott
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az ablakon bekandikáló hold a földre h intett szalmán. Lassanként erő t vett 
rajtunk az álom s álmunkban még tündéri.esebb színben jelentek meg előt
tünk azok a sajátságos alakot öltött, m egkövesült vizcseppek

Az álom hamar véget ért A kis kocsik megint eljöttek a fáradt 
csapatért s vittek bennünket Szinbe. Onnan vonaton Tornára utaztunk, hogy 
végigsétáljunk a szádellői völgyön. Kevés idő állott rendelkezésünkre, ismét 
sietnünk kellett. Egy kis patak m entén jártuk be a festői szép völgyet, 
m ely annyira szűk, hogy a két oldalt meredő sziklafalak szinte sejtetik 
velünk, hogy valamikor össze voltak forrva s valami hatalmas term észeti 
erő szakította szét s alkotta a völgyet s az elszakadás nagy fájdalmának 
könnyei patakban csörgedeznek a völgy fenekén.

Innen Kassa felé vonaton mentünk, kitűzött célunk elérése után, haza
felé. A  kirándulás egész ideje alatt még az ég is kedvezett, hogy az árta t
lan ifjúság kedvét semmi ne rontsa, élvezetét semmi ne zavarja.

Azt hiszem mindnyájunk leikébe úgy bevésődtek ennek a gyönyörű 
kirándulásnak szép emlékei, hogy onnan kitörülni nem  fogják a hosszú évek 
nagy esem ényei sem s életünk legszebb napjai közé fognak tartozni a gyö
nyörű, szépen sikerült kirándulás napjai.

Es szép hazánk földje iránt érzett meleg szeretetünk is csak erősbödni 
fog ez által, hiszen szépségeit, nevezetességeit nem csak könyvből ismerjük, 
de szemeinkkel láttuk s szeretettel zártuk szivünk mélyébe.

Sok csodás széppel gazdag a mi m agyar hazánk s hálát adhatunk a 
jó  Istennek, hogy ezen csodás szépségek legnevezetesebbjeit sikerült ez 
iskolai kirándulás keretein belül megismernünk.

Báthory Andor.
K i r á n d u l á s  a S z e p e s - g ö m ö r i  é r  c z h e g y  s é g b e. A  IV., V. és 

VI. o. 57 tanulója Topperczer Rezső, Gotthardt Kornél és Noszky Jenő 
tanárokkal május 16-án Márkusfalváig vonaton menve, felkeresték O tösbányát 
(Kotterbach), melynek érctelérjeit megszemlélve és a szép völgyet végig 
botanizálva, m eglátogatták a Ny. végén levő hatalmas tárókat. A bánya 
sö tét éjszakájában, néhány bányamécs gyér világa m ellett járta  be a csapat 
az érctermő tájat, de sajnos, valami bányászünnep lévén, a bányát rendes 
üzem ben nem láthattuk Feljebb menve a nagy porácsi teléren a hatalmas 
külfejtést néztük meg, ezt m ár alaposabban és a fiuk is bőven szedhettek 
annak gazdag siderit, cinnabarit, taetraedrit, calcopirit tartalm ából minta- 
példányokat. Azután Porács falun végig menve, beérkeztünk a szép szikla
részletekben bővelkedő porácsi völgybe, a hol úgy geológiai, valamint 
botanikai tekintetben sok érdekes látnivaló mutatkozott, s bár az eső több 
ízben fenyegetett, a csoport vig hangulatban ért Otösbányára. Itt a réz
kiválasztó gyárat óhajtottuk volna megnézni, de hát a pesti igazgatóság szi
gorú tilalma — a kinek »mindenki gyanús a ki él«, hogy kiszimatolja a 
gyártási titkot stb. — megfosztotta az ifjúságot egy érdekes és tanulságos
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látnivalótól. Ez a szűkkeblű, rideg üzleti érdeknek mindent alárendelő visel
kedés, a m elyet egyes, az államtól »közérdek« cimén bőven szubvencionált 
vállalatok elkövetnek a látni és tanulni vágyó ifjúság ellen, nem  áll ugyan 
egyedül, de nem is szorul bővebb kom m entárra, — m indenesetre figyelmébe 
ajánljuk az illetékes köröknek.

Egészen más volt a korom pai vasgyár szintén pesti igazgatósága, a 
mely előzetes bejelentés hiányában, protekció és kijárás nélkül, tisztán 
paedagógiai belátásának engedve, készséggel m egengedte a megszem lélhetést 
és végig kalauzoltatok a hatalmas gyártelepen. Fogadja e helyt is köszö- 
netünket.

A  hatalmas olvasztó kem encékbe állandóan szállítják az ércet és a 
rezet hatalm as gépszerkezetek segítségével és a pörkölt vasérc a fejlődő 
szénoxyd hatása alatt redukálódik (FeO +  CO =  CCb +  Fe) Az olvadó 
érez a kohó alján, a m elyet vízzel állandóan hűteni kell — gyűlik össze és 
időnkint kibocsájtják a fövényből készített m intákba. Ez a nyers vas, a mely 
azután a M artin-kem encékbe kerül tisztítás végett. A  rettentő forróságban 
itt dolgoznak a »Munka« félmeztelen gigászai, igazgatván a különböző elek
trom os emelő és szállító gépezeteket, a m elyek a száz m ázsányi vasdara
bokat és izzón folyó vassal telt tégelyeket játszva emelik és viszik tova. 
Az izzó vastöm eg milliónyi szikrát szórva özönlik széjjel a hatalmas for
m ákban, a honnan kihűlés után kis gőzgép viszi tova a feldolgozó telepre, 
ahol rudakká, sínekké stb. dolgozzák fel különböző olvasztó kemencék, saj
toló és hengerelő gépezetek segítségével.

É rdekes látvány volt a kezdődő alkonyaiban, midőn az izzó vasrudak 
végig kigyóztak egyre halványodva, egyre vékonyodva a feldolgozó csarnok 
sö tét padlóján, s a sáppadt arcú m unkások csapata — a m odern kor név
telen hősei — fürgén igazgatták a gépkolosszusokat és az izzó tömegek 
mozgását, félelem nélkül, begyakoroltán, mert csak egy ügyetlen mozdulat, 
egy félrelépés kell s kész a halál. így  készül a föld sötét ölében rejtőző 
ércből, korunk mozgatója, a vas.

Az érdekes látnivalóktól k ifáradtan tért haza a csapat városunkba a 
késő éjjeli órákban.

Noszky Jenő.
K i r á n d u l á s  volt még S z e p e  s v á r a 1 j á r a és Szepeshelyre szept. 

17-én K arátsony Zsigmond igazgató, Bruckner Károly, Szokol Károly és 
W eiszer Róbert tanárok vezetése mellett, m elyen 56 tanuló vett részt.

K ora reggel gyülekeztek a kirándulók a vasútnál, derült hűvös időben 
s útközben a Tátra ragyogó szépségében gyönyörködve, csakham ar Poprádra 
értünk. Átszállás után a gyorsvonattal Szepesolasziig, onnan pedig a kis 
vicinálison Szepesváraljáig utaztunk, hol K lenner József tanító ur- fogadta 
szívélyesen a kirándulókat. Mivel a szepesi vár ködbe volt borulva, először 
is a káptalanba indultunk. Ú tközben hozzánk csatlakozott Roth Jenő járási
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számvevő ur, líceumunk egykori növendéke és szíves vezetőnknek ajánl
kozott.

A városon keresztülhaladva, csakham ar ott álltunk a fallal övezett 
püspöki rezidencia előtt. Az egyetlen, csupa ódon, régi, emeletes, m inden
féle szent symbolummal ékesített, házakból álló utcában ünnepélyes csend 
uralkodik. Csak az utca végén, a hol az impozáns püspöki székesegyház 
em elkedik, láthatunk jövő-m enő ájtatoskodókat, alamizsnát kéregető koldu
sokat, egy-egy kanonokot vagy lelkésztanárt, a mint a szemináriumba vagy 
tanítóképzőbe siet; m ert itt van elhelyezve e két intézet is, A templomból 
orgonaszó hallatszik, még tart a reggeli istentisztelet s igy várnunk kell. 
E zalatt Szokol tanár a dóm történetét s stílusát m agyarázgatja. Majd a 
székesegyház belsejét tekintjük meg. H orváth József kanonok ur, a ki egyik 
legalaposabb ism erője e rem ek, 13. századból származó, s a 15. században 
kibővített műem léknek, a figyelm es hallgatóknak behatóan m egm agyarázta 
az összes művészi detailokat. Legnagyobb nevezetessége a székesegyháznak, 
m elyet később Samassa és Császka püspökök restauráltatok , az a falfest
m ény, mely a rozgonyi csata em lékére készült, hol R óbert Károly 1347- 
ben  a szepesiek segítségével győzött. Ezalatt a köd eloszlott s látható 
lett a vár.

Rövid reggelizés után visszam entünk a városba s onnan fel a várhegyre. 
Itt Szontágh Sándor ev. esperes lelkész ur vette át a biztos vezetést. Miután 
K arátsonv igazgató ur a várrom ok között lefényképezte a társaságot, végig
m entünk az összes udvarokon, s m egtekintettük minden részét e festői és 
felette regényes várromnak, lélekben felidézve annak fényes múltját, hol 
m ost már csak sasok, varjak s más ragadozó m adarak tanyáznak, de a 
honnan még ma is, mint hajdan, nagyszerű kilátás kínálkozik a bámuló 
szemnek. Branyiszkótól, hol a honvédemlék van, Szepesgörgőig, a Csáky 
grófi kastélyig lebilincselő a panorám a.

Ámde az éhes gyom rok indulásra késztetnek. A városban jó ebédről 
K lenner tanító ur gondoskodott. E béd után a kegyelet adóját róttuk le a 
m ikor a tem etőben a honvédek sirját felkerestük, m elyet szép emlék diszit. 
A  szózat eléneldése után K arátsony igazgató ur kegyeletes szavakban em 
lékezett meg a hősökről s dicső példaként állította őket az ifjúság elé, m int 
akik megm utatták, hogy mi az igazi hazaszeretet.

Visszajövet Szepesolaszi megtekintése és Dr. Ritók János vendégszerető 
házában való időzés után vonatra  szálltunk, a hol a G öm örből visszatérő 
kirándulókkal találkozván, vígan folytattuk utunkat hazafelé.

(A helybeli K arpathen-Post c. hetilap tudósítása nyom án)
Alapítványok. Néhai Kobialka János nyug. gimn tanár m ég 1910. évi 

m ájus 10-én 2000 koronát küldött az igazgatósághoz azzal a m eghagyással, 
hogy ez összegből 1000 korona a tápintézet céljaira, 1000 korona pedig 
alapítványul szolgáljon. Ez alapítványról szóló alapítólevél a következő :
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A1 a p í t ó l e v ó l .
Alulírott, mint a késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceumnak egykori háladatos tanítványa, 

ezennel 1000, azaz E g y e z e r  korona alapítványt teszek nevezett tanintézet javára.
Kivánom, hogy ez összeg, melyet készpénzben Karátsony Zsigmond ez idei lyceumi igaz

gató urnák bekiildtem, mint » K o b i a l k a  J á n o s  a l a p í t v á n y «  örök időkre külön kezeltessék 
az alapítvány-hatóság: a késmárki ág. hitv. ev. kerületi lyceum pártfogósága, illetve annak fel
ügyelete alatt a mindenkori lyceumi pénztáros által.

Az alapítvány-tőke érintetlen hagyandó és kizárólag csak annak kamatai használhatók fel 
olyképen. hogy a lyceum tanári testületének javaslata alapján a lyceumi iskolatanács által minden 
tanév végén o ly  j ó m a g a v i s e l e t ű  l y c e u m i  t a n u l ó  jutalmazására fordittassanak, a k i a 
n é m e t  n y e l v b e n  a l e g j o b b  e l ő m e n e t e l t  t a n ú s í t j a .

Jelen alapító levelet két eredeti példányban állítottam ki és két tanú előtt sajátkez.üleg 
irlam alá.

K elt Toporczon, 1910. évi május hó 12-én.

Posch Gusztáv, Kobialka János.
ev. lelkész

Schneider János,
ev. tanító

mint tanuk.

Beterjesztetett és köszönettel elfogadtatott a késm árki ág. h. ev. kér. 
lyceum  pártfogói közgyűlésén 1910. junius 29-én.

Oszvald György, Binder Jenő,
lyc. felügyelő. lyc. jegyző.

Adományok. Az 1909. jul. 4-én, a 40 éves találkozók által létesített 
» 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 «  a lefolyt tanévben következő
adom ányokkal g y arap o d o tt:
Az 1910. jun. hóban érettségit te tt ifj a k t ó l ...........................31 K. —-f ii .
Kamat 1910. jul. 1 ....................................................................   6 ,, 07 ,,
Az 1910. jul. 10-én 30 éves találkozón összegyültektol . . 104 ,, — ,,
Az 1910. aug. 7-én 10 éves találkozón összegyültektol . . 38 ,, — ,,
Kalm ánchey Géza és Béla, líceumi t a n u ló k tó l ...................... 6 ,, — ,,
Kamat 1911 jan. 1. ........................................................................... 10 ,, 22 ,,
Igazgató gyűjtése (1911. I. 1.)   22 ,, — ,,
Az 1911. jun. hóban érettségit te tt i f j a k t ó l ............................ 17 ,, —- ,,

Összesen . 234 K. 20 fii.
Hozzáadva a múlt évi értesítőben kim utatott alaptőkét . . 325 K. 68 fii.
Az alap 1911. junius 26-án   559 K. 97 fii.

E g y é b  a d o m á n y o k .  Dr. Goldmann Simon, Am erikában, Pittsburg 
városában élő orvos, nemesszívü hazánkfia és a líceum egykori derék nö 
vendéke, mint évek óta mindig, úgy ezúttal is 50 koronát küldött f. évi 
május hó 20-án, a VIII. osztály tanulói részére az. 1911/12. tanévben ki
tűzendő következő tétel ju ta lm azására : »Tapasztalataim K ésm árkon eltöltött 
időkről.«

Intézetünk és tanulóifjúságunk e széplelkű, nemes gondolkozásu barát



112

jának e helyen is m eleg honfitársi üdvözletünket s legőszintébb köszönetün- 
ket küldjük a messze távolba. Isten áldja meg őt és családját tengerentúli 
uj otthonában, nem es . tette pedig szolgáljon ragyogó, követendő szép 
példával az igazi tanitványi hála és ragaszkodás legszebb m egnyilvánu
lására.

Özv. Klein Pálné úrnő, férje, néhai Klein Pál líceumi tanár em lékére 
2 darab 10 koronás aranyat adom ányozott két m aturáns jutalmazására. Ú gy
szintén Prokópy Imre úr, a zom bori állami felsőkeresk. iskola tanára 10 
koronát adom ányozott jutalomdíjra. Nagys. Jurkovich Emil, tanker, lie. fő
igazgató ú r 10 koronát .adom ányozott az Önképzőkör javára jutalom díjra. 
A Turista-E gylet Tátra-osztálya, továbbá Schmidt Emil könyvkereskedő úr 
20—20 koronát adtak szegény tanulóknak kiránduláson való segélyezésére. 
A m. kir. Földtani Intézet 37 kötet könyvet és 9 térképet ajándékozott 
intézetünknek 220 korona értékben. Az ifj. hangverseny tiszta jövedelm e a 
H unfalyy Pál-em léktábla javára 611 korona 52 fillér.

Érettségi találkozók.
H úsz és harminc éves találkozó. (A kassai Felsőm  ígyarország 1910. 

170. számából.) A késmárki ág hitv. ev. líceumban 1890. és 1880. évben 
érettségit tett iskolatársak július 10-én összegyűltek többnyire családjaikkal 
K ésm árkon, hogy felelevenítsék a régi kedves em lékeket és hogy a hála, 
illetve a kegyelet adóját leróják az iskola ősi falainak, élő, illetve elhalt 
tanáraiknak, m ert ott és azoktól tanultak önfeláldozásra kész hazaszeretetet, 
erkölcsöt, vallásosságot, felebaráli szeretetet, erős jellem et és tudom ányt, 
m elyekkel felfegyverkezve, az életben csak igy lehettek a haza és a társa
dalom hasznos munkásai

M egjelentek: Baloghy G yörgy dr., a budapesti büntető törvényszék 
elnöke, nejével és két leányával: Kem ény A ndor dr. budapesti kir. táblai 
biró, nejével; Cseh István, kir. törvényszéki biró, nejével (Rimaszombat); 
A driányi Adolf, nejével, (Szakadát, Erdély) és Hoznék Lajos nejével, (Nagy- 
rőcze), továbbá L ipták T ivadar (Izsákfalva) ág. ev. lelkészek; B elényessy 
A ndrás dr., m egyei tiszti főügyész, (Beregszász); Kiss Ferenc, ref. lelkész, 
(Püspökladány); Buzinkay László, gazdatiszt, (Csicser, Ung m .); H orváth 
János, polg. isk. tanár, (D obsina); K ádár Lipót, m. á. v. főellenőr, (Buda
pest); Oszvald Frigyes, m. kir. adótárnok, (Berettyóújfalu); Payer Sándor, 
kincstári főerdész, nejével, két leányával és fiával, (G aram péteri); Sulcz 
L ajos, árvaszéki ülnök, nejével, (Szentes); Szerényi Géza dr., közs. főreálisk. 
tanár, (Budapest); H uppert Jakab  dr., ügyvéd, fiával, (M onor); Klein Jakab 
dr., orvos, (Sátoraljaújhely); V ix Mór dr., csaczai kir. közjegyző; V ladár 
Kálm án, földbirtokos, (Nagycsepcsény); Polónyi Gyula, földbirtokos, (Breznó- 
b án y a ); Kárpáti Vilmos, a korom pai vasgyár raktári főnöke, végre Szarvady 
Pál, postatitkár Kassáról, a honnan elm aradását Kadoss Jenő cs. és kir. 
törzsorvos kimentette.
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D élelőtt az ev. uj tem plom ban isteni tiszteletet hallgattak a találkozók, 
ugyanott m egtekintették Thököly Imre fejedelem sirkápolnáját.

Onnan a régi liceum elé vonulva, Belénvessy András meleg szavakkal 
üdvözölte a fogadásukra megjelent K arátsony Zsigmond, jelenlegi igazgatót, 
aki m egható szavakkal biztosította a megjelenteket, hogy a régi liceum 
egyszerit, de nemes és meleg falai közül, mostani tanártársaival az új, modern 
épületbe is átplántálta a régi tanárok atyai szeretetét s az ősi intézet nemes 
tradícióit az új generáció is híven megőrizte. ígérte, hogy nagynevű elődei 
nyomán a nevelésben elsősorban a szív, a jellem kiformálására és a haza- 
szeretet, az erkölcs ápolására fognak súlyt fektetni. Büszke arra, hogy ily 
nevelés m ellett ezen ősi intézet a társadalom nak bukott em bereket még 
nem adott.

Ezután kegyeletes érzéssel m eglátogatták régi tanterm üket, az auditó
riumot és a művészi em lékként őrzött régi ev. fatemplomot és az annak 
oldalán lévő ősi épületet, ahol még a nagynevű Hunfalvy Pál is tanított.

Testületileg felkeresték még a szeretet melegével elaggott igazgatójukat, 
Scholcz Frigyest. Délben a társasebédnél Karátsony Zsigmond mostani igaz
gató az új,-K iszely Ervin a tégi tanárokat képviselte. Baloghy György dr. 
kezdte m eg fenkölt szavakkal az elhangzott felköszöntők tartalom dús sorát. 
A kedves visszaemlékezés, az együvétartozás érzésének további ápolására 
kért lel. Dr. Kemény virágokat tépett beszédében, rózsát, a szeretet virágait 
az élőknek, a gyász pálm áját az elhaltaknak, liliomot, gyöngédet, a tisztaság 
virágát a hazaszeretetnek a helyéről, a kuruc vértanuk sírjáról, honnan a 
Késmárk felett suhogó szellő a tárogató szomorú hangját is el-elhozza lel
kűnkbe. Szavaikra válaszolva a liceum jelenlegi igazgatója a találkozón m eg
jelenteket éltette. Délután még csoportonként elzarándokoltak a késmárki 
kuruc vértanuk, Kray, Lányi és T opperczer sírjához (1709. decem ber 16.) 
és az örök emlékű Palcsó István, Grósz Ernő, Zvarínyi Sándor tanárok sír
jához s lelkűk még messze elszállt a budai hegyek alján, a farkasréti tem e
tőben nyugvó Klein Pál sírjához is. Azután a jelenvoltak újabb tiz évi ta
lálkozás rem ényében m eleg szeretettel váltak el egymástól.

T iz éves találkozó. (A helybeli K arpathen-Post 1910. 32. sz megjelent 
tudósítás nyomán.) A késm árki liceum 1899/1900. iskolai évben volt matu- 
ránsai augusztus 7-én tiz éves találkozót tartottak Késmárkon. Az akkori 
40 növendék közül, akik szép rem ényekkel és ifjúi hévvel eltelve indultak 
az életbe, a lefolyt tiz év alatt hatot elragadott a halál. A többiek azonban 
szilárdon m egállották helyüket az élettel való küzdelem ben és mindegyik 
szép pozíciót biztosított magának, am elyben a haza és a társadalom  javára 
munkálkodhatik. S ez a legjobb bizonysága annak, hogy az iskola nevelő 
munkája nem  volt eredm énytelen és hogy a liceum az ifjaknak életük ú t 
jára szilárd alapot adott, m elyen tovább építhettek. Talán ennek is tulaj
donítható, hogy oly meleg ragaszkodást és hálát őriztek meg szivükben az
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intézet iránt, m ely szeretettel nevelte fel őket. Tanúságot tesz erről a talál
kozón m egjelentek nagy száma, am ennyiben a 34 még életben lévő osztály
társ közül 19-en jöttek el, köztük hárman feleségeikkel együtt. Többen le 
vélben vagy táviratilag m entették ki elm aradásukat A találkozón m egjelen
te k : Baky István gimn. tanár (Gyönk), Barcsa Mihály ref. lelkész (Bihar- 
udvarij, Budaházv Viktor földbirtokos (Hajdusámson), Cselev István bank- 
főkönyvelő (Hernádzsadány), E rpf T ivadar mérnök (Budapest), Farkas Sándor 
kataszt. m érnök nejével (Budapest), Dr. Genersich A ndor orvos (Algyógv), 
Dr. Gréb G yula gimn. tanár (Aszód), Kajcsa László jegyző nejével (Komádi). 
Dr. Kanta Sándor ügyvéd (Sárospatak), Kreiger Kornél főgimn. tanár 
(Beregszász), Martincsek M árton ev. lelkész (Kisszeben), Dr. Messinger Árm in 
gyógyszerész (Nagyvárad), Steczik Géza főgimn. tanár nejével (Ujverbász)> 
Szentm iklóssy Barna földbirtokos (Szakoly), Szirák János főgimn. tanár 
(Mezőtúr), Dr. Szőnyi Jenő ügyvéd (Kisvárda), Dr. Túri Zoltán ügyvéd 
(Karczag\ Vieszc Iván máv. gépgyári m érnök (Budapest). A távollevők közül 
üdvözletüket k ü ld ték : Dr. Berencsy Zoltán debreceni orvos, Münich Vilmos 
budapesti m érnök, Dr. P ayer Ervin budapesti orvos és Varga Géza püspöki 
titkár Ungvárról. A találkozás napján m indenekelőtt m egtekintették a várost, 
m elyen kevés változást tapasztaltak, m ajd egykori tanáraikat és házigazdáikat 
keresték fel. Délután 5 órakor az egész társaság a líceum auditórium ában 
gyűlt össze, hol Barcsa Mihály szép beszédben üdvözölte osztálytársait, az 
intézetet, m elyre hálás szivvel Isten áldását kérte és az intézet képviseleté
ben m egjelent igazgatót és tanári kart. Szavaira K arátsony Zsigmond igaz
gató m ondott köszönetét a meleg szeretetért és ragaszkodásért, mely az 
intézet iránt úgy a szónok szavaiban, mint a találkozón résztvevők m eg
jelenésében oly szép idealizmussal ju t kifejezésre Szívből üdvözli őket az 
alma m ater nevében és Isten áldását kéri további életpályájukra. E zu 'án  az 
intézet épületét, majd a régi fatem plom ot és a Thököly kápolnát tekintették 
m eg és kegyeletes szivvel keresték fel a tem etőben nyugvó volt kedves 
tanáraik sírját.

Este a Brunmayer-féle vendéglőben kedélyes társas vacsora volt, m elyen 
a találkozókon kívül K arátsony Zsigmond igazgató, Báthory Andor, B ruckner 
Károly és Topperczer Rezső liceumi tanárok vettek  részt. A  m indvégig 
em elkedett hangulatban lefolyt estén felköszöntőket m ondtak Barcsa Mihály, 
Karátsony Zsigmond igazgató, Baky István, Túri Zoltán, Martincsek Márton, 
akik lelkes szavakban éltették az intézetet, annak tanári karát, a hálás tan ít
ványokat, Scholcz Frigyes volt kedves osztályfőnöküket és volt tanáraikat, 
a jelenlévő hölgyeket stb . A kedélyes társaság a késő éjjeli órákig együtt 
m aradt és egy újabb viszontlátás rem ényében oszlott szét.

M indezen találkozók hivatva vannak arra, hogy a líceum és annak 
növendékei között m indenkor fennállott szeretetteljes viszonyt m egerősítsék 
s növeljék s ezeken láthatjuk leghívebben visszatükröződni az intézet régi
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szép tradícióit. Szívből kívánjuk az alma m aterhez oly gyöngéd szeretettel 
ragaszkodó volt kedves tanítványoknak, hogy az Ég áldása kísérje őket 
további életpályájukon !

N evelés, tanulm ányi és fegyelm i állapot. A tanári testület ez évben 
is igyekezett minden pedagógiai eszközt lelkiism eretesen alkalmazni, hogy 
a gondjaira bízott ifjúság erkölcsi, értelmi és testi fejlődését előmozdítsa s 
hogy ebbeli törekvését és fáradozásait általában siker koronázta, arról ta 
núskodik a XVI. fejezet alatt közölt statisztikai kimutatás. A tanításban tel
jesen az állami tantervet követtük, azzal az eltéréssel, hogy az alföldi, 
m agyarajkú növendékekre való tekintettel a I. és II. osztályban is tanítottuk 
a ném et nyelvet. Tanári értekezleteinken behatóan tárgyaltuk a tanulók 
erkölcsi m agaviseletét és tanulm ányi előm enetelét, valamint folyó ügyeken 
kívül a felsőbb hatóságok tanügyi rendeletéit. K ét módszeres értekezletet 
és két ellenőrző tanácskozást tartottunk, m elyeken a hanyag, vagy nem 
elég haladást tanúsító növendékeket m egintettük s ezt az illetők szüleivel 
írásban is közöltük.

Főtörekvésünk volt, hogy a tanításban a tanuló házi m unkája lehető
leg könnyíttessék s a megszabott tananyag elsajátítása, úgy az ism eretek 
közlése, mint a begyakorlás, az egész osztály érdeklődésének és szellemi 
m unkásságának ébrentartásával közös és együttes munka útján magán a 
tanítási órán történjek

E  célt szolgálták a 4 év előtt intézetünkben m eghonosított u. n. 
p r ó b a t a n í t á s o k ,  m elyeket ez évben is folytattunk. Időnként ugyanis 
epy-egy tanár, más-más osztályban és tantárgyból az egész tanári kar je len 
létében tart órát Ez előadásokon főképen a rokonszakok tanárainak alkalma 
nyílik közvetlen tapasztalatokat szerezni egymás módszeréről, didaktikai el
járásáról s ezzel a tanítás egyöntetűbbé, m agasabb szinvanalúvá lesz s azon
kívül a m eghallgatott előadás bő anyagot szolgáltathat pedagógiai eszme
cserére, ami a ta rítás  ügyének javára válik.

Az intézet belső m unkájában iparkodtunk a modern kor követelm é
nyeivel lépést tartani s az utóbbi években bevezetett újításokat nemcsak 
fentartottuk, de lehetőleg fejlesztettük.

A szem léltetést, a mai tanítás e legfontosabb eszközét, m indenütt ipar
kodtunk érvényesíteni. A képekkel, szobrokkal, domborm üvekkel díszített 
‘anterm ek, folyosók, a Topscher-féle 4000 K.-ás hagyom ányból és az inté
zet költségén eszközölt nagyobb tanszerbeszerzések, a parkírozott tágas 
intézeti vdvar, az i n t é z e t i  n ö v é n y  k e r t ,  az őszi és tavaszi hónapokban 
a szabadban tartott természetrajzi és rajz-órák mind módot és alkalmat 
nyújtottak e célra.

A  szemléltetés elősegítésére, valam int a tanulók testi m unkája és ügyes
sége fejlesztésére szolgált f i l o l ó g i a i  m ű h e l y ü n k ,  m elyben a tanulók

8*
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az ókori régiségek egyes tárgyaiból szemléltető esközöket készítettek (L. 
a XI. fej.)

A latin nyelv  tan ítá sáb a n  a 4 éve m egkezdett új irányt a Dent-féle 
kis latin nyelvkönyv és annak módszere alapján ez évben is folytattuk és 
pedig ezúttal az 1—>IV. osztályokban.

Szegény tan u ló k a t ingyen  tankönyvekkel segélyeztünk, amint erről a 
XIII. fejezetben a segítő könyvtárról szóló jelentés beszámol.

Tanterm einket s összes iskolai helyiségeinket p a d  ló  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, aminek egészségügyi szempontból nagyon 
jó  hatását tapasztaltuk.

Nagy gondot fordítottunk a t a n u l ó k n a k  az i s k o l á n  k í v ü l  
v a l ó  e l l e n ő r z é s é r e .  Úgy az igazgató, mint az osztályfőnökök és a val
lástanár, de a tanári kar minden tagja is figyelemmel kisérték a növendé
keket s szállásaikon minél gyakrabban m eglátogatták, hogy értesülést sze
rezzenek az ifjúság lakásviszonyai, táplálkozása, napközi elfoglaltsága, tanu
lási ideje, szórakozásai stb. felől s így a tanulók testi egészségét és erkölcsi 
fejlődését, esetleges káros hatások ellen m egóvhassák. E  célra szolgál a 
tanári szobában kitett l á t o g a t á s i  n a p l ó ,  m elybe a tanárok bejegyzik, 
hogy melyik tanulót mikor látogatták meg szállásán s egyúttal szerzett ta
pasztalataikat és észrevételeiket is bevezetik, hogy a tanári kar minden 
tagja értesülést szerezhessen az egyes tanulókról s házi viszonyaiktól Minden 
tanuló tartozik a tanév elején házi, illetve m unkarendet, heti beosztással készí
teni s azt lakásán látható helyen kifüggeszteni. A tanári kar atyai gondos
kodásának köszönhető, hogy a tanulmányi eredm ény m egnyugtató, az ifjú
ság fegyelmi állapota ellen pedig úgyszólván alig m erült fel nagyobb kifo
gás s szigorúbb fegyelmi eszközhöz nem kellett a tanári testületnek nyúlnia.

Nevelői kötelességünkhöz híven nagy gondot fordítottunk az ifjúság 
vallás-erkölcsi érzületének ápolására. Minden nap az első és utolsó órát 
imával, a vallásiam órákat pedig azonkívül egyházi énekkel kezdettük és 
végeztük. Az őszi és tavaszi hónapokban a protestáns tanulók tanáraik 
kíséretében vasárnaponként tem plom ba jártak, a téli zord, hideg időben 
pedig buzgó vallástanárunk tarto tt ifjúsági istentiszteleteket az auditóriumban. 
A  más vallású tanulók saját hitoktatóik felügyelete alatt tesznek eleget val
lásos kötelességeiknek. A  prot. tanulók két ízben járultak tanáraikkal együtt 
az úrvacsorához.

E gyébként az intézet belső munkássága a törvény és az utasítások 
által megszabott keretekben zavartalanul folyt a tanév végéig. A szükséges
nek mutatkozó kisebbszám ú helyettesítések az igazgató intézkedésére ren
desen m egtörténtek. A tanítás csak délelelőtt folyt reggel '/•> 8-tól V* 1-ig. 
m iután ennek előnyös voltát a tapasztalat igazolta A j ö v ő . t a n  é v t ő l  
k e z d v e  a t a n í t á s  n a p o n t a  r e g g e l  8 ó r a k o r  k e z d ő d i k  é s  1 
ó r a k o r  f o g  v é g z ő d n i .
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K ét m ozzanatró l kell m ég megemlékeznünk, melyek nagy jelentősé
gűek intézetünk életében. Az egyik az, hogy az ág. hitv, ev. egyházegye- 
tem által 1909. évi novem ber hóban jóváhagyott líceumi K orm ányzati R en d 
ta rtá s  az elmúlt tanévben lépett életbe Közlésétől e helyen eltekintünk, 
miután a pártfogóság azt külön füzetben kinyom atta és minden pártfogó- 
sági tagnak megküldötte.

A másik fontos körülmény a líceumi pártfogóság 1910. évi dec. 4-iki 
közgyűlésének am a határozata, mely szerint a líceumi tanárok részére 
4 °/o'os kölcsönt folyósított az u. n. D ürreberg alatt tervezett tanári tele
pen t a n á r i  h á z a k  é p í t é s é r e .  Ez igazán hum ánus kedvezm ényt 7 tanár 
vette igénybe s m ár épülnek is a családi o tthont nyújtó ha|lékok. Hogy 
ez építkezés úgy az intézet, mint az illető tanárok érdekét, valamint a 
város fejlődését tekintve, mily nagy jelentőségű, ezt igazában csak a jövő 
fogja megmutatni.

Hálás szívvel kell e helyen is köszönet m ondanunk a nagytekintetű 
pártfogóságnak tanári karunk iránt ezúttal is tanúsított nemesszivü jóindulatáért.

M agántanulók vizsgálatai. A lefolyt tanévre beirt 12 magántanuló 
közül május hó 8-án, illetve junius 23. és 24-én 9 tett vizsgálatot, és pedig:

Jeles eredm énnyel: 2, jó eredm énnyel 2, elégséges eredm énnyel 2, 
két tárgyból elégtelen eredm énnyel 3.

Felvételi vizsgálatot tett 1 tanuló 2 tárgyból elégtelen eredménnyel.
V izsgálatok a tan év  végen. A VIII. osztály prot tanulóinak vallástani 

vizsgálata nagytiszt. Székel)- Gyula tátraaljai főesperes ur elnöklete alatt 
május hó 8-án, az osztályvizsgálatok a VIII osztályban május hó 9 13.,
az I — VII. osztályokban pedig junius 12—21. napjain folytak le.

R ajzkiállitás. A növendékeink által készített rajzokból és festm ények
ből az intézet rajzterm ében junius hó 2 0 —24 napjain kiállítást rendeztünk 
s az azt megtekintő szülők és érdeklődő közönség teljes elismeréssel nyilat
koztak a szaktanár helyes irányú, szakavatott tanításának s buzgó fáradozá
sának feltűnő szép eredm ényéről.

É vzáró  ünnepé ly . Junius hó 23-án délelőtt 9 órakor tartottuk meg a 
líceumi auditórium ban a szokásos záróünnepélyt a következő rendben:

1. Erős várunk nekünk az Isten.
2. A segesvári csatatéren Jóny-díjjal ju talm azott költemény. Irta és 

szavalta Kubovcsik A ndor VII. o. tanuló
3. Latin hálabeszéd Tartotta Schulek E lem ér V ili o. t.
4. Székács Jó zsef: Anyám búcsúszava. Szavalta Danielisz Mátyás I \ o. t
5. Schiller: D er Taucher. Szavalta Belóezy Dezső V o t.
6. Ada N eg ri: Tűz a bányában. Szavalta Majzik István VI. o. t.
7. Évzáró beszéd. Tartotta Karátsony Zsigmond igazgató.
8 Záróima. M ondotta Binder Jenő vallástanár.
9. Himnusz.



XIX.

I udnivajók az 1911/12. tanévre.
A késmárki ág. hitv. ev kerületi líceum főgimnáziumában 

a beiratások az 1911/12. 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 31-én tar
tatnak. Akik két tárgyból kaptak elégtelen osztályzatot, javító 
vizsgálati engedélyért mélt. és főtiszt. Geduly Henrik püspök úrhoz 
intézett kérvényüket július hó 8-ig az igazgatósághoz adják be.

A tanév megnyitó ünnepély és az előadások kezdete szep
tember 5-én. 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 minden 
vidékéről mindig szívesen hozták ide fiaikat a szülök, mert a 
protestantizmussal csaknem egyidős líceum falai között igaz magyar 
szellemben nevelték őket s e mellett alkalmuk van a német nyelv
ben jártasságra tenni szert.

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. valláséi tanúlók részére ingyenes, félingyenes 
és kedvezményes helyek vannak. De minden tápintézetben ét
kező növendék jótéteményt élvez, mert az intézet alapjaiból 
átlag minden tanuló ellátására ráfizet.

Ezenkívül szorgalmas, jó magaviseletü tanulók tandíjelenge-
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désben részesülhetnek részint az iskola-, részint az ifjúsági se
gélyalap részéről. Számos ösztöndíjalapitvány van hivatva támo
gatni és jutalmazni az arra érdemes tanulókat. Szegény tanulókat 
az intézet tankönyvekkel is segélyez.

Az intézet által a tanulók segélyezésére és jutalmazására 
fordított összeg kb. 7000 koronát tesz ki évenkint

Mindennemű kedvezményért külön-külön kérvények au
gusztus 2ö-ig nyújtandók be az igazgatóságnál. A kérvényekhez 
szegénységi és jeles vagy jó osztályzatról és jó magaviseletről 
tanúskodó bizonyítványt kell mellékelni. Később beadott kérvények 
figyelembe nem vehetők.

Félévi tandíj (fizetendő szeptember és február 1-én) 22 K- 
Járulékok egész évre 20 K-

A városban egészséges és olcsó lakások kaphatók. (Lakás, 
reggeli, uzsonna, mosás, fűtés világítással 15—24 K- A teljes 
ellátás 50—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 fogad
janak, míg az intézet igazgatóságánál nem jelentkeztek és tájékozást nem 
kaptak.

Különösen óvjuk a t. szülőket a helyszerző-közvetítőktől.
A szünidőben mindennemű felvilágosítással — levélbeli meg

keresésre is — készséggel szolgál
Késmárk, 1911. június havában

a líceum igazgatósága.
*  *

*

Figyelmeztetés.
Az 1911/12. tanév elején a szokásos 2 napos nagyobb kirán

dulás helyett két egy-egy napos kirándulást rendezünk. Az első a 
szepesi Karszt megszemlélése lesz, amelynek legérdekesebb rész
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létéi a Hernád áttörése és járhatatlan szurdokai, továbbá a tatár
járásból ismeretes Menedékkő (Lapis refugii).

A másik kiránduláson a Tátra legszebb völgyét, a Nagytar- 
patakit keressük fel.

Jelentkezés a beiratások alkalmával, amikor is az útiköltség 
(2—2 K-) előre lefizetendő. A kiránduláson a III.—VIII. osztály 
tanulói vehetnek részt.



I V .  o s z t á l y

Hetvényi, Keresztyén vallástan. 
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan: Pokorny, Kath. szer

tartástan és kis katekizmus.
Dr. Weszely, Stilisztika és verstan, 5. 

vagy 6. k.
A rany-L ehr, Toldi 11. vagy 12. k. 
Hirn-Paulay, N ém et nyelvtan. 
Hirn-Paulay, N ém et olvasókönyv.

H ittrich Ö., Latin mondattan.
H ittrich O., Latin gyakorlókönyv a III.,

IV. o.
Dr. Szádeczky Lajos, Magyarok tö rté

nete II. r
Dr. Lévai Ede, A lgebra 12. k. 
Gerevich-Király, Constructiv planim etria 
Szterényi, Növénytan 
Cserey, Növényhatározó 2. jav. k.

V. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv 
Batizfalvy-Bereczky, Bibliai ismertetés. 
Kovács, Kis énekeskönyv.
Titz, Kath. hittan I. r.
Zlinszky Aladár, Rethorika. 
H irn-Paulay, N ém et rethorikai és poé

tikai olvasókönyv.
H irn-Paulay, Ném et nyelvtan.
K öpesdi, Cicero D e imperio Cn. Pom peji

H ittrich O., Római régiségek. 
Csengeri, Szem elvények Ovidiusból 
Maywald, Görög nyelvtan.
Maywald, Görög olvasókönyv. 
Szigethy L., V ilágtörténet I kötet.

; Dr. L évay Ede, A lgebra 12. k.
Dr. Sárkány Lajos, Mértan II. k.
Szterényi, Állattan
Helm ár, Iskolai atlasz. (Ókor.)

VI. osztály.
H etvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv.
Bereczky, K eresztyén egyház története.
K ovács, Kis énekeskönyv
Kath. vallástan : Vincze Am bró, E r

kölcstan.
N égyesy László, Poétika II. k.
H irn-Paulay, N ém et rethorikai és poé

tikai olvasókönyv.
Hirn-Paulay, Ném et nyelvtan.
K alm ár Elek, Szem elvények Liviusból.
C serép, Szem elvény Vergilius Aenei- 

séből.
W agner-H orváth, Római régiségek.

Dóczi, Görög nyelvtan.
Maywald, Görög olvasókönyv II. r. 
Szigethy L.. Világtörténelem 2 k.
Dr. L évay Ede, A lgebra 12. k.
Dr Sárkány Lajos, Mértan II. kötet. 
Róth S. - Hankó - Melczer, Á svány tan - 

Chemia.
S täuber J., 4 számjegyű logarithmus- 

táblák.
Helm ár, Iskolai atlasz. (Középkor.) 
Schiller, W allensteins Tod. Magy. Sze- 

lényi Ödön.

VII. osztály.
Heivényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv.
Bereczky, M agyar prot. egyház történ.
Kovács, Kis énekeskönv.
K ath vallástan: D em ény, E gyháztör

ténet.
V áczy János, M agyar irodalom tö rté

nete  I. r
Hirn-Paulay, Német irod olvasókönyv'.
Szőke-L áng, Cicero beszéde V erres 

ellen (De signis.)
C s e r é p J , Szem elvény Vergilius Aenei- 

seből.
Maywald, Görög nyelvtan.
Dr. Vietorisz J , Szem elvények Hero- 

dotosból.

Csengeri J., Homeros O dysseája 1. k 
Elischer-Fröhlich, Homerosi szótár. 
Lévay Ede, A lgebra 12, k.
Sárkány Lajos, Geometria 2. k 
Dr. Kovács Zoltán, Fizika.
H ittrich Ö., Római régiségek.
Hittrich Ö., Sailustius Bellum Jugur- 

thinum.
Szigethy, V ilágtörténelem III köt. 
Fodor-Gerlóczy, Egészségtan.
Gaal Mózes, Magyar nyelvtan.
S tauber József, 4 számjegyű logarith- 

mus-táblák.
Helmár, Iskolai atlasz. (Újkor.)

(folytatás a hátsó oldalon.)



Vili. osztály.
Hetvényi-Jausz, Bibliai olvasókönyv. 
Zsilinszky-Hörk, Hit- és erkölcstan. 
Kovács, Kis énekeskönyv.
Kath. vallástan: Uhlyárik Apologetika. 
Váczy J., Magyar irod. története II. r. 
Hirn-Paulay, Német irod. olvasók. II. r. 
W irth Gy., Szem elvények Horatiusból. 
Schmidt Attila, Szem elvények Taci- 

tusból.
N ém ethy Géza, Cicero D e ofíiciis. 
Maywald, Görög nyelvtan.
Csengeri, Hom eros Iliasa.

Elischer-Fröhlich, H om erosi szótár. 
Simon J. Sándor, Szem elvények Pla

tánból.
Leffler Samu, Római irod. történet. 
W agner-Horváth, Római régiségek. 
Márton, G örög irod. történet.
Szigethy, M agyarország oknyomozó 

története.
Lévay E de, A lgebra 12. k.

| Sárkány L., Geometria 2. k.
Dr. Kovács Zoltán: Fizika.
Szitnyai Elek, Lélektan és logika 4 k.

Görögpótló tankönyvek.

V. osztály.
H om eros Iliasa bö szem elvényekben, 

ford. Csengeri János.
H om eros Odysseiája, ford. Gyom lay 

Gyula.

Szem elvények H erodotosból, ford. Ge- 
réb József, 3. k.

Badics József, M agyar irod. olvasó 
könyv I. r  , 3. k.

Hittrich O., Görög régiségek.

Segédkönyvek.
E lischer-Fröhlich: H om erosi szótár

(V II-V III.)
Lévai-Vida, Görög szótár (VII -V III. o.) 
Burián János, Latin-m agyar és m agyar

latin szótár (IV— VIII. o.)
K elem en Béla, Ném et szótár (V—VIII.) 
H am vas József, A  világirodalom tö rté 

nete. (Tud. zsebkönyvtár.)

Mika Sándor, Történeti olvasókönyv 
(III—VII. o.)._

Dr. Szelényi Ödön, A  filozófia alap
fogalmai (VIII. o )

Endrei Ákos, Német beszélgetési gya
korlatok (V—VIII. o.)

Hittrich Ö .: Római régiségek (V —VII.)

VI. osztály.
Badics, M agyar irod. olvasókönyv II. 

r. 3. k.
Sophokles Elektrája, m agyarázta Dr.

Losonczi, 2. k.
Hittrich O., Görög régiségek.

VII. osztály.
Badics, M agyar irod. olvasókönyv III. 

r. 3. k.
Thukydides, ford. H egedűs István.

D em osthenes beszéde Ktesiphon ellen, 
ford. Bölcskei L. és Schaffer M. (Je
les írók Isk. Tára).

Márton J , Görög irodalom tört.

VIII. osztály.
Gyomlay-Péterfi, Platon és A ristoteles, 4. k. 
Zsám boky, A  görög művészet.


