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KÍSZELY ERVIN *

Nem múlhatott el tehát ez a tanév sem anélkül, hogy gyászt 
és bánatot ne okozzon, fájdalmas sebeket ne üssön, keserves 
könnyeket ne fakasszon, líceumunk tanári kara, ifjúsága, párt- 
fogósága körében.

Mert újra halotiaink vannak! Drága, kedves, felejthetetlen 
halottaink, mint sajna már annyi éven át.

Emlékezetüknek szentelvék tehát ismét értesítőnk első oldalai, 
hadd tudják meg mindazok, kiket az iskolához valami kötelék fűz, 
veszteségünket, hadd egyesüljenek velünk együtt a bánatban és 
kegyeletes visszaemlékezésben.

Vérző szivek, feldúlt családi boldogság, örökre szertefoszlott, 
eltemetett szép remények látásán, ki ne indulna meg, kiben ne 
ébredne fel az igaz, meleg részvét, bármily távol álljon is a szen
vedőktől, a kegyetlen sors által sújtottaktól, a könyörtelen végzet 
által letöröttektől.

Mennyivel inkább osztozkodunk tehát mi a sújtott családok 
fájdalmában, könnyeiben, mi, akik elmondhatjuk, hogy azok az 
elköltözőitek nemcsak a gyászoló hozzátartozóiknak kedves, drága, 
felejthetetlen halottai, hanem egyúttal a mieink is, mert családjuk 
után hozzánk álltak legközelebb. Mi, akikkel együtt munkálkodtak, 
küzdöttek, fáradoztak, a közös műhelyben, az iskolában, legjobban 
tanultuk megismerni őket és ez együttélés és együttműködés kap
csán egyúttal megbecsülni és megszeretni. Itt fonódtak a barátság 
és kartársi érzület erős szálai, itt észleltük nemes munkájuk 
gyümölcsét, sikerét, eredményét.

Szeretteiknek vesztesége tehát egyúttal a mi veszteségünk is,
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bánatuk, gyászuk, könnyük egybeolvad, egybevegyül és egybefoly 
a mi fájdalmunkkal, aminthogy velük együtt kívánjuk kegyelettel 
őrizni emlékezetüket

E kegyeletnek hódolunk, midőn e sorokat Írjuk, most amikor 
néma sírhantok borulnak már porladozó csontjaikra, mikor könny
áztatta virágos halmok alatt már örökre pihennek.

Hadd hajtsuk meg felettük még egyszer az elismerés zászlaját, 
hadd idézzük fel még egyszer rövid időre szellemüket, élő alakjukat, 
hogy egy utolsó búcsúban elmondhassuk röviden mindazt, ami 
éltüket előttünk becsessé, értékessé, az elhunytukat fájdalmassá 
tette és amivel kiérdemelték ifjúságunk, tanártársaik, pártfogóságunk 
e város polgárságának háláját, szeretetét, elismerését, tiszteletét.

Kettőt is elszólított közülünk a kérlelhetlen halál.
Amíg az egyikben a fiatal, tetterös, fényesnek ígérkező, pályá

ját alig kezdő intézeti orvost és egészségtantanárt siratjuk, addig 
a másikban a pályáját becsülettel megfutott és a nehéz munkától 
elfáradva, nyugalomba vonult tanárt gyászoljuk, ki hosszú, áldásos, 
a Líceumnak szentelt munkája révén, még a jól megérdemelt pihenés 
napjai alatt is hozzánk tartozott.

-  Elsősorban ennek az agg kartársnak, pihenni tért nesztorunk, 
Kiszely Ervin, emlékének kívánunk hódolni, aki 41 éven, tehát egy 
emberöltőn át, odaadó hűséggel, kitartó buzgősággal és dicséretes 
eredménnyel szolgálta ősrégi intézetünket.

Neki szenteljük most e néhány igénytelen sort.
A tanév első napjaiban, amikor a tanárnak munkaideje kezdő

dik, szeptember 8 án költözött el tőlünk rövid szenvedés után. 
Mintha csak ezzel is jelezni akarta volna, hogy az ö élte müve 
végleges befejezést nyert akkor, mikor búcsút mondott líceumnak 
és a kinek nincs már keresni valója az iskolában, annak az élet
ben sincs helye.

A régi tanári gárda jelszava és felfogása ez, a mely utolsó 
leheletig szeretett volna szolgálni, dolgozni és pihenni csak a sír
ban akart.

Kiszely is még annak a régi, most már fölötte megritkult, 
hivatalban alig található tanári gárdának, amellyel a késmárki 
líceum úgy, mint a legtöbb protestáns intézet is büszkélkedhetett,
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egyik oszlopos, tipikus tagja és mint ilyen egyúttal városunk, 
társadalmunk markáns egyénisége volt

Valóban érdekes, eredeti, tiszteletreméltó tanári típust kép
viseltek ezen már most kevés kivétellel mind sirbaszállt, pihenni 
tért öreg urak, akik iskolájukkal összenőttek, egybeforrtak, ahol 
többnyire fölötte mostoha viszonyok közt egy-egy emberöltőn át 
tanítottak, oktattak, neveltek fáradhatlan buzgalommal, lankadatlau 
szorgalommal, erős ambícióval.

A tanári pálya, amely minden látszat ellenére még ma sem 
rózsás, nem igen kecsegtet anyagi előnyökkel, fényes állásokkal 
de annál több lelkesedést, munkakedvet, türelmet és önmegtaga
dást kíván attól, aki e szép, nemes de nehéz és fárasztó hivatá
sának derekasan meg akar felelni. A ki jó tanár akar lenni, nem
csak tanítani, de nevelni is akar és a tanítványai szivéhez és 
eszéhez vezető utakat egyaránt keresi, annak ugyancsak egész 
lelkét kell belevinni, egész énjét feláldozni, hogy célt érjen. Orcá
jának verejtékével, keblének egész melegével, észbeli tehetségének 
minden megfeszítésével kell dolgoznia.

Ámde mennyivel nehezebb, viszontagságosabb, küzdelmesebb 
volt a tanári állás abban az időben amikor Kjszely mint fiatal 
tanár kezdte a pályafutását.

Szerény, ósdi, szűk épületben, zsúfolt osztályokban, kevés 
vagy semmi felszereléssel kellett tanítani, még szerényebb fizetés 
mellett. Mert bizony a protestáns intézeteknek jó híre karöltve 
járt a közmondásos szegénységgel. El választhatón ikertestvérek
nek látszottak ezek.

A munkát azonban nemcsak az növesztette, hogy egy-egy 
tanár kezében sokszor a legheterogenebb tantárgyak voltak, huma- 
noriák és reáliák a legtarkább összeállításban és így neki való
ságos polihisztornak kellett lennie, hanem tetézte még azon a helyi 
viszonyokból eredő körülmény, hogy a tanítás magyarul és németül, 
tehát két nyelven folyt.

Aki ilyen viszonyok mellett nem kedvetlenedett el, nem akasz
totta szegre az iskolamesterséget, nem mondott búcsút a szegény
ségre és lemondásra kárhoztató tanári pályának és keresett köny- 
nyebb és amellett jobban fizetett állást, abban csakugyan a tanári
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hivatásra predesztinált lélek lakozott, azt valóban a tanügy iránt 
táplált igazi hajlam, szeretet és lelkesedés tartotta vissza, arról 
igazán el lehetett mondani, hogy tanárnak született. Félrevonulva 
a világ zajától, lemondva minden nagy igényről, kerülve minden 
feltűnést, a csendes, becsületes, az ifjúság nevelésének szentelt 
munkában és egyszerű, de meleg otthonban, amelyet alapítaniok 
sikerült, megtalálták azt a boldogságot és megnyugvást, amit maga 
a jó mód, az előkelő állás, az élvezetek özöne sem nyújthat.

Az élet nehézségeivel, nélkülözéseivel korán megismerkedve 
és derekasan megküzdve, alakult ki erős egyéniségük, puritán jel
lemük, önálló életfelfogásuk, amely az ifjúsággal való állandó fog
lalkozásuk közepette még inkább megszilárdult. Az ifjúság újabb 
és újabb csapata, amely kezük alá került, egyben újabb lelkese
dést és munkakedvet váltott ki belőlük. — A fiatal kedélyek élet
öröme, vígsága, rajongása új és új erőt és tápot nyújtott az öreg 
professzoroknak buzgalmukban, ez erősítette bennük az ideális 
érzelmeket, a humánus gondolkozást.

A haza minden zugából idesereglett tanítványok szemében 
ezek a régi tanárok, akiknek feje fölött évtizedek munkája szinte 
láthatatlanul viharzott el, akik mint az intézet tradícióinak őrzői 
apákról fiúkra maradtak, idővel legendás alakokká nőttek.

Ök, akik annyi éven át annyi hol kisebb, hol nagyobb fiú 
életében oly fontos szerepet játszottak, sorsukra szinte döntő 
befolyással látszottak lenni, az iskolaélet ezernyi kis eseményei 
központját képezték, akik nevelők, bírák, barátok, támogatók egv 
személyben, idővel mondás alakká válnak, amelyek köré a hála, 
a tekintély, a szeretet, a ragaszkodás érzelmeiből szövődik az a 
sok-sok kedves diáktörténet, amelyek minden túlzásuk, erős kiszí
nezésük mellett is nemcsak mindenkor jellemzők az illető tanárra, 
hanem tanúságot szolgáltatnak arról is, hogy emlékezete ott él 
az általa nevelt ifjúság szívében.

Kjszely Ervinről is ugyancsak mesélt a diákfáma, amely szerint 
a mathematikának oly szigorú professzora volt, hogy aki nála 
elégségest kapott, az ha más intézetbe került, csodálatba ejtette 
iskolatársait és tanárát számtani tudásával, aki pedig jelesre tudott 
Kjszelynél szert tenni, az már versenyre kelhetett bármely fiúval
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az országban Büszke is volt erre a jelesre minden nebuló, mert 
szentül meg volt győződve, hogy ez sokkal többet ér minden más 
eminensnél, aminthogy nem egy régi tanítványa, ha számtani tudá
sával, ügyességével akar kérkedni, arra hivatkozik, hogy ö K'szely- 
töl tanult számolni.

Szó ami szó, Kiszely nem tartozott a mindent elnéző, minden 
felett szemethúnyó, atyáskodó tanárok közé, nem dédelgette sem 
az üresfejü, sem a lusta és tehetetlen tanulókat, lett légyen az úri 
csemete, vagy szegény fiú, egyre ment az nála. A kegyelemből 
való enyhe osztályozásnak nem volt barátja. Nála becsületesen ki 
kellett érdemelni a jó osztályzatot, meg-meg forgatta bizony ö 
alaposan a nebulókat és nem nyugodott addig, míg meg nem 
győződött igazi haladásukról. Nem szerette a fél munkát, a felü
letességet; egész tudást kívánt. Erősen fogta a gyeplőt és minta
szerű fegyelmet és rendet tartott. Az ő szigorúsága azonban saját 
szomorú élettapasztalatából fakadt és az ifjúság javát célozta.

Mert ö, aki már mint 13 éves fiú teljes árvaságra jutott és 
így kénytelen volt a maga lábán járni, a maga fenntartásáról 
gondoskodni, saját magán tanulta, mily nehéz és küzdelmes az 
élet. Látta, hogy hány ifjú bukik el e küzdelemben csak azért, 
mert nincs alapos tudása, mert nem tud komolyan tanulni, dol
gozni, mert otthon és az iskolában dédelgették, nem fogták szigo
rúan, mindent elnéztek. Amikor pedig az élet keményen belemar
kol az elpuhult, hiányos képzettségű ifjúba, akkor csakhamar 
kidőlt, alulmaradt és szaporította a proletárok számát.

Tanítványai közül nem egy, aki annakidején duzzogott, hogy 
Kiszely oly szigorú és az egyszeregytől kezdve az összes mathematikai 
szabályok és képletek pontos és gyors tudását, alkalmazását követeli, 
később,meglett férfi korában, ép e miatt nagy hálával és elismeréssel 
adózott egykori tanárának Jeléül annak, hogy l\ 'sze'y szigora 
javára vált. De azért Kiszely nem tartozott a megcsontosodott, 
rideg pedagógusok közé, mert keblében meleg szív dobogott és 
leikéből mély érzés fakadt. Jól tudták ezt a fiúk is és ha alaposan 
megtanulták a leckét és ment a felelés, mint a karikacsapás, akkor 
a tanár úr szigorú tekintete derültté vált, arcára a víg mosoly ült, 
megpendültek szívének kedélyes, humoros húrjai, miről vidám
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mesélés, kedves tréfák, hangos nevetés tanúskodott. És tudták ezt 
tanártársai is, hogy a keménynek látszó és igazát erősen védő, 
nézetéért harciasán síkraszálló kollégában melegen érző szív lakozik, 
amely a kartársak örömében, bánatában osztozkodik, és hamar 
fakasztja a részvét könnyeit, amint másrészt kedélyes humorával, 
ártatlan tréfálkodással megnevetteti a társaságot. És bár szomorú 
ifjúsága és egyéb csalódások életfelfogásának némi pesszimisztikus 
vonást adtak, keserűséget váltottak ki belőle és bár erősen kifakadt 
és bosszankodott a világ dőreségén, a sors igazságtalanságán, az 
emberek hiúságain, gyarlóságain, nemtetszésének pedig kemény 
szavakban bátor kifejezést is tudott adni, úgy e kritikai hangulatot 
mégis csak ismét az élet verőfényes derültsége, a megelégedett
ség csendes érzelmei váltották fel, és az előbb még haragos szemé
ből újra a vidámság sugárzott, hangos nevetése pedig hirdette, 
hogy jó humorja újra felülkerekedett. Baráti és családi körben 
kedélyességével, kedves meleg hangulatot terjesztett, amelyet még 
figyelmességével, szolgálatkészségével fokozott. Szívjósága, mély 
érzése is ilyenkor mutatkozott legszebben. Gyengéd és gondos 
férj és apa volt, a kin az egész család nagy szeretettel és tisz
telettel csüngött. Családjának szentelte nyugdíjbavonulása után élte 
utolsó éveit. Minden gondja, szeretete, fáradozása neki szólt.

Az elköltözött élte folyása a legzsengébb ifjúságtól kezdve a 
dolgozó, fáradozó, kiizködö ember pályafutását mutatja. Munkában 
telt el élete és azért a zsoltár szava szerint értékes, becses.

Kiszely 1839 augusztus 5-én született Eperjesen, ahol apja 
jómódú posztógyáros volt. Egy és fél éves korában azonban már 
elvesztette édesatyját. Még nagyobb csapást mért rá a sors, amikor 
az alig 13 éves ifjút forrón szeretett édesanyjától — aki féltett 
gonddal nevelte — is megfosztotta és ezzel végzete még mindig 
nem telt be, mert lelketlen gvámja tetemes vagyonából is kiforgatta.

Csoda-e, ha a kegyetlen sorstól üldözött, oly korán magára 
hagyatott ifjú lelkét bizonyos keserűség szállja meg? Hisz inkább 
azon kell csodálkoznunk, hogy fiatal lelke össze nem roppan ennyi 
megpróbáltatás alatt, hogy minden nehézséggel dacolva felküzdi 
magát, el nem csüggedve célhoz ér.

Középiskoláit szülővárosában elvégezvén, a tehetséges ifjú,
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hogy tanulmányai folytatásához megszerezze a szükséges anyagi 
eszközöket, nevelői állást vállal Jesztrebén, Zemplén megyében, 
Bernáth László földbirtokos házánál, majd pedig a vagyontalan, 
de tanulni vágyó ifjak módjára, theologus lesz. Hisz a theologiai 
pálya volt akkoriban a jogon kívül az egyedüli pálya, amely úgy
szólván mindenre képesített és ahol számos ösztöndíj módot nyúj
tott arra, hogy a szegény diákok is látogathassák a főiskolákat.

Három évig frequentálta az eperjesi theologiai akadémiát és 
1862-ben Maday szuperintendens alatt letette a kandidatikumot. 
Most már csak a befejező külföldi egyetemi év hiányzott. Az ehhez 
szükséges pénzt újból nevelősködés útján teremti elő. Három évig 
nevelösködik, először Beniczky Márton, majd Prónay Elek föld- 
birtokosok gyermekei mellett. E foglalkozás mindenesetre jótékony 
hatással volt fejlődésére, társadalmi érintkezésére. Hisz a magyar 
úri családoknál a szerény nevelők sok mindent tanultak, ami később 
nagy előnyükre vált. Végre azután megvalósíthatta régen táplált 
kedvenc tervét és a tudományok mekkájába, Németországba mehe
tett. 1865-ben Jenában találjuk, ahol két szemesztert tölt az egye
temen és theologia mellett, minthogy már erős az elhatározás 
benne, hogy a tanári pályára készül, szorgalmasan hallgat mathe- 
matikai és fizikai előadásokat is. — Az ott több magyar ifjúval 
együtt töltött gondtalan, vidám napok, éltének is legszebb, leg
kedvesebb korszakát képezték; felejthetetlen emlékek fűzték öt a 
kedélyes kis német egyetemi városhoz, víg diákéletével. Nem tudott 
eleget mesélni azokról az elmúlt szép időkről és még egy két 
órája halála előtt is azzal szórakoztatta látogatóit, és benső öröm
mel mutatta albumában a bizony már erősen megfakult fényképe
ket, amelyeket a jénai magyar egyetemi ifjakat ábrázolták, félig a 
német bursch wichs-jében, félig pedig a magyar nemzeti viselet
ben. Jenából még Berlinbe akart menni, de ebben a közben 
1866-ban kitört osztrák-porosz háború megakadályozta és így 
visszatért hazájába.

Alighogy megérkezett, három helyre is kapott meghívást üres- 
sedésben lévő tanári állásokra, még pedig Késmárkra, Mískolczra, 
Selmeczbányára. Az első mellett döntött, hisz ez volt legközelebb 
szülővárosához és híre is legjobban eljutott Eperjesre. Még 1866



10

szeptemberében elfoglalja Késmárkon, a líceumnál felkínált állást, 
hol eleinte mint segédtanár, majd pedig a tanári oklevél meg
szerzése után mint rendes tanár működik és amely intézethez, 
miután 1871 -ben nőül vevén Lám Ilonát, vele boldog családi tűzhelyet 
alapít, bár több Ízben kapott meghívást különböző helyekre, hű 
maradt egész éltén át. Itt tanított és nevdt ö szakadatlanul teljes 
41 éven át, nagy buzgósággal, szívós kitartással, szép eredmény
nyel ezer meg ezer ifjút e hazának. Mint ügyes rajzoló, szak
tárgyain kívül évek során át a szabadkézi rajzot is tanította, mint 
rendkívüli tárgyat Mint evangélikus tanár élénken érdeklődött 
egyháza ügyei iránt és mint presbiternek bö alkalma nyílt azok 
tárgyalásában tevékeny részt venni Ép úgy ott találjuk őt a líceum 
ügyeit intéző pártfogóságban, ahol éveken át mint a líceumi iskola- 
tanács és pártfogóság buzgó és lelkiismeretes jegyzője is szerepe! 
és egy ideig még azonfelül a tandíjkezelést is végzi. Mindezen 
tisztségekben a pedáns pontosság és lelkiismeretesség jellemzi 
működését. Munkában teltek-múltak az évek, a fiatal tanárból öreg 
professzor lesz, ki a nevelés terén szerzett tapasztalatait szívesen 
közli a régiek helyére lassan-lassan bekerülő ifjú pedagógus-gene
rációval, amelynek ő már Ervin bácsija lett Ez idő alatt otthoná
ban, amelyet csakhamar viruló gyermeksereg élénkített, sok-sok 
öröm, de sajna, bánat és gond is érte. Először a betegség, majd 
a halál mély sebeket ütött a szülői szíveken. Rövid időn belül két 
kedves, felnőtt gyermeket rabolt el a kérlelhetetlen végzet. Egy 
viruló hajadont és egy tehetséges fiút, ki apja pályáját választva, 
már már közel volt a célhoz.

Ifjúságának nehéz órái juthattak eszébe ismét a megpróbál
tatásnak e súlyos napjaiban a sújtott apának. És ismét össze 
kellett szedni egész erejét, hogy e csapást kibírja.

E szomorúság közepette némi vigaszt nyújthatott neki az a 
meleg ünneplés, amiben öt a líceum pártfogősága, tanári kara és 
ifjúsága tanári működésének 40-ik évfordulója alkalmából részesí
tette, amikor is az elismerés, hála és tisztelet egyúttal abban az 
alapítványban nyert kifejezést, amelyet nevére létesítettek és amely 
egyúttal ékes tanúbizonysága annak, hogy K>sze'y működése mély 
nyomokat hagyott és neve örök időre van bevésve ősrégi inté-
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zetünk, líceumunk történetébe, És vigaszt lelhetett öreg kartársunk, 
ki nemsokára jubileuma után, látva, hogy a még élő régi munka
társai mind búcsút mondanak a líceumnak, szintén pihenni vágyódva, 
nyugdíjba vonult, abban a büszke tudatban, hogy a még élő három 
fia közül mindegyikének szép pozíciót sikerült szereznie és bár távol 
éltek a szülői háztól, oda mégis, amikor csak tehették, nagy szere
tettel vissza-vissza tértek, hogy a szülői szeretetben sütkérezzenek 
és a család tisztelettel környékezett fejének minél több örömet 
szerezzenek.

Ez örömbe ugyan a mostani háború kitörésekor némi aggo
dalom is vegyült, mert két fia a harctérre vonult; de akkor már 
megvoltak számlálva nesztorunk napjai, aki hosszabb idő óta 
gyengélkedett és rövid betegség után életének 76. évében elköl
tözött.

Szeptember 10 én temettük el öt, kit szeretett hitvesével, két 
leányával és három fiával, akik méltán siratják a gyengéd férjet 
és jó apát, mi is gyászolunk, a pártfogóság, a városi polgárság, 
volt tanítványainak nagy részvéte mellett.

Sírja fölött e sorok írója következő gyászbeszéddel búcsúz
tatta el líceumunk nevében:

Oly szomorúan zúg-búg a harang! Bús síró hangja messze 
elszáll az őszi táj felett és felharsog a bánatos gyászdal. Halált 
és temetést hirdetnek. Igen, temetni jöttünk ide, ismét temetni!

Temetni gyengéd hitvest és szerető apát, kinek gyászbaborult 
zokogó özvegye, síró gyermekei fájdalmasan állják körül e néma 
koporsót, kinek két fia messze távolban, a harctéren visszatartva, 
keserű könnyeket hullat ama kegyetlen sorscsapás felett, mely őket 
nemcsak a jő atyától fosztotta meg, de még e sírhoz sem engedő 
jönni. És temetni jöttünk férfit, kinek ősz feje, barázdaszántott 
arca tiszteletet parancsolt, mert egy hosszú, becsületes és nehéz 
munkában eltöltött, szenvedések, de egyúttal örömökben is gazdag 
életről beszéltek.

Mindenekelőtt pedig tanárt temetünk, tanárt, aki 41 éven át 
lankadatlan buzgalommal, teljes hévvel, lelkiismeretes kötelesség
tudással nevelt, oktatott, tanított. Ó, mit jelent ezen, a legnehe
zebb viszonyok, anyagi gondok közt folytatott zajtalan munka,
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mennyi életerőt fogyasztott ez, mennyi szellemi kincset adott át ő 
ezer meg ezer tanítványnak, csak mi pályatársak tudjuk igazán 
méltatni.

A korán árvaságra jutott, lelkiismeretlen gyámja által vagyo
nából kiforgatott ifjú mily hamar volt kénytelen megismerkedni 
az élet nehéz gondjaival és így nem csoda, ha ő, aki keményen 
állta a harcot tudással és erős akarattal, a reá bízott ifjúságot is 
úgy kívánta nevelni, hogy minden viszonyok közt megfeleljen, 
becsületes készültséggel helyt álljon.

És mégis a szigorú professzor, aki egyetlen szempillantással 
meg tudta fékezni a legrakoncátlanabb tanulót, mélven érző szívvel 
birt, kinek szemében ott csillogott az öröm és fájdalom könnye 
és kinek villogó, haragos tekintetét a jóságos humor kedélyes 
derűvé változtatta.

És amilyen élesen ki tudott fakadni a világ fonákságán, az 
emberek hiúságain, ép oly mélyen tudott együttérezni a szenve
dőkkel, ép annyira tudott lelkesedni a szép és jóért.

Munka és küzdelem, családi örömök és gondok közt idővel 
megöregedett a fiatal tanár és mi, akik ma ravatalát bánatos 
szívvel körülvesszük, hozzá már mint tapasztalt nesztorhoz pillan
tottunk fel és áhítattal hallgattuk a múltak emlékeit.

Ám, amikor Kiszely kartársból Ervin bácsi lett és egyre jöttek 
a fiatalok és mentek az öregek, akkor Te is búcsút mondtál azon 
iskolának, amelynek falai közt egy egész emberöltőt töltöttél áldásos 
munkában

Valóban kevesen vagyunk már, akik veled még több éven át 
együtt működtünk és úgy sajog most a szívünk, amikor e letűnt 
időkre, a régi gárdának immár egynek kivételével mind elpihent 
tagjaira visszaemlékezünk. Azokra a puritánlelkü tanárokra, akiktől 
mi mostaniak és közte elsősorban jó magam is a már szintén 
deresedó fejű tanár, mint fiatal kezdő, kötelességtudást, humánus 
szellemet, az ifjúság és iskola iránt táplált rajongó szeretetet 
tanultunk. Váratlan elköltözésed — hisz néhány órával halálod 
előtt még barátságos kézszorítással és tréfás búcsúszóval váltam 
el tőled — fáj, bánatot okoz nemcsak szerető családodnak, tisztelő 
kartársaidnak, az érdemeidet elismerő pártfogóságnak és e város-
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nak, melynek közbecsülésben álló polgára voltál, hanem egyúttal 
sok-sok ezer, e hon minden zugában levő tanítványaidnak, kik 
többnyire csak féríikorukban tudták igazán megbecsülni, értékelni 
tanári működésedet.

— De a fájdalom mellett mégis vígasztal az a tudat, hogy nem 
éltél, nem küzködtél hiába.

Emlékedet intézetünk, tanártársaid, tanítványaid kegyelettel 
őrzik. És e vigasszal búcsúzunk most Tőled. Ervin bátyánk, K'szely 
kartársunk, pihenni tért Nesztorunk: Isten veled! Isten veled!

Bruckner Károly.



Dr. GRETZMACHER GYÖRGY
1886— 1914.

»Nyugodj . . .!  nem áll ugyan 
Kevély márvány sírod felett; 
De bús szüléd fájdalmival 
Sírodnak élő szobra lett.«

Szent és magasztos eszmék véres lobogói alatt élet-halál- 
harcunk rettentő, de igazságos tusáját vívjuk. A szívek lángja 
egybecsapott s e vérrel szentelt földért késznek nyilatkozik min
denét feláldozni, jól tudván és érezvén, hogy:

»Ha minket is elfú a sors zivatarja,
Nem lesz az Istennek soha több magyarja.«

A zivatar szörnyű rombolással dühöng, de nem félünk, mert 
érckarunk soha erősebb, lelkesedésünk soha magasztosabb, büsz
keségünk soha nemesebb nem volt, mint e lázas, dicsőséggel teli 
harcokban, midőn a fél világ kapzsi csalárdságával s »Feszítsd 
meg«-et üvöltő tömegével állunk szemben. De szívünk sem sajgott 
soha fájdalmasabban, lelkünk sem könnyezett őszintébben, mint e 
herosi korban, midőn ifjú' hőseink ismert s ismeretlen sírjait fel
keressük. Óh, az édes emlékeknek mily szakadatlan sora kél ilyen
kor szívünkben s

»Minden seb, melyet e harc keze vág. 
m Kétszerte sajog s föl az égre kiált.«

A mi szívünk is sajog, mert váratlan fordulatot teremtett az 
Isten rendelése, fájdalmas gyászba borította ősi líceumunkat az 
Isteni Gondviselés változhatatlan végzete! Villámként sújtott közénk 
a szörnyű hír: Gretzmacher György, intézeti orvosunk nincs többé! 
Egy krakói rövid távirat hozta hírül a megrendítő valót 1914. évi 
november hó 24-én. Mindenre el voltunk készülve inkább, csak
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erre nem, hiszen hivatása nem oda szólította, hol a golyók milliói 
pusztítanak és gyilkolnak, neki nem gyilkolás, hanem gyógyítás, 
nem öldöklés, hanem életmentés volt a rendeltetése. És ki gondolta 
volna, hogy az erős tölgyet lassú féreg rágja, ki hitte volna, hogy 
nyíló szépségét, orcájának üdeségét, ifjú munkakedvét az irigy 
halál kíséri, hogy övéitől távol, orozva csapjon le zsákmányára.

Magasztos hivatásának teréről dúlt hideg koporsójába. A leg
nagyobb veszedelemben, önfeláldozó hősként élt hivatásának, ki
merült testi erővel is elsőnek sietett bajtársai kínzó gyötrelmét 
enyhíteni, bajtársait a veszedelemből megmenteni. Mindenkire gon
dolt, mindenkit ápolt, gyógyított, csak önmagáról feledkezett meg, 
mert akkor is fáradt, mikor pihenhetett volna, akkor is dolgozott, 
mikor betegsége csiráit felismerte. Méltó a lövészárokbeli baj
társaihoz, méltó az északi harctér névtelen hőseihez: szent ügyünk
nek áldozata ö is. Hőshöz méltóan töltötte be tisztét, hősi volt 
halálküzdelme, hősként sirattuk és temettük, hősként gyászoljuk, 
mert a roskadozó ember önfeláldozásban erősebb volt a legerő
sebbnél is.

»Miért is végződtek ily kevéssel évei ?
Mindig kérdezem, fanyar leckén tanít az ész :
Születtünk, meghalunk. E zt könnyű érteni 
De ra jt’ megnyugodni nehéz, igen igen nehéz.«

Elköltözött barátunk sírhalmánál mindannyian ezt kérdezzük, a 
felelet igazságát is értjük s a megváltozhatatlanban való megnyug
vásunkat sem kíséri panasz, hiszen szent ügyünk áldozata, Istennek 
rendelése, igyekszünk tehát benne és általa lelki vigaszt keresni 
és találni. De vájjon oly könnyen nyughatik-e meg az a szülő, 
kinek hervadó őszére e villámcsapás örökös, zordon telet hozott? 
S megnyughatik-e az az édes anyai szív, mely büszkeséggel, bol
dogsággal dédelgetett egyetlen fiát messzi idegenben vesztette el? 
Óh, hogy repült volna betegágyához, hogy ápolgatta, gondozta 
volna, mint hordta volna öileád minden balzsamát beteg keblére, 
hogy szedte volna össze a Visztula partjának minden virágát Gyuri 
fia betegágyára !^És talán ő is könnyebben lehelte volna ki lelkét, 
ha lázas homlokára édes anyja még egy búcsúcsókot lehelt volna, 
ha üvegesedé ..szép kék szemét az anyai reszkető kéz zárta volna 
le örqk álomra 1
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S hol találjon vigaszt az az apa, kinek szívét a fájdalom 
keselyűje már oly sokszor marcangolta? Mennyi büszkeséggel 
tekintett fiára, mennyi boldogsággal fényesen indult pályájára! 
S ma . . . ? Megnyugodni nem tudó, vérző szívét tán az vigasz
talja csupán, hogy túl a síron van még viszontlátás!

És Te, ősi líceumunk terebélyes fája, kinek pihenő és zöldelö 
ágai csaknem évenként fogynak, nem érzed-e ez ifjú hajtásod 
váratlan pusztulásának fájdalmát? Óh, érzed, érezned kell, hiszen 
hűséges nevelted volt.

És ti barátok, gyógyult és szenvedő betegek meg tudtok-e 
állni könnyezetlenü! az ö sírjánál ? Úgy-e feljajdúl kebletek, mert 
érzitek azt az űrt, melyet távozása szíveitekben hagyott?

Megnyugvást kerestek, de nem találtok, tehát vigasztalódjatok 
azzal, hogy szent szabadságunk dúló csatájának elesett hőse, a 
hazáért áldozott legdrágább kincs, kinek sírkövére véssétek: 
»Vándor, mondd meg hazámnak, hogy szent törvényeinek engedel
meskedtem !«

»Boldog, ki éltében annyi jó t tehete,
Hogy vele ki nem hal szép emlékezete.
Boldog, ki pályáját úgy elvégezheti 
Hogy koszorút nyernek hív igyekezeti.
De bánatra méltó, ki alig kezdette 
Útját, már elesik annak közepette 
Kinek még alig nyílt élte szebb virágja,
Már a titkos féreg gyökerét elrágja.«

Pályája rövid, de fényes volt, hasonlatos a meteoréhoz: hir
telen tűnt le bár, de az emberek még mindig emlékeznek reája. 
Látta fejlődését e város, hiszen ennek falai között született 1886 
szeptember 14-én, itt végezte iskoláit s édes atyja vezetése alatt 
szorgalmas tanulója volt líceumunknak. Különös hajlamot érezvén 
az orvosi pálya iránt, ezt választotta magának s tanulmányait szép 
sikerrel végezte a budapesti egyetemen. Ismereteit a szegedi, majd 
a budapesti Új Szent János-kórház sebészeti osztályán, végül 
pedig ugyanezen kórház gyermekosztályán gyarapította. Időközben 
megszerezte a tisztiorvosi képesítését. Valamennyi bizonyítványa 
kiemeli, hogy »buzgalommal és odaadással igyekezett ismeret
körét tágítani s hogy betegei humánus bánásmódja folytán szerették 
s tiszteletteljesen ragaszkodtak hozzá.«
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Miután ismereteit és tapasztalatait még több hónapon át a 
berlini szülészeti klinikán gazdagította, szülővárosában telepedett 
meg 1913. év tavaszán. Csakhamar egyik legkeresettebb orvosa 
lett Késmárknak és vidékének s megindult a fényes pálya, midőn 
1914 április 11-én járási, s április 28-án líceumi orvos és egész
ségtantanár lett, örökölvén tehát boldogúlt elődjének, dr. Schwarz 
Aladárnak mindkét állását.

Dr. Qretzmacher György a szó legszorosabb értelmében 
modern orvos volt, ki a korral fejlődni nemcsak akart, hanem 
tudott is. Gyógyulást kereső betegeinek száma folyton növekedett, 
kik megnyerő modoráért, humánus bánásmódjáért, nagy tudásáért 
nemcsak tisztelték, de őszinte, ragaszkodó szeretettel is övezték. Az 
orvosi tudománynak minden ágában kiváló tekintélynek örvendett 
s mint sebésznek rendkívül szerencsés keze volt. Betegeit meg 
nem félemlítette, de a valót sem takarta el s szorgalmasan és nagy 
pontossággal kereste fel őket. Szegény és gazdag között nem látott 
különbséget, ö csak a beteget, a szenvedő embertársát látta maga 
előtt s valósággal felderüit az arca, mikor egy-egy operációjáról 
beszámolhatott, vagy ha egy-egy súlyos betegét visszaadhatta az 
életnek. Nem kérkedés, nem a más munkájának és tudásának le
becsülése volt ez, hanem a lelkiismereti megnyugvásnak az a foka, 
melyre az öntudatos ember mindig büszkeséggel tekinthet. Ambi
ciózus, lelkiismeretes, pedáns, modern orvos volt minden tekintetben.

S mit írjak a nemes érzelmekben s kitűnő erényekben gazdag 
barátról? Nem fényeskedett, de fénylett s meghitt baráti körének 
valóságos éltető napja volt. Barátait nem külső, de belső érték 
szerint válogatta meg, hogy annál szorosabban láncolja őket magához. 
Szerették öt, mert nem az ifjúság gyönyöreinek kihasználásában, 
de azok mértékletes és okos élvezetében találta kedvét. Még baráti 
körben is inkább szűkszavú volt, kevesebbet beszélt, mint ameny- 
nyit beszélhetett volna, de amit mondott, annak súlya volt. Ifjúsága 
nem ragadta sem könnyelműségre, sem meggondolatlanságra; amint 
szavában, úgy tetteiben is mindig szigorúan komoly volt. Ezért 
volt őszinte gyászunk, mert tiszteltük őt s az általános szeretetnek 
és ragaszkodásnak megkapó az a jele, mely a Gretzmacher György- 
alapra már is tekintélyes összeget hozott össze.

2
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Akiben az emberi erények oly kellemes harmóniában talál
koztak, ott a gyermeki szeretetnek és hálának csak a legszebb 
virágai nyílhattak. Páratlan szeretettel ragaszkodott ősz szüleihez, 
hogy elhúnyí két öccsének szeretetét is pótolja. Mintha csak sej
tette volna, hogy rövid időt szánt neki az Isten! Jó gyermek, 
hálás fiú, szülők büszkesége miért repültél el oly hirtelen a meleg 
fészekből? Akinek ilyen volt élete, ott »nincs halál — nem szól 
enyészet«.

A haza hívó szózatára lelkesedéssel s örömmel, a boldog 
viszontlátás édes reményével sietett mint tartalékos főorvos a 
kötelesség mezejére, s ki hitte volna, hogy oly szivettépő lesz a 
visszatérés. Néhány nap alatt megölte öt a harctéren szerzett kór, 
s fáradt teste messzi idegenben, a krakói temetőben kapott ideig
lenes helyet, honnan a szülői szeretet és kegyelet az édes hazai 
földben helyeztette el örök nyugalomra.

Impozáns és őszinte volt a részvét, mely halála hírére kelt, fáj
dalmas volt gyászunk, mely 1915 február 27-én utolsó nyugvóhelyére 
kísérte. A líceum énekkarának gyászéneke s Hajts Bálint ev. lelkész 
szívhez szóló beszéde és imája után, tanártársai s a líceum nevében 
e sorok írója a következő beszéddel búcsúztatta el:

Az örökkévalóság e rideg kapujánál állj meg egy pillanatra 
Te, nemes szívet bezáró, keserű fájdalommal megsíratott koporsó! 
Állj meg egy pillanatra, hadd búcsúzzunk el Tőled líceumod, kar
társaid, tanítványaid nevében, hadd sirassuk el az utolsó Qretz- 
macher-fiút is!

Alig jöttél körünkbe, alig foglaltad el helyedet közöttünk, már is 
eltávoztál, s mint a vándormadár körünkben csak rövidke pihenőt 
tartottál. És mégis a miénk lettél, szíved nagysága hozzánk kötött 
s ma . .  . e lélekrázó temetési napon könnyezetlenül nem állhatunk 
meg sírodnál. És ki ne tekintene kegyeletes megilletödéssel e 
koporsóra, melynek lakója szüleinek édes büszkesége, a szenvedő 
emberiségnek igazi nemtöje s mindnyájunk igaz barátja voltál. A 
zúgó zivatar derékben törte meg az erős, koronáját oly sok remény
séggel bontogató tölgyet.

Ügy tettél, felejthetetlen Qyuri barátunk, mint a napsugár: 
közénk jöttél, szétárasztottad szíved szeretetének sugarait, mele
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gítettél s azután e zivataros idők egy órájában letűntél. Méltán 
gyászolunk, méltán könnyezhetünk, mert borostyánnal vártunk haza 
s ime halotti szemfedö borúit mosolygó orcádra. Sokan előztek 
meg, ki tudja, kik fognak követni? A késmárki vértanúk temetője 
lassanként hősök temetőjévé lesz s Ti lesztek nemzeti históriánk 
ama glóriás alakjai, kiknek emlékezetére »lángolunk és sírva faka
dunk«. Igen, lángolunk, mert Tőletek tanultuk meg, mint kell az 
életet eszmék által megszentelni, mint kell az életet a halál által 
halhatatlanná tenni. De sírva fakadunk, midőn porig sújtott apáitok 
és jó anyáitok Jeremiással így kiáltanak hozzánk: »Mindnyájatokat 
kérünk, ti járókelők, tekintsetek és lássatok meg, ha van-e oly 
bánat, mint a mi bánatunk, van-e oly fájdalom, mint a mi fáj
dalmunk. Gyászra fordult örömünk, leesett fejünknek koronája«.

így panaszkodnak öreg szüleid, így panaszkodunk mi mind
nyájan, jó Gyuri barátunk, midőn Tőled búcsúzunk. Legyen könnyű 
neked az édes hazai föld, melyért ifjú éltedet áldoztad s hős lelked 
pedig kísérje, bátorítsa dicső seregünket a kivívott diadalra. Isten 
veled ! Isten veled!

Dr. Banczik Samu.
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I.

Evmegnyitó beszéd.
Kedves K artársak! Szeretett Tanulóifjúság!

A tanításnak és így az ifjúságnak szentelt ez ősrégi csarnokban ma is 
úgy, mint már sok-sok éven, sőt évszázadon át, újból öröm ünnepre akartunk 
egybegyülni, kedves tanulóim.

Mert a tanév m egnyitása a tanárt ugyanazon örömmel tölti el, mint 
a földmívest a kezdődő tavasz, am ikor újból munkához láthat, mint az üzlet
em bert, aki új vállalatba fogott, a kereskedőt, ki új üzletet köt, a hivatal
nokot, ki elsőizben foglalt helyet íróasztalánál és nagy buzgalommal lát az 
első akta elintézéséhez.

Valóban okunk van az örömre, mert nagy és fontos feladatot bíz reánk 
egy ilyen kezdődő tanév. És kom oly napok azok, am ikor szanaszét az egész 
országban, városokban és falvakban egyaránt megnyílnak a nemzeti művelt
ség templomainak kapui és az odasereglett száz meg százezer növendék a 
nem zet jövőjére, fejlődésére, virulására oly végtelen fontos tanuláshoz lát.

Mennyi boldog és büszke szülőt látunk ilyenkor, am ikor gyerm eküket 
elsőizben kísérik az iskolába, elvezetik azon helyre, amelyről tudják, hogy 
drága magzatuk ott nem csak jó  őrizet alatt lesz, hanem, hogy ott egyúttal 
meg akarják alapozni boldog, sikerteljes jövőjét.

És ismét hány aggódó, szom orkodó arcot látunk e napokon ott, ahol 
az anyagi eszközök, avagy egyéb körülm ények és viszonyok nem engedik 
meg a szülőknek, hogy rem ényteljes, tehetséges fiukat, leányukat továbbra 
is iskoláztassák.

Igen, mi tanítók és tanárok örülünk azon, hogy a gondjainkra bízott 
fiatal, vidám, üde sereg, am elynek nevelésére vállalkozunk, amelynek taní
tására életünket szenteljük, ism ét bekopogott iskolánk ajtaján, ismét össze
gyülekezett.

É s szeretnék azért ma is megülni a boldog viszontlátás kedves ünnepét 
ép úgy, mint máskor, valahányszor csak szép hazánk minden zugából ide- 
sereglett a mi kis birodalm unkba a víg, reményteljes, eleven népecske és 
m egteltek tem plomunk csarnokai ájtatos, lelkes, tudom ányszom jas hívőkkel. 
H ogy itt azután egym ást barátságosan üdvözölve, egyúttal Isten oltalmáért 
és áldásáért fohászkodjunk, valam int hű fegyverbarátságot, erős szövetséget
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kössünk egy egész iskolai év fáradságos, de szép és nemes m unkájára. És 
azért is gyűltünk itt össze, hogy nemes szándékainkban, komoly elhatáro
zásunkban néhány megszívlelendő okos szó, szeretetteljes atyai tanács és 
jóindulatú útm utatás által m egerősíttessünk és igy felvértezve, teljes kedvvel, 
nagy rem ényekkel és szép tervekkel fogjunk m unkánkhoz.

Ma azonban, am ikor ismét a régi szándékkal találkozunk ez ősrégi, 
tiszteletet parancsoló terem ben, úgy érzem és azt hiszem, velem együtt Ti 
is kedves kartársak és tanulók, mintha ezúttal nem csak a szokott szándék
kal és hangulattal jö ttünk  volna ide, hanem mintha egész más dolgok, más 
gondolatok és érzelm ektől vezérelve gyűltünk volna össze. Mintha ma nem 
a viszontlátás öröm étől volnánk eltelve és nemis a tanév megnyitásáról, a 
tanulók feladatai és kötelességeiről az iskolában, a tanárok és tanulók közti 
viszonyról kellene szólnom, hanem egészen másról, olyasvalamiről, ami most 
ezeknél is sokkal fontosabb, nagyobb, sürgősebb.

H iába tagadnók 1 Elárulják szemeink, arcunk. H irdeti ezt komoly 
ábrázatunk, kérdő tekintetünk. Nem az öröm  érzete uralkodik ma itt, hanem 
be kell vallanunk, nem  rejthetjük el tovább, hogy egyetlenegy gondolat 
foglalkoztat csak ma, ez tölti el egész valónkat, ez izgat, kínoz, gyötör és 
az a kérdés, vájjon a kitört világháború hogy dönt szép hazánk, drága 
Magyarországunk sorsa, jövője felett.

Mert haj, m egnehezült az idők járása felettünk! És nem zetünknek a 
nagy és dicső szabadságharc óta nem voltak oly vész- és gondteljes napjai, 
mint most. Ki tudja, nem-e már hetek, avagy rövid napok, avagy egynéhány 
óra alatt dől el örök időre Szent István birodalm ának és vele együtt a 
m agyar nemzet sorsa.

Igen, veszélyben a haza 1 Északról és délről tör és ront reánk a vad, 
barbár ellenség és felharsant már szanaszét ez országban a lelkesítő dal : 
»Mindnyájunknak el kell menni!«

É s mennek is mind, akiknek szól. A  király első hívó szózatára máris 
százezrek és százezrek siettek a csatatérre, a dicsőség m ezejére és még 
újabb százezrek készülnek fel arra, hogy ők is életüket és vérüket ontsák, 
haláltmegvető bátorsággal, hatalmas lelkesedéssel feláldozzák m agukat a 
királyért és hazáért.

És ama lélekem elő történeti jelenet, am ikor a m agyar karok és rendek 
a pozsonyi országgyűlésen az ellenségtől szorongatott ifjú királynőnek Mária 
Teréziának, ki előttük védtelen fiacskájával a karján megjelenik, a lelkes : 
»Vitám et sanguinem pro rege nostro« felkiáltással hű szolgálataikat felajánlva 
fegyvert ragadnak, újból felelevenedett előttünk.

Mert a mai nem zedék ugyanazzal a kírályhűséggel, ugyanazon áldozat- 
készséggel és lelkesedéssel biztosította agg uralkodónkat és a trón fiatal 
várom ányosát a m agyar nép hűségéről és harckészségéről.
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És ez a fogadalom már igét is öltött, m ert alig van közöttünk egy is, 
kinek szerettei közül egyik-másik nem állna m ár a csatasorban.

A pa és fiú, fiatal és öreg, m ester és legény, tanár és tanuló habozás 
nélkül ragadtak fegyvert. Tétovázás és ingadozás nélkül váltak meg vagyontól 
és birtoktól, búcsúztak el hitvesüktől és gyerm ekeiktől s m ondtak Isten- 
hozzádot szülőiknek és testvéreiknek, hagyták el gazdaságukat, m űhelyüket, 
üzletüket, hivatalukat.

Mert ágyúdörgés és puskaropogás, lódobogás és fegyvercsörrenés között, 
amikor a vad csatazajban elvész a sebesültek jajgatása, a haldoklók hörgése, 
ott ahol ezer m eg ezer böm bölő érctorok okádja a gyilkos halált és millió 
puskában, szuronyban, lándzsa és kardban meg egyéb öldöklő szerszámban 
hű segítőtársat talál az élet pusztítására, ahol derék harcosaink légiói vesz
nek el és bátor katonáink vérétől piroslik a lengyel és szerb föld, ott el
némul az öröm és háttérbe szorul minden más gond.

Ilyenkor csak egy gondolat uralkodik fölöttünk és összes rem ényeink, 
kívánságaink, fohászaink küzdő hőseink felé szállnak, akiknek kezébe van 
letéve hazánk sorsa és akiknek győzelm ében ép azért bízunk oly erősen.

És most, m ikor ilyen nyomasztó, lelkünket magával ragadó, lebilincselő 
viszonyok mellett a tanév m egnyitásához fogunk, a munka megkezdéséhez 
látunk, hallom e súlyos kérdést: Vájjon e gondteljes órákban, amikor minden 
gondolatunk a küzdő hadseregé, a künt harcoló kedveseinknél időzik, amikor 
a haza sorsán aggódunk, töprengünk, akkor hogy taníthassunk és hogy 
tanulhassunk ?

H onnan m erítsük a lelki erőt, honnan a kitartó figyelmet és lelkese
dést a m indennapi m unkánkhoz. Valóban nehéz, igen nehéz feladat ez most. 
É s mégis nincs választás, teljesítenünk kell. Szent kötelességünk ez nekünk, 
m elyet a haza jól felfogott érdekében tétovázás és zúgolódás nélkül meg 
kell tennünk.

Mert ha báto r katonáink ott künt a harctéren a csatában m indenről 
m egfeledkeznek és mindenről lemondanak, a mi szívükhöz nőtt, nekik becses 
és drága, ha m inden vágyukat és rem ényüket m agukba fojtják, eltemetik, 
minden láncot és köteléket, amely őket visszatartaná, széttépnek, elszakíta
nak és csak azt az egy végső célt tartják szemük előtt: a hazáért küzdeni 
és legyőzni az ellenséget, akkor ennek láttára kell, hogy mi is, akiknek jobb 
sors ju to tt osztályrészül mint nekik, nem es versenyre kelve velük kem ényen 
elhatározzuk, hogy addig, amíg ők a hazáért küzdenek, mi mint nemes 
fegyvertársak a hazáért dolgozni tanulunk.

É s valóban, aki most minden gond és aggodalom, akadály és nehézség 
ellenére is helyt áll az iskolában, és legyen az akár tanuló vagy tanár, köte
lességét hűen teljesíti, az bátran elm ondhatja magáról, hogy az ő rendje és 
m ódja szerint küzdött a haza jövőjéért, fennállásáért, boldogságáért, jó létéért.

Mert ne felejtsük el, hogy még a leggyőzedelm esebb háború is öl és
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gyilkol, rombol és pusztít, rengeteg kárt okoz em beréletben és vagyon
ban, töm érdek jó létet és kultúrát megsemmisít. Mennyi testi és szellemi 
energiát fogyaszt, m ennyi m unkaerőt von el, bénít meg nem csak a háború 
tartam ára, hanem hosszú, hosszú időre. H ány derék  polgár, kiváló férfiú, elő
kelő szellemi m unkás és hazafi fog elvérezni vagy mint m unkaképtelen 
nyom orék hazakerülni.

Mi pedig mindaddig, amíg ezen bátrak és vitézek a rettenetes harcot 
vívják, ölbe tett kezekkel, tétlen jajgatásban várjuk be a háború végét és 
adjuk át m agunkat a sorvasztó bánatnak, a nyom asztó búsulásnak ahelyett, 
hogy összes erőink megfeszítésével tanítsunk és tanuljunk ?

É s nem arra kell-e törekednünk, hogy hazánk összes szellemi és testi 
erőit ism ét gyarapítsuk, új, lelkes, edzett fiatal nem zedéket neveljünk, amely 
minél előbb legyen képes az elesett, a m unkaképtelen harcosokat pótolni 
és ezek nyom dokaiba lépve tőlük a m unkát és a haza védelm ét átvenni. 
Illendő és szabad-e, hogy ti, amíg apáitok, felnőtt testvéreitek a haza szol
gálatában a vad, barbár csordákkal, a sötétség lovagjaival és a szabadság 
hóhéraival életre-halálra menő küzdelmet folytatnak, teljes tétlenségben 
m aradjatok és a vércseppekre bám észkodó Parcival lovag m ódjára minden
ről megfeledkezve, hipnotizálva csak a háború végét lessétek? Ugyebár nem, 
ez lehetetlen, m ert ez nem csak méltatlan, de egyúttal becstelen semmittevés 
is volna. Ezzel úgy magunknak, mint az iskolának és a hazának rossz szol
gálatot teljesítenénk.

N ekünk ellenkezőleg fel kell vennünk a m unkát az iskolában és meg 
tanulnunk ott azt a harcot, m elyet m ajdan egész életünkön át a tudatlanság, 
az erkölcstelenség, az igazságtalanság, a babona, a barbárság, a rabszolga
ság ellen meg kell vívnunk a szellem fegyvereivel, a tudom ány erejével, a 
m űveltség hatalmával. Mert csak annak az államnak van jövője és az fejlőd
hetik m ég akkor is, am ikor legyőzetik, amely politikai függetlensége mellett, 
egyúttal kultúrája fenntartása érdekében küzd és a legnehezebb viszonyok 
közepette sem hanyagolja el tan- és nevelésügyét; még a dúló háború 
romlása idején is nem zete szellemi kincseinek pusztulását nemcsak m eg
akadályozza, hanem terem tő, alkotó m unkát is végez. Hisz a történelem 
számos tanulságai közül csak Poroszországra kell utalnunk, arra a nagy 
Napoleon által leigázott és eltiport államra, am ely néhány rövid év alatt 
bám ulatos energiával összeszedi m agát és ifjúsága szellemi és fizikai tehet
ségének fejlesztésével és igénybevételével főnixként feltámad, széttöri rab 
bilincseit és legyőzi a hatalmas im perátort.

Nemzetünk kultúrája, jövője kívánja tehát, hogy mi mindnyájan, akik 
itthon m aradtunk, m unkához lássunk, hogy kötelességeinket az iskolában ép 
oly pontosan és lelkiism eretesen, ép oly odaadással, buzgósággal és lelke
sedéssel teljesítsük, m int harcbavonult katonáink.

És ez egyúttal kedves szülőiteknek is kívánsága, akarata szeretett
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tanulóim, akik dacára annak, hogy sokan m ost nehezen nélkülöznek és ho gy 
iskoláztatástok reájuk nézve kétszeres m egterhelést jelent, mégis inkább a 
vállaikra veszik a Ti otthoni m unkátokat is és inkább kettő, három helyett 
dolgoznak, inkább megvonják önönm aguktól a nehezen szerzett garast, a 
szűkös falatot, sem hogy neveltetésteket megszakítsák, tanulm ányaitokban m eg
akasszanak, jövő töket kockára tegyék.

És azért m ondom  és hirdetem  ma nektek, kedves fiaim, hogy nem csak 
az a rossz hazafi, akit a haza sorsa ma hidegen hagy, ki nem törődik vele, 
csak a maga szem élyére gondol, csak saját életét félti és azért lehetőleg 
m enekül a katonai szolgálat elől, épúgy mint az ellenség elől. akivel szembe 
kellene szállni, h arem  az is, aki most a reá váró munka alól kivonja magát, 
testi és szellemi tehetségeit, adom ányait nem  értékesíti, hanem parlagon 
heverteti vagy elpocsékolja, a drága időt lopja és elfecsérli és az, aki, ha 
tanuló, most nem  tanul szorgalmasan, buzgalommal, hanem kötelességeit az 
iskolában lanyhán avagy sehogy sem teljesíti. Mert az ilyen ifjú, bármily 
kem ényen hangzik i s : az semmirekellő, haszontalan naplopó, az hazájának 
méltatlan fia.

É s volna-e közületek, akik ma itt együtt vagytok, egy is, aki fejére 
venné ezt a szégyent és gyalázatot ?

Azért fogadjátok meg e kom oly percben nekem és tanáraitoknak, hogy 
közületek egy sem  akar e rú t bűnbe esni, hanem hogy Ti mindannyian, 
az elsőtől az utolsóig, a legkisebbtől a legnagyobbig, a legifjabbtól a leg
idősebbig oly díszei akartok lenni az iskolának, a szülői háznak, a honnak, 
am elyekben öröm ünk, gyönyörűségünk, büszkeségünk telik.

És rossz hazafi az is, aki még most is a szórakozásokra vágyódik, a 
mulatságok özönében merül el. Nemcsak azért ridegen és szívtelenül el
zárkózik a sok bánat és nyom or elől, am elyet a háború támaszt, hanem 
azért is, m ert a pénzt és vagyont, am elyet m ost hasznosabb, jobb, nem e
sebb és fölötte szükségesebb célokra kellene fordítani, könnyelm űen elpaza
rolja. Mert ha valaha, akkor m ost van szükség reá, hogy megfontolva, egy
szerűen, takarékosan éljünk, minden fölösleges kiadástól tartózkodjunk, mert 
a háború rengeteg összegeket igényel és nyel el a nemzeti vagyonból, 
töm érdek értéket pusztít el, ezer meg ezer em bert foszt meg a kereseté
től, nyom ában pedig a drágaság jár.

M egakad a kereskedelem  és forgalom, szünetel sok gyár és műhely. 
É s hány család, kinek fenntartója hadba vonult, ju to tt nyom orba, szorul 
tám ogatásra. H ány ezer meg ezer sebesült és beteg katona kíván ápolást, 
mennyi, a háború pusztítása folytán földönfutóvá, koldussá lett em bertársunk 
könyörög egy betevő falatért, hajlékért. Maga az állam nem képes mind
egyiken segíteni, a polgárokra, a társadalom ra háramlik az a feladat, hogy 
résztvegyenek a segítő, tám ogató mozgalomban, amely máris megindult az 
egész országban.



Aki pedig ebben nem segít, hanem ism ét csak magára gondol, az 
ugyancsak rossz hazafi.

Nemcsak azért kell takarékoskodnunk, hogy szükség idején legyen, 
hanem azért is, hogy a fölösleges filléreinkkel támogassuk és gyámolítsuk 
a bajba ju to tt em bertársainkat és örömmel áldozhassuk fel m egtakarított 
garasainkat a jó tékonyság  oltárán.

A Vöröskereszt-Egylet, amely a beteg  és sebesült katonák ápolását 
vállalta m agára, a jó léti bizottságok, a hadsegélyző hivatal, amelyek a hadba- 
vonultak hátram aradt családtagjairól akarnak gondoskodni, a sok egyéb jó té 
konysági egyesülettel egyetem ben, am elyeknek céljuk a háború nyom án 
fakadó nyom ort enyhíteni, szenvedést megszüntetni, könnyeket szárítani, 
mindezek ne kérjék hiába a tám ogatásunkat, kedves tanítványaim. És ha 
egyrészt megszívlelve szülőitek figyelm eztetéseit azon vagytok, hogy nekik 
minél kevesebh költséget okozva takarékosan éljetek, úgy másrészt köves
sétek tanáraitok példáját, akik fizetésüknek egyrészét önként ajánlották fel 
a vöröskereszt-egyletnek és a jóléti bizottságnak. Ti is tám ogassátok m eg
takarított zsebpénzetekkel a jótékonyságot, áldozzatok ilyen módon a haza 
szent oltárán. M ondjatok le a dohányzásról és a szeszes italok élvezetéről, 
a nyalánkságokról, ne vigyétek a pénzeteket mindenféle bódéba, ne vásárol
jatok haszontalan játékszert, fölösleges limlomot, értéktelen holmit. A kkor 
m indegyikötöknek m arad egy-két fillérje és így képes lesz abból a kevés
ből is, amije van, valamit áldozni.

Gondoljátok m eg azt, hány koronát je len t az, ha m indegyikőtök heten
ként csak egy-két fillért ad. H ány beteg katonát, hány sebesült harcost 
lehet azzal ápolásban részesíteni, hány éhezőnek kenyeret juttatni.

Es még más bölcs intelmeket, megszívlelendő tanulságokat is intéz 
hozzánk ezen világháború.

Nem vettétek-e észre Ti is, mint szűntek meg, m int lettek elfelejtve 
egy csapásra hazánkban és m onarchiánkban az összes politikai ellentétek, 
nemzetiségi torzsalkodások és gyűlölködések. Mily lélekemelő, fenséges lát
vány az, am ikor az egész nem zet nyelv- és vallásfelekezeti különbség nélkül 
egyetlen egy hatalm as táborba tömörül és egy nagy eszm éért lelkesedik.

Ügy hatott ez a háború,, mint a tisztító tűz, amely az ércből kiolvasztja 
a nemes fémet, a kem ény acélt. A hazaszeretet lángja fényes és hatalmas 
gyűrűvé forrasztott össze, megacélozta izmainkat, felvértezte szíveinket a 
harcra. Levetve a mindennapi élet salakját, feledve vagyon immár minden 
sértés és m egbántás, elszállt minden harag és gyűlölet. Vége minden pártos
kodásnak és civakodásnak és a nagy márciusi napok szép eszméit: »Szabadság, 
egyenlőség, testvériség« látjuk ism ét megvalósulni.

Most, am ikor veszélyben a haza, m indnyájan, rangkülönbség nélkül, 
testvéri egyetértésben akarunk annak és népünk szabadságáért, jövőjéért 
küzdeni és készek vagyunk érte, ha kell, halált is szenvedni. Ezt a csata

25
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zajban m egszületett pünkösdi evangéliumot, am elyet most egyszerre mind 
m egértünk, amely oly közel hozott egymáshoz, ezt a szeretetteljes kiengesz
telő testvéri szellemet akarjuk ezentúl m egtartani és ápolni, m ert a győzel
mes háború után is ezen szellemtől függ elsősorban hazánk jövőbeli boldo
gulása, virulása.

Ebben a szellemben kell tehát nevelnünk ifjúságunkat és népünket.
Az iskola pedig a legjobb talaj erre.
Itt, ahol tanuló és tanuló közt nem teszünk külöm bséget, lett legyen 

az szegény vagy gazdag, ahol nem nézzük nyelvét és hitét, nem kutatjuk 
szülői állását, foglalkozását, hanem minden tanulót egyforma szeretettel 
karolunk fel, tisztán érdem e révén bírálunk m eg; itt szívjátok be Ti is, 
kedves tanítványaim a békés egyetértés, a kölcsönös megértés, a szeretet
teljes barátság, a bajtársi összetartás szellemét. Ne nézzétek Ti sem azt, 
ki gazdag, ki szegény, milyen nyelven és szertartások mellett imádja az Istent, 
hanem azt, hogy m indnyájan iskolatársak, pajtások, egy haza gyerm ekei 
vagytok és itt tanuljátok meg azt, hogy kötelességtek nemcsak egymást, 
hanem e hazát, annak polgárait is szeretni, azok jó létéért dolgozni. Ezen 
nagy munkára pedig az egyetértés és kölcsönös tám ogatás nélkül nem vállal
kozhatunk. Csak vállvetve, összefogva haladhatunk előre, amint a háborúban 
is csak az a sereg győzedelm eskedik, am elyben m inden katona becsületesen 
harcol.

Á m de a legjobb hadsereg sem bírna boldogulni, előrehaladni az egyesek 
m inden bátorsága m ellett sem, ha nincsenek kipróbált vezérei, ha hiányzik 
a szigorú, erős fegyelem  és a felebbvalókkal szem ben követelt feltétlen 
engedelmesség.

És amint szükséges, hogy a vezénylő tábornoktól kezdve lefelé az 
utolsó közlegényig m indenki áthatva legyen a nagy céltól, ép úgy kell, hogy 
annak elérésére a feladatnak reá háruló részét zúgolódás nélkül teljesítse és 
kell, hogy vezéreire bizalommal tekintsen, parancsaiknak tétovázás, zúgolódás 
nélkül alárendelje magát, azokat minden késedelem  nélkül végrehajtsa.

Ezen világos, könnyen érthető, követésre méltó példa lebegjen szem etek 
előtt kedves tanítványaink itt is, az iskolában. Hisz o tt Ti is egy kis sereget 
alkottok tanáraitok vezetése alatt, akik mint tapasztalt és tanult vezérek a 
tudás terén akarnak ama győzelem felé vezetni, am ely majd önállóvá, füg
getlenné és boldoggá tesz, akik azon fáradoznak, hogy a tudom ány olyan 
fegyvereivel felvértezzenek, amelyekkel az élet bárm ely helyzetében sikerrel 
felvehetitek a harcot.

És ha m ost a csatatéren, ahol vitéz katonáink küzdenek, a dicsőség 
és győzelem egyúttal halállal és kínos szenvedésekkel is jár, mégis minden 
harcos bátran és lelkesen követi vezérét, akkor mennyivel könnyebb nektek, 
kedves ifjaim, tanáraitok békés óhajait, veszélynélküli parancsait teljesíteni.

Csak rossz tanuló fog a gyáva, harcot kerülő, zúgolódó katona m ódjára
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válogatni az előírt tantárgyakban és feladatokban, csak az fogja sokalni, 
bírálgatni. Mert a tanuló ép oly kevésbé tudja megítélni, mi válik hasznára, 
mire van szüksége, amint az egyszerű katona nem tudja megmondani annak 
célszerűségét, hogy ezt vagy azt a dom bot m iért kell megszállni, emezt a 
m agaslatot m iért kell elfoglalni, majd pedig ismét ott hagyni.

És azt se felejtsétek el kedves ifjaim, hogy még maga a puszta lelke
sedés nem tesz jó  katonává. A  katonáskodást is becsületesen meg kell tanulni.

A fegyverforgatást, a test edzését, a fáradalmak elviselését, szellemi 
erőink fegyelmezését, az ésszel és ügyességgel való küzdelm et mind nehéz 
gyakorlatok árán kell megtanulnunk, ha igazi hasznavehető katonák és nem 
haszontalan ágyútöltelék akarunk lenni, am ely a hadsereg harc- és mozgási 
képességét nem fokozza, hanem koloncm ódra leszállítja.

Nektek is, kedves ifjaim, m eg kell szereznetek a harcképességet. A Ti 
fegyvereitek a könyvek, a tudom ány.

A jó tanuló nem fél a könyvektől, az ismeretszerzéstől, megküzd a 
tanulás nehézségeivel. Mert nem  elegendő, hogy szívesen jöttök az iskolába, 
ma lelkesedtek, de azután szárnyszegetten ültök itt, hanem nem szabad el
felejtenetek, hogy az iskola komoly, alapos munkát kíván tőletek, hogy 
nektek nap-nap m ellett kell szorgalommal és kedvvel, buzgósággal és oda
adással a napi penzum ot elvégezni, ha az élet nehéz küzdelméhez becsüle
tesen akartok felkészülni és arra teljesen megérni. A lapos tanulás, igazi 
tudás, erős jellem  kell ehhez.

Mindennek m egszerzésére segédkezet akarunk nyújtani. Azért mi tanárok 
nem csak szigorú vezéreitek, de egyúttal jóindulatú atyai barátaitok akarunk 
lenni és azért kell, hogy szeretettel és bizalommal közeledjetek felénk.

Ügy akarunk őrködni felettetek, mint az előőrsök seregük felett, hogv 
minden bajtól megóvjunk, m egvéd jünk ; m egakadályozni akarjuk, hogy a 
helyes útról le ne tévedjetek, gonosz ellenség kezébe ne kerüljetek. Azon 
akarunk lenni, hogy ne csak testben és lélekben gyarapodjatok, fejlődjetek, 
hanem hogy szívetek is nyitva álljon m inden nemes érzület részére és Ti 
lelkesedni tudjatok mindazért, ami jó, nem es és szép.

És még egyet, kedves tanulóim 1 Bár m ost első kötelességtek, hogy az 
iskolának szenteljétek m agatokat, nap-nap mellett szorgalmasan tanuljatok 
és alaposan készüljetek a feladott leckére, úgy mégis m arad számotokra elég 
idő, am elyben hasznosíthatjátok testi erő töket is, segíthettek másoknak.

Most, am ikor a háború száz meg százezer szorgalmas, m unkabíró, edzett 
kart elvont, kötelességtek azokat, am ennyire csak lehet, helyettesíteni, pótolni 
és mindenütt, ahol alkalom kínálkozik, a m unkaerőtökkel segítségre sietni-

Munka pedig kínálkozik m ost bőven; úgyszólván most minden ház. 
minden család rászorult a szorgos kezekre.

Ne kéressétek erre még külön m agatokat, különösen Ti nem. És sokan 
vannak közületek olyanok, akik most is a szülői házban laktok. L egyetek
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buzgó, serény m unkások a mezőn, a gazdaság körül, az üzletben. M ert ha 
nem szántunk, vetünk, aratunk, ha minden üzlet m egakad, akkor a leg
dicsőbb háború, a legfényesebb győzelem m ellett is tönkrem együnk, el
pusztulunk.

Fáradozásunk sikere azonban Isten kezében van. A zért minden m un
kánkban, törekvésünkben a benne való erős hit és rendületlen bizalom 
vezéreljen, irányítson.

Minő csodát mível ezen hit. annak felemelő példáját látjuk hű szövet
ségesünk, a ném et császáron és népén. Igen, az a sziklaszilárd, m ély hit, 
amelytől távol áll minden hiú kérkedés és olcsó népbolondító lárma, de 
amely erős öntudattal eltölt, amelyből halált m egvető bátorság és hősi vitéz
ség fakad, ez kell, hogy biztos győzelem re vezessen.

E  hitből merítsünk, ezzel táplálkozzunk mi is és akkor most is a 
szom orúság közepette azzal a biztos tudattal em elhetjük fel fejünket, hogy 
minden áldozat és bánat, minden gyász és szom orkodás abban talál jutalm at, 
hogy az igazság és becsületesség, a jog  és hűség győzedelm esen kerül ki 
ama tettenetes tusából és nincs, aki nem zetünk elől elragadja a győzelem 
díját: a dicsőséget.

A  mi csendes, zajtalan, békés munkánkhoz, m elynek célja, szeretett 
hazánknak olyan polgárokat nevelni, akik m éltóan léphetnek a mostani küzdők 
nyom dokaiba, ugyancsak szüntelenül kérjük Isten áldását, amint azt ma már 
Isten házában is m egcselekedtük. így  felkészülve és vértezve akarunk 
munkához látni.

E m unka kezdeténél pedig szívem egész melegével köszöntlek benne
teket, tanítványok és kartársak, akik ma itt összegyülekeztetek és veletek együtt 
akarunk még m egemlékezni őszinte szeretettel és szívélyes üdvözlettel azon 
tanárokról, akik most a hazát nem az iskolában, hanem katonai szolgálatban, 
a harctéren szolgálják, toll és könyv helyett puskát és kardot ragadva. 
Különös öröm ünkre szolgál, hogy a hat közül kettő véletlenül m egjelenhetett 
ma itt közöttünk és hogy szemtől szembe üdvözölhetjük ő k e t ; és egyúttal 
hálát m ondunk Istennek, hogy Téged kedves kartárs, aki m ár ott állottál a 
golyózáporban, bátran és vitézül harcoltál, miközben m egsebesülve véredet 
hullattad a hazáért és így érettünk is, megóvott a haláltól és Istenhez fohász
kodunk most is, hogy m indnyájatokat, akik a dicsőség mezejére vonultatok 
és vonultok még, óvjon és oltalmazzon, dicső, győzedelm es harc után épen 
és egészségben vezessen vissza.

E s áldásunk, imáink kísérik azokat is, akiket közületek, kedves tan ít
ványaink, ép ma szólított fegyver alá a nem zet hívó szózata, kiket szeretett 
agg királyunk az iskola küszöbéről küld a trón és a haza védelm ére. Legyetek, 
ha a sors arra szemelt ki, hogy a csatatérre vonuljatok, bátor és vitéz har
cosok, de egyúttal nem es és lovagias katonák, akik az ellenséggel ugyan 
kem ényen szembeszállnak és azt le is győzik, de nem bántalmazzák a fegy
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vertelen lakosságot, nem ölnek és gyilkolnak védtelen aggastyánokat, gyenge 
nőket, ártatlan gyerm ekeket, nem gyújtogatnak és nem pusztítanak barbár 
módra. Ne szaporítsátok céltalanul a háború kegyetlenségeit, ne vezéreljen 
a vak gyűlölet, a féktelen indulat. Igazi vitéz katona m ódra legyetek bátr ak 
és harcrakészek, de egyúttal jószívű tám ogatók, akik enyhíteni képesek a 
háború borzalmait, szenvedéseit. Isten óvjon, Isten vezéreljen, hogy gazdag 
győzelmi babérral ékesítve, baj nélkül visszatérhessetek.

Mi, többiek azonban, akik itt m aradunk, immár munkához akarunk
látni.

R ajta tehát minden további halogatás, tétovázás, csüggedés nélkül 1 
Sursum corda! Fel a szívekkel, hisz mi is a haza szolgálatában állunk, érte 
dolgozunk, fáradozunk küzdünk a béke fegyvereivel itt az iskolában.

Bruckner Károly.



értesítés a tanintézetről.

II.

Liceumi tisztviselők.
Helybeli felügyelő: T Á T R A Y  Ö d ö n .
Vidéki felügyelők: S p ÓNER A N D O R , báró W lE I.A N D  A R T U R .

111.

A liceumi iskolatanács tagjai.
A) Hivatalból:

TÁTRAY Öd ö n , felügyelő.
D r . KÉLER TIBOR, ev. egyház- és iskolafelügyelő.
H ajts Bá l in t , helybeli ev. lelkész.
KOTTLÁR SÁMUEL, tiszteletbeli iskolafelügyelő.
Bruckner Károly , liceumi igazgató.
D r . BanCZIK Samu, tápintézeti gondnok.
K ertsch er  SÁNDOR, líceumi gondnok (pénztáros). 
BÁTHORY A n d o r , az iskolatanács jegyzője.

B) Választott tagok a pártfogóság részéről:

Belóczy Sándor 
Gretzm acher  Gyula 
H ensch  G usztáv 
K iss Nándor 
Koromzay V iktor  
Pólyák  Kálmán .
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C) A tanári testület kiküldöttei:
D r . H ronyecz G yörgy 
Noszky  J enő .

IV.

A liceumi fegyelmi szék tagjai.
A) Hivatalból:

T átray  Ö d ö n , liceumi felügyelő, elnök.
D r . KÉLER TIBOR, egyház- és iskolafelügyelő.
H ajts Bá l in t , ev. lelkész.
Pólyák  Kálmán , liceumi ügyész.

B) Választott tagok:
Belóczy Sándor 
Marczelly  A lbert  
Sennovitz  Kálmán 
W éber  Sándor 
D r . W rchovszky  Ot t ó .

V.

Tanári kar.
A) Nyugalmazott tanár:

Gretzm acher  Gy u la , tanított 36 évig, nyugalomba vonult 1907-ben.
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í
Bruckner Károly

igazgató, rendes tanár 26
V. V II. 
I I . V II. 

V II.

mennyiségtan
német
fizika

14
A líceumi nagy 

könyvtár őre. T andíj
szedő. Mathematik-a, 

fizika-szakos.

2
Dr. Banczik Samu

rendes tanár 9
I

III. V. 
VI. V III. 

V.

magyar 

történelem 

pótló irod.
22

I. oszt. főnöke. 
Tápintézeti gondnok. 
Szavalókör és tört. 

szeminárium vezetője 
Érem-, régiségtár és 

tört. szertár őre. 
Történelem, földrajz

szakos.

3 Báthory Andor
rendes tanár 17 — -

Hadiszolgálatban. 
Magyar-latin szakos.

4 Binder Jenő
rendes tanár 16 I— V III. 

IV. V. VI. Vili.'
vallás
német 21

A Thököly-kör és 
az ifj. gyámintézet 

elnöke.
Intézeti hitszónok.

5 Gaal Pál
rendes tanár 10

III.
III . VI. 
V I. V II. 

V III.

magyar
latin

.. ?.örög, görög pótló
21

VI. oszt. főnöke. 
Algimn. kis könyvtár 
és a filológiai szertár 

őre.
Pártfogósági jegyző. 
Latin-görög szakos.

6 Gotthardt Kornél
rendes tanár - — —

Hadiszolgálatban. 
Magyar-német szakos.

7 Dr Gretzmacher Gy.
egészségtan-tanár

— — —

Hadiszolgálatban. 
Iskola- és járási tiszti

orvos.
Meghalt 1914 nov. 24.

8
Dr. Hronyecz György

rendes tanár 9
II. III. IV. VI. Vili. 

V III.
I.

mennyiségtan
fizika
német

22
VI. oszt. főnöke. 

A  fizikai szertár őre. 
Mathematika-fizika 

szakos.

9 Janecsko János
róm. kath. hitoktató 1 I - V I I I . r. k. hittan 8 Róm. kath. plébános.

10
Karátsony Zsigmond

rendes tanár 21
II.
V

magyar, latin 
magyar, latin 

görög
21

V. oszt. főnöke. 
Latín-gorög szakos.

11
Kintzler Béla

óraadó énektanár 18
I - I V .  

V — V III.
egyházi
műének 5

Ev. tanító. 
Az ifj. zenekör 

elnöke.
1
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Dr. Klein Ármin

megbízott egészségt.-tan. í VII. egészségtan* í
*11. félévben. 

Városi tiszti főorvos. 
Megbízott isk. orvos.

13 Koruhauser Simon
hi oktató 33 I — V III. hittan 8 Nyug. izr. tanító.

14
Dr. Lipták János

rendes tanár 4
V II. 

IV  VII 
VI. VII. 
IV . V II.

magyar 
történelem 
pótló Írod. 

latin
22

V II. oszt. főnöke. 
A  gyorsírókor tanár
elnöke. Tanári érte- 

kezleti jegyző. Latin
történet szakos.

15
Mikolik Imre

rendes tanár 6 — — — Hadiszolgálatban 
Magyar-német szakos.

16 Noszky Jenő
rendes tanár 9

1. II. IV. V. VI. 
I. II. III. 

VII.

természetrajz
földrajz

egészségtan*
22

Földrajz-, természet
raj zszertár őre. Ifj.

segítő könyvtár 
kezelője. I I  o. főnöke 
Föld-, természetrajz 
szakos. *1. félévben 

egészségtan-tanár.

17 Patzkó Gyula
óraadó rajztanár 1 V — V III. szabadkézi

rajz 4
Polg. isk. rajztanár. 
A  rajzszertár őre.

18 Puehalla Jenő
hitoktató. 2 — — —

Hadiszolgálatban. 
R .  k. segédlelkész.

19 Dr. Révay József
rendes tanár 12

IV  V III. 
.1. V III. 

V III. 
V III.

magyar
latin

görög
bölcsészet

21

Az önk.-kör tanár
elnöke. V III. o. fő
nöke. A tanári kézi

könyvtár őre. 
Latin-görög szakos.

20 Szokol Károly
rendes tanár 12 — — — Hadiszolgálatban.

21 Topperczer Rezső
rendes tornatanár 29

I.
I. II. III.

VII.
I VIII.

s z á m t a n
m é r t a n
n é m e t
t o r n a

22
A  tornaszertár őre. 
III . oszt. főnöke.

22 Weiszer Róbert
rendes tanár 10 — — —

Hadiszolgálatban. 
Latin-német szakos.
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Tanárok működése irodalmi, társadalmi és egyházi
téren.

B ruckner Károly, igazgató, a »K arpathen-Post4 szerkesztője, a »Szepesi 
Hírnök« m unkatársa, a Késmárki Szabad Líceum elnöke, az Országos K özép
iskolai Tanáregyesület szepesi körének elnöke, a Szepesi Tanító-Egyesület és 
óvó-kör, a Szepesmegyei Történeti Társulat az Eszakmagvarországi Színikerület, 
a Fm ke szepesm egyei bizottságának, a Felvidéki írók és Hírlapírók Szövet
ségének, a M. T. E  Tátraosztályának választmányi tagja, a városi óvoda 
gondnoka, a Hajnóczi Tanuló-O tthon felügyelőbizottságának elnöke, a városi 
képviselőtestület választott tagja. Több helybeli egyesület választmányi tagja 
és tisztviselője.

Dr. B anczik  Sam u, bölcsésztudor, Késm árk szab. kir. város tiszteletbeli 
levéltárosa, a »Szepesi Lapok« állandó m unkatársa. Búcsúbeszédet m ondott 
dr. G retzm acher György sírjánál, kiről a jelen értesítőbe nekrológot írt.

B inder Jenő, a Késmárki Szabad Líceum elnöke, a D iakonisza-Egylet 
titkára. C ikkeket írt a »Karpathen-Post«, »Szepesi Lapok«, »Szepesi Hírnök« 
és a »Glaubensbote« cimü lapokba és költem ényeket a müncheni »Fliegende 
Blätter« cimü lapba.

G aal P ál, a líceumi pártfogóság és a Késmárki Szabad Líceum jegyzője, 
tűzöl tóalparancsnok.

Dr. H ron yecz G yörgy, az Orsz. Középiskolai T anáregyesület szepesi 
körének pénztárosa, a Késmárki Szabad Líceum választmányi tagja. C ikk
sorozatot írt a »Karpathen-Post«-ba.

K arátsony Z sigm ond, a késm árki ev. egyház felügyelője, a késm árki 
P rotestáns-K ör ügyvivő elnöke, Késm árk szab. kir. város képviselőtestületé
nek választott tagja, az Orsz. Evang. Tanáregyesület, a Késm árki Szabad 
Líceum, a Késmárki Kaszinó, a Vöröskereszt-egylet, a Késm árki Patronage- 
egylet választmányi tagja, az evang. iskolaszék, a líceumi iskolatanács, a 
városi szegényügyi választmány, a késm árki áll. el iskolai gondnokság tagja.

N o szk y  Jenő, mint a tanári kar kiküldöttje, tagja volt a líceumi iskola- 
tanácsnak. Az Orsz. Középiskolai T anár-E gyesülei szepesi körének jegyzője. 
Mint a M. Kir. Földtani Intézet m unkatársa résztvett 191-1. év nyarán az
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országos geológiai felvételekben a Mátra- és Cserhát hegységekben Heves- 
és Nógrádm egyében. M egjelent m unkája: A  Cserhát középső részének föld
tani viszonyai. (Földtani Intézet évi jelentése 1913, 305— 325. 1.)

Dr. R évay József, a budapesti m. kir. tudom ányegyetem  magántanára, 
a M. T. Akadém ia classica-philologiai bizottságának segédtagja, a Budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja. M egjelent több könyvbírálata és cikke 
az Egyetem es Philologiai Közlöny és T örténeti Szemle című folyóiratokban. 
Megjelent m unkája : Nero fáklyái. (Tanulm ányok a kereszténység első száza
daihoz.) Budapest, Eggenberger, 1915, 169. 1.

T o p p ercze r R ezső, városi tűzoltóparancsnok, kerületi tűzfelügyelö, a 
Szepesttárm egyei Tűzoltószövetség tiszteletbeli tagja. A Késm árki Dalkör és 
a Gazdasági-Egylet elnöke, az ipartestület titkára, a városi szegénygondozó, 
a városi óvoda felügyelőbizottságának tagja, az ev. egyház presbitere, az 
ev. iskolaszék és egyházi választm ány tagja.

3*



V II .

Tantárgyak. (Végzett tananyag.)
A tananyag részletes felsorolása helyett, utalunk az állami tantervre, 

mely szerint az összes tantárgyak tanítása történik. Csak az olvasm ányokat 
közöljük, a tankönyvekről az értesítő más helyén található tájékoztatás.

Magyar olvasmányok.
I. osztály .

Prózai olvasm ányok: 1., 3., 4., 6., 7.. 9., 11. Hun m ondák 2 ,  3., a), 
b), c). M agyar m ondák 1., 3., 4., 6., a), b), c), d), 8., 9., 10., 11. 12., a), 
b), c), d), 13., 14., 16., 17., 18. A m agyar föld és népe 3., 7., 8 , 14., 15., 25., 27.

Költem ények (könyv nélkül is ) : A párjavesztett gerliee, A hamis tanuk, 
Krisztus és a m adarak, A haza, Isten hozzád, Szülőföldem szép határa. Édes 
jó  anyámnak, Füstbe ment terv, Anyám  tyúkja, Éji látogatás, Mi fehérük 
ott a síkon, A  radnóti harangláb, H adnagy uram, Nyalka huszár, Gyors a 

r  madár, gyors a szélvész, Himnusz

II. osztály.
I. 1., 9., 14., 17., 19. II. 1., 5., 6 ,  9„ 11. III. 4„ 5., 6., 17., 18., 20.,

21., 27., 30., 37., 38. IV. 1., 2., 3.

III. osztá ly .
I. 1— 4., 6 11., 13— 14. II. 1— 4., 6—9., 11., 14., 16., 18— 19. IV.

1—2. sz. olvasm ány. I. 1. II. 3., 14., c), d). III. 1., 4., 1 2 ,2 0 . könyv nélkül is.

IV. osztály.
Az olvasókönyv olvasmányai és állandó házi kötelező olvasmányok. 

Könyv nélkül számos költem ény és Toldi I— VI. ének

V. osztá ly .
I— IX., XI., XIII., XV., XVI. XX., XXIII., XXIX., XXX. és az előírt 

házi olvasmányok.
VI. osztály .

A költői műfajok ism ertetése a kézikönyv szemelvényei és az előírt 
házi olvasm ányok alapján.
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VII. o sztá ly .

A tankönyv összes szemelvényei és az előírt házi olvasmányok.

VIII. o sz tá ly .

Szem elvények a tárgyalt írókból, állandó kötelező házi olvasmány, az 
előírt kötelező olvasm ányon kívül világirodalmi olvasmány.

Latin olvasmányok.
I. osztá ly .

A G eréb-W irth-féle olvasókönyv 1— 26. sz. olvasmányai.

II. o sz tá ly .

A tankönyv 27— 55. számú olvasmányai.

III. osztá ly .

A tankönyv 57— 77. számrí olvasmányai.

IV. osztá ly .
Caesar Bell. G a ll.: H adjárat a helvetiusok ellen 1—6, Británia leirása. 

A gallok és a germ ánok szokásai, Ovidius Metamorpb Origó mun di 1—88, 
O uatuor aetates mundi, Gigantes 1— 74, Deucalion et Pyrrha 1— 103, Phile
mon et Baucis 1 —104, Orpheus et E urydice 1— 67.

V . osztály .
Cicero de im perio Cn. Pompeii, Ovidius Metamorph. 10., 14., 15. Fasti

17., 18., 20., 21., 23., 24., 33. Trist IV. 10.

VI. osztály .
Szemelvények Livius II. 33— 40. c., XXI. 1 —4., 18., 32— 3 9 , c., XXYT. 

18— 19. c. könyvéből. Szem elvényesen Vergilius Aeneisének I— II. éneke.

VII. osztály.
Vergilius: A eneis VI. 41— 155., 264— 330., 384— 425., 450—476., 

679—901. VII. (cursive) 37— 106., 192— 340. Cicero Or. in Verrem IV. 
1— 12., 27—36., 67. Sallustius: Bellum Jugurthinum  1— 15., 20—28., 85— 114. 
Cursiv olvasás.

VIII. osztá ly .

H oratius: Carm. I 1 , 2., 3.. 4., 9., 1 1 , 12., 14., 22., 34. II. 3., 7.,
10., 18. III. 1., 3., 6 , 9., 30. IV. 7. Carmen seculare. Epod. 1., 2., 7. Satir 
I. 1., 6., 9. II. 6. Epist. I. 2., 20. II. 3., 1— 118. és 295—476. T acitus: 
Annales I. 1— 10. II. 67— 73., 75., 78., 79., 82— 83. III. 1— 4., 8—6. IV. 
1—4., 6— 9. XV. 33— 35., 38—44.
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Görög olvasmányok.
V. osztály.

A  gyakorló könyv páratlan  számú olvasmányai. A páros számú olvas
m ányokból egyes m ondatok a görögre való fordítás begyakorlására.

VI. osztály.
1— 3., 6—8., 15., 18., 23. M emorabilia I. 5. III. 12. (Cursive.) Lyriku- 

so k b ó l: 4., 5., 10., 33., 35—38., 40., 42—45., 47— 50.

V II. osztály .
Odysseia I., VI., XII., XXII. énekéből szemelvények. H erodotosból 

1— 2 , 6. (cursive). 7-, 13-, 16. sz. olvasm ány.

VIII. osztá ly .
H om eros: Ilias, I. 1 -3 0 3 .,  5 3 1 -6 1 0 . VI. 369— 502. XVIII. 369— 617. 

XXIV. 468—595., 695—804. Platon Apologia 1 —15. fej. Kriton egészen.

Görögpótló irodalom.
V. osztály .

Ilias és Odysseia olvasása és tárgyi m agyarázata. Szem elvények H ero
dotosból és az irodalom történeti olvasmányokból.

VI. osztály .
Az olvasókönyv összes szemelvényei. Sophokles: Elektra.

VII. osztály.
Szem elvények Thukididesből. Magyar történetírók és szónokok, a tan

könyv összes szemelvényeivel. Dem osthenes beszéde Ktesiphon mellett a 
koszorú ügyében.

VIII. osztá ly .
Platon: Apologia, Kriton és szem elvények az Államból. Aristoteles 

E thikájából szemelvények. A  görög szobrászat és építészet áttekintése.

Német olvasmányok.
I. és II. o sztá ly .

K ezdők: Ném et írás, olvasás, beszédgyakorlatok. A  tankönyv szemel
vényeiből fordítás.

Haladók : Prózai olvasmányok, 1., 5., 6., 40. I., II., IIP, IV. Költem ények, 
egyúttal könyv nélkül is, 1., 3., 5 ,  8., 9., 10., 11., 13., 15.

III. osztá ly .
O lvasm ányok: X X X II, XXXIII., XXXIV., XXXVI. 5., 13., 36., 38„ 

42. Versek könyv n é lk ü l: 3., 6., 11., 12., 19. Olvasm ányok (fordítás m agyar
ból ném etre): 5., 7., 8., 13.
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IV . osztá ly .
Prózai olvasm ányok: 1., 3., 4., 5., 6., 7„ 13., 17., 20., 21., 22., 24.,

25., 27., 28.. 29., 32., 34., 3 5 , 38., 42., 49., 52., 54. Költői olvasm ányok:
2., 5., 8., 11., 19., 20., 22., 23. (könyv nélkül is). Több nyelvtani olvasmány 
is. A kezdők dolgozatai nagyobbára szintén a nyelvtanból voltak véve.

V. osztá ly .
Prózai olvasm ányok: 7., 14., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 2 9 , 40., 47. 

mesék, mondák, elbeszélések, novellák, leírások, életrajzok és értekezések. 
Költői olvasm ányok: 1., 19., 28., 29., 30., 34., 37., 38. Iskolai olvasm ányok: 
Heinrich Kleist, Michael Kohlhaas.

VI. osztá ly .
Prózai olvasm ányok : 1., 17., 21., 28., 35., 38., 39., 43., 46. Költői 

o lvasm ányok: 26., 36., 40., 41. (könyv nélkül is). Iskolai olvasmányok : 
Schiller W allensteins Tod.

VII. osztá ly .
Prózai olvasm ányok : 1— 14. Költői olvasm ányok : 2. I., 6. I., II. 9. a), 

b), c), d), 11. a), d), f), 12. a), 13. e), f), g), 14. c), d), e). Ezen kívül: 
Klopstock több ódája; Lessing: Minna von Barnhelm, Aus dem Laokoon, 
H erder: Cid-Romanzen.

VIII. osztá ly .
Prózai olvasm ányok: I. A)— F), II. A)—E), III., IV. A), V. A), VI. A), 

VII. A), B). Das junge Deutschland, Spätrom antische Dichter, D er Münchener 
Dichterkreis, D er poetische Realismus, D er Naturalismus. Költői olvasmányok : 
I. G. a), 2., 4., 5., 6., 7., 8. b) 2. II. F . a) 6. IV. B. 4. (könyv nélkül is). 
Iskolai olvasmány : Goethe, Herm ann und Dorothea.



V III .

írásbeli dolgozatok tételei.
A magyar nyelv és irodalomból.

V . osztá ly .

1. Vázlatkészítés. 2. A  líceum kertje. (Leírás.) 3. Zrínyi halála (Bethlen 
és C serey nyomán). 4. Arany, Szondi két apródjának szerkezete. 5. 1848— 1915. 
március 15. 6. Az új földes úr főszemélyei. 7. Deák Ferenc felirati javaslata. 
8. Levél szüléimhez. (Mit tapasztaltunk, hogyan éltünk a világháború alatt 
Késmárkon.)

VI. osztály .

1. Gondolatok a tanév elején. (Iskolai.) 2. Széchenyi jellem zése, A rany 
ódája alapján. 3. Mily érzelmek nyilatkoznak Petőfi dalaiban ? 4. A  Himnusz, 
Szózat és Nemzeti dal történelm i jelentősége. 5. A bűn és a bünhödes, 
A rany balladáiban. (Iskolai.) 6. Em lékbeszéd 1915 március 15-ikére. 7. Zrínyi 
jellem e, Zrinyiász alapján. 8. A  regény és a drám a hőse. 9. Ha Isten velünk, 
ki ellenünk. 10. Levél barátomhoz a tanév végén. (Iskolai.)

VII. osztá ly .

1. Az ősm űveltség mondáinkban. 2. A reformáció hatása irodalmunkra. 
3. Jellem ek a »Zrinyiász«-ban. 4. A  m űvészet a legnagyobb élvezetek forrása. 
5. Him fy szerelmei és a Lilla-dalok. 6. A m agyar ifjúság kötelességei a 
háború után. 7. Világirodalmi hatások irodalm unkban a XVIII. század végéig. 
8. A  fölfedezések jelentősége.

VIII. osztá ly .

1. Iréné és Bánk bán tragikuma. 2. »Csongor és Tünde* költői szépségei. 
3. A  népköltészet kialakulásának feltételei és útjai. 4. Halotti beszéd a kár
páti harcokban elesett honvédek sírján. 5. Az élet értelme és értéke. (»Az 
em ber tragédiája alapján.«) 6. Szabadságharcaink visszhangjai irodalmunkban. 
7, Az élet kapuja előtt nagy időkben.
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A német nyelv és irodalomból.
V . osztá ly .

1. D ie Ä xte. (»Dass« kötőszóval kapcsolt mellékm ondatok szerkesztése.
2. D ie gute Mutter. (Nacherzählt.) 3. Charakteristik Toninos. 4. Elisabets 
Rosen. (Nacherzählt.) 5. Inhalt des Gedichtes der Postillon. 6. Die Bürgschaft. 
(Inhalt.) 7. Zauberlehrling. (Nacherzählt.) 8. D er Schutzgeist. (Inhalt.) 9. Wie 
gedenke ich m eine Ferien  zu verbringen.

VI. osztá ly .
1. Herakles am Scheidewege. (Nacherzählt.) 2. Die Kaiserfurche. (Nach

erzählt.) 3. Die W allfahrt nach Kewlar. (Inhaltsangabe.) 4. D er Schatzgräber. 
(Inhalt und G rundgedanke.) 5. Ein gutes Buch, ein guter Freund. (Brief.) 
6 W elche Um stände drängen W allenstein zur Tat. 7. Die Charaktere in 
dem Gedichte »Der Taucher.« 8. O stergebräuche. 9 . Die Schrecken des 
Krieges.

VII. osztály.
1. Meine Ferien erlebnisse. (Schularbeit.) 2. Not lehrt beten. 3. Inter 

arma silent musae. 4. Charakter der H auptpersonen im Nibelungenlied. 5. 
Folgen und W irkungen der Kreuzzüge. 6. Nicht die Gewalt der Armee, noch 
die Tüchtigkeit der Waffen, sondern die Kraft des Gemütes ist es, welche 
den Sieg erkämpft. 7. Fannis Brief an Frau B . . . nach B . . . (Übersetzung.) 
8. Die W ichtigkeit der W älder. 9 . Charakteristik der Plauptpersonen in 
Lessings L ustsp ie l: Minna von Barnhelm. 10. Ferienpläne in Kriegszeiten. 
(Schularbeit.)

VIII. osztály .
1. Götz von Berlichingen. (Übersetzung.) 2. Egm ont. (Übersetzung.)

3. H erm ann und D orothea. (Der Zug der Vertriebenen.) 4 Der W irt zum 
goldenen Löwen. (Charakteristik.) 5. W irtin zum »Goldenen Löwen«. (Charak
teristik.) 6. E ine Feuersbrunst. (B eschreibung) 7. Charakteristik Hermanns. 
8. Charakteristik D orotheas. 9. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.



IX .

Tanszerek.
Líceumi nagy könyvtár.

A líceumi nagy könyvtár 1914. évi decem ber hó 31-ig a következő 
müvekkel g y a rap o d o tt:

1. Ajándék útján:
A m. kirí vallás- és közoktatásügyi m inisztériumtól: Br. Forster Gy. : 

Magyarország m űem lékei II. III. Schland H . : Deutsch-magyarische Sprich
wörtersammlung. Herkules.

A m. kir. földmivelésügyi m inisztérium tól: Ú tm utató a gazdasági tudó
sítók számára 1914. évre.

A m úzeum ok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségétől: Deréki A . : Pálcás 
színészek. H eckler A . : Görög és római arcképszobrászat. Szalay J . : Vissza
emlékezés T refort Ágostra.

A békéscsabai M uzeum -Egyesülettől: Dr. Bell L .: A békéscsabai 
muzeum.

A Pécs-Baranyai M uzeum -Egyesülettől: Dr. Kaufmann E . : Pécs város 
és B aranyam egye bogárfaunája.

A trencsénm egyei M uzeum -Egyesülettől: Egyesületi értesítő.
Az orsz. balneologiai egyesülettől: V ám osy-Lenkei-Schulhof: Magyar 

fürdők és források képes ism ertetése.
Bodnár Ján o stó l: Dus' L . : Rákócziak.
Kiszely Ervin hagyatékából: 10 drb. űzikai-mathematikai könyv.
Sauter T iv ad a rtó l: A Karpathen-Post 1914. évfolyama.
2. V éte l útján:
A Schw artner-Jóny Tivadar- könyvtári alapok, a felszerelési általány és 

a beruházási állam segélyből:
a) Folyóiratok és füzetes vállalatok: A  m agyar tudom ányos akadém ia 

által kiadott folyóiratok u. m.: Akadém iai értesítő. Értekezések a társadalmi 
tudom ány köréből. Irodalom történeti Közlemények. Mathematikai és T erm é
szettudom ányi Értesítő. Nyelvtudom ány. Archeológiái értesítő. Em lékbeszédek.

Egyéb fo lyó ira tok : 'B udapesti Szemle. E rdélyi Muzeum és Évkönyve. 
Egészség. E gyetem es Philologiai Közlöny. Magyar Történelmi Életrajzok.
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Századok. E thnographia. Földrajzi K özlem ények. Földtani Közlöny. Turisták 
Lapja. Turistaság és Alpinizmus. U ránia. Á llattani Közlemények. Botanikai 
Közlemények. M agyar Chemiai Folyóirat. Term észettudom ányi Közlöny és 
Pótfüzetek. Magyar Paedagogia. Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz
löny. M athematikai és Physikai L apok . Középiskolai Mathematikai Lapok. 
Kárpátegyesületi É v k ö n y v  1914. Protestáns Szem le. Protestáns Egyházi és 
Iskolai Lapok. Evangélikus Örálló. Evangélikus Lapok. Ösvény. Művészet. 
Magyar Iparm űvészet. Történelmi Közlemények Szepesmegve múltjából. 
S z in n y ei: Történeti Szem le. Magyar nyelv. Theologiai Szaklap. Literarisches 
Zentralblatt. D eutsche Rundschau. Zeitschrift f. d. Gymnasiahvesen. Lehr- 
proben u. Lehrgänge. Realenzyklopädie des klassischen A ltertum es. Jahr
buch der Naturwissenschaften XXX. évf. Kosmos.

b) M üvek: A  M agyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványaiból: 
Skovgaard-P etersen : Akarsz-e diadalm askodni ? A Magyar Tudom ányos 
A kadém ia 1914. évi illetm ényéből : Szűcsi J. : Bajza József. Pulszky F. : 
K isebb dolgozatai. B ou traux  E. : Tudom ány és vallás a jelenkori philosoűá- 
ban. Pater W. : G örög tanulmányok. A Term észettudom ányi Társulat ki
adványaiból : Stein A. : Romvárosok Ázsia szivében. Herm ann O. : A m agyar 
pásztorok nyelvkincse.

A  Kosmos k iadványaibó l: F loericke K.: Einheimische Fische. Bölsche W.: 
Tierwanderungen in d e r Urwelt. Zart A . : Bausteine des W eltalls. Lipschütz A . : 
W arum  wir sterben.

Politikai M agyarország IV. kö tet.
Dr. Szabó O rest : Nemzetiségi ismertető könyvtár, 7 kötet. Szepes- 

m egyei Történelmi T ársu la t 1914. évi illetménye : Bal J. : Szepesvára tör
ténete.

A m brus Zoltán m üvei, 16 kö te t. Szomaházy István munkái, 24 kötet. 
Gárdonyi munkái, 16 kötet. Magyar írók arany könyvtára, 30 kötet.

Oncken : A llgem eine Geschichte in Einzelndarstellungen, 45 kötet. 
Kürschner : Deutsche N ationallitteratur, 220 kötet. Schiller : Geschichte der 
Paedagogik. Schm idt: Geschichte d e r Erziehung, 7 kötet. Rein W .: Enzyklo
pädisches Handbuch d e r  Paedagogik, II. Auf!., 10 kötet. B uday Á. : Római 
felirattan. Kajlós I. : D r. Bóhm K áro ly  élete és munkássága. Bürgel H. : 
Aus fernen W elten. D r. Barta M .: Etimológiai csevegések. Locke: Gondo
latok a nevelésről. R oosevelt Th. : A us meinem Leben. Hedvig : Versek.

Egyetem es re g én y tá r: Hall C. : Az örök város. Gaal M .: Hiúság. 
Pékár Gy. : Hatalom. Színi Gyula : E gy  sápadt asszony. Szem ere Gy. : A 
m adarasi király. Loti P . : Aziyadé. B ródy S. : Szinészvér. Zola E . : A m arta
lék. C roker B. : Jogos büszkeség. Suderm ann : Rókaút.

A us Natur und G eistesw elt: L ö b  W. : Einführung in die chemische 
W issenschaft. Brüsch W . : Die Beleuchtungsarten der Gegenwart. Poensgen
O. : D as W ahlrecht. Busse L .: D ie  W eltanschauungen der grossen Philo
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sophen der N euzeit. Burgerstein L . : Schulhygiene. Scheiner I.: D er Bau 
des Weltalls. S oden  : Palestina und seine Geschichte.

Ism eretterjesztő könyvtár : Grew E . : A  m odern geológia. Turner Ch. : 
Küzdelem a levegő m eghódításáért. Gibson C h .: A  m odern villamosság. 
W illiams A. : A  modern bányászat. Korunk találmányai. A  m odern technika 
nagy  alkotásai. Ú jkori hires utazók. Scott E . : A primitiv em ber hajdan és 
m ost. W esterm anns Monatshefte, 119 kötet. Engelhorns Allgemeine R om an
bibliothek, 514 kötet. Herczeg Ferenc m unkái 20 kötet.

Társadalom tudom ányi könyvtár : Jászi O. : A  történelm i materializmus 
állambölcselete. Lória A .: A szociológia feladata és iskolái. H arkányi E. : 
Babonák ellen. Somló B. : Az állami beavatkozás és az invidualismus. 
Howard C .: S pencer A. synthetikus filozófiájának kivonata. Kautsky K. : 
M arx gazdasági tanai. W ildner O. : Nietzsche rom antikus korszaka. Menger 
A .:  Uj erkölcstan. Perkins G .: A nő gazdasági helyzete. V andervelde E. : 
A  kollektivismus és az ipar evolúciója. Dr. Mösmer P .: A ném et tudom á
n yos szocializmus. Lester T . : A  haladás lelki tényezői. Jászi O : M űvészet 
és erkölcs. S om bart W .: A  szocializmus és a szociális mozgalom. L eyse t A .: 
Magnaud, a jó  biró. Giddines F. : A szociológia elvei. R atzenhofer G. : A 
szociológiái m egösm erés lényege. Spencer H. : A lapvető elvek. Dávid E. : 
Szocializmus és mezőgazdaság. W ebb S. : M unkásdemokrácia. Isszaieff A  : 
A  szocializmus és a közelet.

Gönczi F . : Göcsej s kapcsolatosan H etes vidékének ismertetése. Dr. 
Szelényi 0 . :  M odern vallástudomány.

Könyvtárunk, amely nyilvánossági joggal bir, 1914 ben 92 napon volt 
nyitva, amikor 1006 látogató 2663 müvet 3144 kötetben használt. Az előző 
években kiutalt 800 korona könyvtári állam segély a beállott háborús viszo
nyok  miatt 1914. évre elmaradt. A könyvtári beszerzésekre 2900 korona 
fordíttatott. A  könyvtár 1914. évi gyarapodása 1378 kötet, állománya ezzel 
48511 kötetre em elkedett. Kezelője: Bruckner Károly.

Az I— IV . osztályok szám ára  b e ren d ez e tt könyvtár az intézetnek 
kórház céljaira való lefoglalása miatt csak fél évig m űködött. Tagjainak 
szám a 89 volt. A  könyvtár állapota az előző év végén 621 drb. 1384 K 
78 fill, értékben, a 3% értékcsökkenéssel. Tagdíjakból befolyt 44 kor. 50 fill. 
E z  összegből könyvek  kötésére és javítására 35 kor. 50 fill., három könyv 
beszerzésére 9 kor. (összesen 44 kor. 50 fill.) ment. A  beruházási általány 
terhére beszereztetett a Potestáns ifjúsági és népkönyvtár, 64 mű 110 kö tet
ben, értéke 200 kor. Eszerint gyarapodás 113 drb. 244 kor. 50 fill, érték
ben, mely összeget hozzáadva a múlt évi állapothoz, a leltár 1914 decem 
b er 31-én a következő: 734 drb. 1629 korona 28 fillér értékben. Gaal Pál 
könyvtárőr.

A volt n é m e t önképzőkör könyv tárá t a lefolyt tanévben az igazgató 
felügyelete m ellett Mesko T ibor VII. oszt. tanuló kezelte. Á llom ánya 760
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kötet. É rtéke 12S1 korona. A kötelező o lvasm án yok  tára ez évben 175 kötettel 
gyarapodott 98 korona értékben. Á llom ánya 1900 kötet, 2000 korona 
értékben. Kezelője: D r. Révay József.

P h ilo lo g ia i és m ű vészettörtén eti gyű jtem én y  az 1914. év folyamán 
a következőkben gyarapodott: Furtw ängler-U lrichs: Griech. u. rom. Sculp- 
tur, 5 kötet (50 m ülap); Modelle zur Veranschaulichung antiken Lebens, 
10 d rb .: római ház, álló szövőszék, diptychon stilus-szal, paludamentum, 
tunica laticlavia, em beralak öltöztetéshez; 6 Gurlitt-kép Caesarhoz; 7 Hoffmann- 
féle falikép ; M accari-képek a római történethez, 5 fénykép ; Saalburg, 7 fény
nyom at; 4 Lohm ayer-féle falikép; 33 Gall-féle falikép; R ichter: Forum  
Rom anum ; H uelsen: R óm a; K iepert: A lt-G allien; 9 Cybulszky-féle fa likép ; 
A u c le r: A then, Róma (madártávlatból); Schreiber : Kulturhistorischer B ilder
atlas I.; A uer: Forum  R om anum ; D u rm : Akropolis von A then; 7 Gall- 
Rebhahn-féle m o d ell: testudo, H om eros-korabeli kettős ajtó, pompeii malom, 
triptychon, volumen, katapulta, ballista; W eichardt: Pompeii (könyv); 
Rom an: Paestum ; Du Bois R ey m o n d : A kropo lis; Strnad : Parthenon; 691 
drb. diapositiv; Bethe-Loewe: Parthenon; panathenaei amphora, lékythos, 
trójai olajos korsó, attikai sirváza, hydria ; 3 Langl-féle történeti lap; Lucken- 
bach: Kunst u. Geschichte (könyv); 24 drb. apró alak Hom eros korából, 
köztük több csonka vagy törött (Lampel cég ajándéka). Összesen 831 drb. 
1804 kor. 03 fill, értékben. Egyes m ülapok lécezésének vagy felhúzásának 
az ára még ismeretlen. Szükséges lett volna egyes tárgyak kiselejtezése is, 
de a költözködés miatt rendes m unkát nem lehetett végezni. Az évi gyara
podáshoz hozzáadva a múlt évi állapotot: 1274 drb. 2301 korona 02 fillér 
értékben (3% értékesökkenéssel), a leltár állapota 1914. évi decem ber 31-én 
2105 drb. 4105 kor. 05 fill, értékben. Gaal Pál szertárőr.

A rég iségtár  állom ányában változás nem történt. Becsértéke 130 kor. 
80 fillér. K ezelője: Dr. Banczik Samu.

A z érem tár a lefolyt tanévben nem gyarapodott. Á llom ány 7 arany, 
393 ezüst, 1004 bronz, 10 nickel és 44 papírpénz, összesen 1458 darab 
609 kor. 10 fill, becsértékben. S zertárőr: Dr. Banczik Samu.

T örtén elm i szertár. Gyarapodás szem léltetőeszközökben, képekben és 
diapositivekben 1046 kor. 30 fill, értékben. A  teljes állomány a 3%-os ron
gálás levonásával 1618 kor. 14 fill. Ehhez járu lt a történelm i szeminárium 
néhány tagja által készített rajz és vázlat. S zertárőr: Dr. Banczik Samu.

A történelm i szem in áriu m i gyakorlatokon néhány növendékünk té r
képeket és csatarajzokat készített. A  történelm i szertárban elhelyezett készít
m ények a k ö v e tk ező k : Bruckner Győző V. o. t . : A mohácsi ütközet terv 
rajza, Ruhm ann Lajos V. o. t . : M agyarország a honfoglalás korában, a név
telen jegyző elbeszélése szerint. W awrek László: II. Rákóczi Ferenc uradalmai. 
Lechner István VI. o. t . : A  nikápolyi csata térképe. Tittes G yörgy VI. o. t . :
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A  m agyarok vándorlásának térképe. H ám oraik Géza VIII. o. t . : H unyadi 
János bővített címere.

Földrajzi sze rtá r. Az 1914. évben az állam segélyből több irányban 
gyarapodott. Nevezetesen beszereztük a cs. és kir. katonai földrajzi intézet
től a környékre vonatkozó részlettérképeket 1 : 75.000 m értékben, valamint 
az ország összefoglaló térképét 1 : 200.000 m értékben. Azonkívül a Tátra- 
környék térképeit 1 : 25.000 m értékben. Azonkívül kiegészítettük hiányzó és 
elavult falitérképanyagunkat, köztük néhány jellemző külföldi falitérképpel. 
Több domborművű tárgyat és eszközt is beszereztünk. Ennek alapján a 
leltár szakszerűen újból felvétetik. Á llom ánya 570 drb. 4084 kor. 05 fill, 
értékben. K ezelője: Noszky Jenő.

T erm észe tra jz i sze rtá r. Az 1914. évben az állam segélyből tetem es 
gyarapodásban részesült, és már is számos m odern taneszköz szereztetett 
be. Azonkívül a bútorzat is 2000 kor. értékben, úgyszólván teljességig ki
egészíttetett. Ez, valamint az a körülmény, hogy az 1914. év őszén az intézet 
katonai kórházi célokra igénybe vétete tt és minden taneszköz a m eghagyott 
szertárakban zsufoltatott össze, szüségessé tette a felszabadulás után a szer
tár új, alapos, szakszerű berendezését és új leltár felvételét, amelynek ered
m énye a következő :

Zoologia . . . .  3415 drb. 7388 48 kor. értékben
Botanika . . . .  7060 ,, 2318'— „ ,,
Geo-mineralogia . 2621 ,, 2108'32 ,, ,,
Szakkönyvtár . . 399 ,, 2939'90 ,, ,,
Bútorzat és vegyes 111 ,, 5363T0 ,, ,,

Összesen . 13606 drb. 20117 80 kor. értékben.
K ezelője: Noszky Jenő.

A fizikai sz e rtá r  az 1914. évben vétel útján 124 darabbal, 7603 kor. 
értékben gyarapodott. M arkovich György, az intézetnek volt tanítványa, a 
fizikai szertár részére 5 drb. galván-elem et ajándékozott 23 kor. értékben, 
így az egész gyarapodás 7626 kor. értékű. A szertár értéke a megelőző 
évben 17.764 kor. 46 fill, volt, ehhez a 3% értékcsökkenés levonása után 
hozzáadva a gyarapodást, értéke 1914. évi decem ber hó 31-én 24.857 kor. 
53 fillér. Szertárőr: Dr. Hronyecz György.

A to rn asze rtá r nem gyarapodott. Á llom ánya: 171 darab 890 korona 
értékben. Szertárőr: Topperczer Rezső.



X.

Ifjúsági körök.
A K azinczy önképző- és o lvasókör a lefolyt tanévben dr. Révay József 

tanár elnöklete alatt 1914 szeptem ber 15-én alakult meg. A  tanárelnök buz
dító szavai után a következők lettek a kör ez évi tisztviselői: ifj. elnök: 
Riesz E rnő  VIII. o. t., titkár: Szarka László VIII. o. t., főjegyző: Genersich 
Aladár VIII. o. t., aljegyző: Engelm ayer Jenő VII. o. t., pénztáros: Solcz 
Gyula VIII. o. t., ellenőr: Binder Jenő VIII. o. t., főkönyvtáros: Klein Jenő 
V ili. o. t., könyvtárosok: Hopkó Pál és L opusny Samu VIII. o. t., Mesko 
Tibor és W agner T ivadar VII. o. t. fő lap ő r: Polgár Miklós VIII. o. t., lap- 
őrök: A m brózy Géza és Hlavács Samu VII. o. t.

A  rendes tagok száma (a VI— VIII. osztályból) 60, a pártoló tagoké 
(V. osztályból) 21.

A  kör a háború okozta rendellenes viszonyoknak zavaró hatása folytán 
nem fejthetett ki oly gazdag és eredm ényes munkásságot, amilyet tervbe 
vett, s am ilyet békés, a kör tagjainak lelkét le nem nyűgöző időben kifejt
hetett volna. A  kör belső élete azonban annál intenzivebb tevékenység 
jegyében folyt le, am inek bizonyítéka az olvasókör fokozott m értékben való 
látogatása s a tagoknak munkássága és a kör gyűlésein megnyilvánuló 
érdeklődése. A kör az alakuló és az 1915 június 3-án tarto tt zárógyülésen 
kívül 6 rendes és 1 díszgyülést tartott.

Az október 6-án, az aradi tizenhárom vértanú em lékére díszgyülés 
keretében m egtartott gyászünnepély m űsora :

1. Szózat.
2. A  nemzetes úr. Irta Lam pérth Géza. Szavalta Bruckner V iktor V. o. t.
3. Ünnepi beszéd. Tartotta Riesz Ernő VIII. o. t.
4. O któber hatodikán. Irta és szavalta Szarka László VIII. o. t.
5. Himnusz.
Az 1914 novem ber hó 2-án tarto tt »Thököly-ünnepély* m űsora :
1. Himnusz.
2. Szeresd ezt a földet! Pósa Lajostól. Szavalta Mesko Tibor VII. o. t.
3. »Thököly késm árki sírjában « Báthory Andortól. Énekelte a líceumi 

énekkar.
4. Ü nnepi beszéd. Tartotta Riesz Ernő VIII. o. t.
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5. Thököly-ünnepélyre. Irta és szavalta Szarka László V ili. o. t.
6. Szózat.
A kör égisze alatt rendezte az ifjúság a március 15-ike em lékének 

szentelt hazafias ünnepélyt, m elynek műsora ez értesítő m ás részében olvas
ható. Ezenkívül a kör tagjai közrem űködtek az intézet által rendezett refor
mációi ünnepélyen és az ifjúság által rendezett hadi délutánon.

A  rendes gyűlések tárgyai voltak: beérkezett m unkák (költemények, 
műfordítások, novellák stb.) felolvasása és megbírálása, felolvasások, szabad
előadások és szavalatok. A kör tevékenységét a következő kimutatás ism er
teti : volt 3 felolvasás, m elyek közül dicséretben részesült 2, m éltánylásban
1. Szabadelőadás tartato tt 3, m elyek közül 2 dicséretet, 1 m éltánylást nyert. 
A  beadott 9 költemény közül érdem könyvbe vétetett 4, dicséretben részesült
2, m éltánylásban 2, tudomásul vétetett 1 Felolvastatott 1 novella, mely a 
dicséreti fokot nyerte. Beérkezett 1 műfordítás, melyet a kör méltányolt. 
Szavalat elhangzott 12, m elyek dicséretben részesültek. Bírálat m ondatott 26, 
m elyek közül 1 jegyzőkönyvi dicséretet nyert.

E rdem könyvbe kerültek a következő m üvek : Messziről, A  nóta, Thököly- 
ünnepélyre, V isszatérek (Szarka László V ili. o. t. költeményei).

A  felolvasások közül kiemeljük a következőket: Halotti beszéd a 
K árpátokban elesett honvédek sírján (Solcz Gyula VIII. o. t.), Petőfi és a 
term észet (Riesz Ernő VIII. o t.).

Szabadelőadást tarto tt Riesz Ernő VIII. oszt. t. »A szocializmusról« 
(dicséret) és *A katódsugarakról« (dicséret), Szarka László VIII. oszt. tan. 
»A világirodalom nagy müéposzairól« (méltánylás).

A  kör a lefolyt tanévben a következő pályatételeket tűzte k i : 1. A 
növényvilág, mint az em beri élet fenntartója, 2. A nem zeti gondolat A rany 
költészetében, 3. A nagyhatalm ak megalakulása, 4. A gépek és a háború. 
Beérkezett összesen három pályam ű, m elyek közül a 3. tételre »A m últ 
m éhében rejti a jövendőt« jelige alatt beérkezett pályam unka 20 korona 
jutalom ban részesült. Szerzője Wild Bertalan VIII. o. t. Az 1. tételre be
adott »Mily nagy vagy te, óh dicső természet« jeligéjű pályam ű 10 koronát 
k apo tt; szerzője Ruhmann L ajos V. o. t. Az »Uram, add m eg a mi m inden
napi kenyerünket« jeligéjű 1. tételre beadott pályam unka pedig dicséretben 
részesült. Szerzője Krno Gusztáv VII. o. t.

A  kör a következő lapokat járatta : Az Újság, Pesti Hirlap, Budapesti 
H írlap, Magyarország. É rdekes Újság, Leipziger Illustrierte Zeitung, Uj Idők, 
Vasárnapi Újság, Borsszem Jankó, Művészet, Term észettudom ányi Közlöny, 
Uránia.

A  kör könyvtára hat kötettel szaporodott, jelenlegi állománya 1997
kötet.
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A  kör vagyoni állapota :
B e v é te l .............................. 489'—  K.
K i a d á s .............................  364'48 ,,

M aradvány . 114'52 K.,
amiből 97 kor. 50 fill.-t a novem ber havában kibocsátott hadikölcsönköt- 
vényben helyeztünk el.

Szavalókör. A liceum III. és IV. osztályú növendékeiből alakított 
Szavalókör ez évben is megfelelt hivatásának, azonban összejöveteleinknek 
száma a múlthoz képest kevesebb volt. Ennek oka részint a délutáni tanítás, 
részint a bejáró növendékek nagy száma volt. Gyűléseinken szavalatok,
azok bírálata s a költem ények szerzőinek életrajzi s irodalm i ism ertetését 
adtuk s nagy gondot fordítottunk arra is, hogy tanulóink a most folyó 
világháború költészetével is m egism erkedjenek. A .-zavalókör tagjai szorgal
masan és lelkiismeretesen dolgoztak s az intézet valam ennyi ünnepélyén 
szerepeltek. D r B anczik Sam u, tanárelnök.

Thököly-kör. A Thököly-kör, melynek tagja a késm árki ev. liceum 
minden protestáns tanulója, kivéve a vidékről bejáró növendékeket, az el
múlt tanévben nem tudott oly áldásos m űködést kifejteni, mint a megelőző 
években. A sorozás következtében tudniillik legjobb erőitől elesett és az a 
körülm ény, hogy intézetünk több hónapon keresztül hadikórházul szolgált, 
egy hónapon át pedig a tanítás is szünetelt, szintén kedvezőtlenül befolyá
solta a kör m űködését. A kör szeptem ber havában m egalakult; a reformáció 
em lékünnepét a tanári kar megbízásából úgy mint a múlt tanévben, szintén 
a Thököly-kör rendezte, a következő m űsorra l:

1. H a Jézus maga oltalma . . . Énekli az ifjúság.
2. Bede József »Október 31.« c. költem ényét szavalja Lopusny Samu 

V ili. o. t.
3. Beszéd. Tartja Genersich A ladár V ili. o. t.
4. Mint a szép hűvös patakra . . . Énekli az ifjúság.
Az üléseket rendesen énekkel kezdtük és végeztük, azonfelül volt ima, 

szavalat, írásm agyarázat és egy vallásos tartalm ú dolgozat felolvasása.
B inder Jenő, vallástanár

G yorsírókor. A kör Dr. L ipták János vezetése alatt 1914 szeptem ber 
22-én alakult meg 24 taggal. A  tanárelnök buzdító szavai után a kör a 
következő tisztviselőket választotta : ifjúsági elnök- és előadónak Riesz Ernő 
V ili. o. t., főjegyzőnek Solcz Gyula V ili. o. t., aljegyzőnek L echner István 
VI. o. t., pénztárosnak Hlavács Sam u VII. o. t., ellenőrnek Tittes G yörgy 
VI. o. t., főkönyvtárosnak L opusny Samu V ili. o. t., alkönyvtárosnak 
W aw rek László V. o. t.

Bár a háborús viszonyok, s a líceumnak ezekből kifolyólag történt 
hadikórházzá alakítása akadályokat gördítettek a rendszeres haladás útjára,

■ í
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a tagoknak lelkes tanulása lehetővé tette, hogy a liceum épületébe való 
visszatérés után annál nagyobb buzgalommal pótolták az elm ulasztottakat, 
úgy, hogy minden tag elsajátíthatta a gyorsírás levelező részét. Tankönyvül 
használták : Forrai Soma, Levelező-gyorsírás, I. rész.

Az előadó a vezetése alatt álló tagokkal kéthetenként minta-steno- 
gram m ot íratott, ezekben mint elsők szerepeltek Ruhmann Lajos V. o. t. 
és W ild Bertalan VII. o. t. Az előadó buzgó fáradozásáért és az elért ered
m ényért 25 korona jutalm at kapott.

A  kör könyvtárának jelenlegi állom ánya 134 kötet és a jára to tt lapok. 
A  kör vagyona a 8898. számú bankkönyv szerint 1914 decem ber 31-én 151 K.

Ifjúsági dalkör. Az ifjúsági dalkör, m elynek célja tagjainak zenei 
érzékét növelni és az iskolai ünnepélyek hatását emelni, a lefolyt évben is 
m egalakult s bár — iskolaépületünk katonai kórházzá történt lefoglalása 
miatt — két havi megszakítással, mégis szép sikerrel m űködött.

Az ifjúsági dalkör Kintzler Béla tanárelnök vezetése alatt 1914 október 
8-án m egalakult, mely alkalommal ifjúsági elnökké Riesz Ernő VIII. o. t., 
szertárossá H ám oraik Géza VIII. o. t. és jegyzővé Klein Jenő VIII. o. t. 
választatott.

A  kör működő tagjainak száma volt 75 és pedig: 20 I tenor, 18 II. 
tenor, 19 I. baszus, 16 II. baszus.

A dalkör hetenként egy, szükség esetén több gyakorló órát tartott. 
A  m egtanult énekdarabok száma volt 10.

Ifjúsági dalkörünk a következő alkalommal sze rep e lt: a reformációi 
ünnepélyen, a novem ber 2-án a tem plom ban m egtartott Thököly-ünnepélyen, 
a m árcius 15-iki nemzeti ünnepélyen, az Iparosok és K ereskedők Kaszinója 
nagyterm ében intézetünk által m ájus 16-án rendezett háborús délutánon és 
a záróünnepélyen.

Ifjúsági zenekör. Az ifjúsági zenekör Kintzler Béla tanárelnök vezetése 
alatt az 1914 október 8-án m egtarto tt alakuló gyűlésen kezdte meg m űkö
dését. Tisztviselők voltak: ifjúsági elnök Riesz Ernő VIII. o. t., pénztáros 
Gregorovicz Ernő VIII. o. t., jegyző Klein Jenő VIII. o. t., ellenőr Solcz 
K ároly VI. o. t., szertáros H ám oraik Géza VIII. o. t.

A  kör tagjainak száma 19 volt, kik hangszerek szerint a következő- 
képen  voltak felosztva: prím ások: Kiss Nándor VI. o. t., Engelm ayer Jenő 
VII. o. t. és Solcz Károly VI. o. t., te rcesek : Klein Jenő VIII. o. t., W ild 
Bertalan VII. o. t., Bruckner V iktor és Ruhm ann Lajos V. o. t., kontrások: 
L opusny  Samu VIII. o. t., A m brózy Géza, Hlavács Samu VII. o. t., B ruck
ner Károly, T ittes György, Széchy Géza VI. o. t., Pafcsik József, Rudnai 
Béla és Széles Sándor V. o. t., brácsás: Gregorovicz Ernő VIII. o. t., 
gordonkás: Riesz E rnő VIII. o. t., nagybőgős: H ám oraik Géza VIII. o. t.

A  kör gyakorló óráit hetenként egyszer, szükség esetén azonban
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többször is tartotta, m elyeken több klasszikus darabot, indulót és m agyar 
népdalt tanult be.

Szerepelt a kör a március 15-iki hazafias ünnepélyen, a május 16-án 
rendezett hadi délutánon és az évzáróünnepélyen.

Torna- és vívókör ez évben szünetelt, m inthogy a tornacsarnok a tan
év legnagyobb részében katonai célokra volt lefoglalva.

4*
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Jótétemények. Segélyezés.
1. Tandíjelengedések.

A  líceumi iskolatanács 1914. évi október hó 1-én hozott határozata 
értelm ében tandíjelengedésben részesültek:

E g é s z  évi tan d íje len ged ésb en  (4 4  K) :

Scherfel Lajos II. o. t., Am brózy Géza VII. o. t., Kom játhy Béla. 
Riesz Ernő és R óth Ágost VIII. o. t. Az elengedett összeg 220 K.

F élév i tan d íjelen ged ésb en  (22  K ) :

Faix  János I. o. t., Bruckner Zoltán és Paulinyi Pál II. o. t., Kom játhy 
Dezső, Kottler Kornél, Neupauer Á rpád, Probsztner István, Schm őr Aurél 
és Serfel Pál III. o. t., Czapf Ferenc és Ludm ann László IV. o. t., Hrobon 
János, Kosáry Hugó, Laczkó Győző, Riesz T ivadar és Széles Sándor V. o. t., 
Nitsch Mihály VI. o. t., Czirbesz Endre, H lavács Samu és Széles Dezső 
VII. o. t., L indt János VIII. o. t. Az elengedett összeg 462 K.

A seg é lya lap b ó l a következők kaptak fé lév i tan d íjelen ged ést (22  K) :

Rám eszdorfer Miklós I. o. t., Gresch Géza, Progner Dezső és Szalay 
Miklós II o. t., Bizub András, H lavács László, H olländer A rtur és R ám esz
dorfer László III. o. t., Pafcsik József és R udnay Béla V. o. t., Grün Albin, 
Ham za András és Gresch Zoltán VI. o. t. Az elengedett összeg 286 K.

A z »Érettségi találkozók em lékalapjá«-ból kaptak félév i tand ijelengedést:

Kornhauser Dezső II. o. t., Hrdina Alfonz és W olf Dezső III. o. t. 
Az elengedett összeg 66 K.

Mint tanárok fiai fel voltak mentve a tandíj és járulékok fizetése alól: 
Binder Jenő VIII. o. t., Bruckner Károly VI. o. t., Bruckner V iktor és 
K intzler Jolán V. o. t., Kintzler Ottó I. o. t. és Topperczer Pál IV. o. t. 
Az elengedett összeg 330 K.

Összesen tehát a tandíj és járulék fejében elengedett összeg 1364 K.
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2. Tápintézet.
A  líceum tápintézetébe a lefolyt tanév elején mindössze 35 tanuló 

iratkozott be, mely szám a bizonytalan vasúti közlekedés m iatt folyton 
em elkedett. A tápintézetet 66 líceumi tanulón kívül az iskolatanács engedélye 
alapján 14 szövőiskolai növendék, összesen tehát 80 tanuló látogatta, de egy 
időben legfeljebb 73 növendékünk volt. A folytonos hullámzást az em lített 
közlekedési akadályokon kívül a katonasághoz való bevonulás s a m ene
külés idézte elő.

Ha valaha, úgy e nagy és nehéz időkben igazolta be tápintézetünk 
nemes hivatását s jelentőségét, midőn az óriási drágaság s az élelmiszerek 
nagy hiánya, vagy beszerzésének hihetetlen nehézsége dacára tanulóinkat 
eg ész  tan éven  át e g é sz sé g e s , tápláló s m indig e legen d ő  é te lle l látta el. 
Ezt a tényt azért szögezem le őszinte örömmel, m ert tanulóink testi szük
ségleteiről való hűséges gondoskodásunk talán felkölti a n em es szívek  
adakozó kedvét, s líceu m u n k  pártfogói, tanulóink jóakarói s volt tan ít
ványaink sie tn i fognak e hum ánus in tézm én y  tám ogatására. Ez évben 
szupplikánsokat nem küldhetünk ki, de minden, akár p én zb eli, akár term é
szetb en i tám ogatást h á lás köszön ettel fogadunk.

D acára a nagy drágaságnak, szegény és szorgalmas tanulóink hathatós 
tám ogatásban részesültek.

Tápdíjelengedést kap tak : Faix János I. o. t. 108 K, Progner Rezső 
83 K, Serfel Lajos 166 K, W olf János 50 K II. o. t., H lavács László 50 K, 
Kom játhy Dezső 108 K, Serfel Pál 108 K, Szuttor Lajos 30 K III. o. t., 
Czapf Ferenc 108 K, W olf Dezső 50 K IV. o. t., H robon János 108 K, 
Riesz Tivadar 108 K V. o. t.. Nitsch Mihály 108 K, Ó rás Károly 50 K VI. 
o. t., A m brózy Géza 108 K, Hlavács Samu 108 K VII. o. t. és Riesz Ernő 
216 K VIII. o. tanulók.

A z e len ged ett ö ssz e g  teh át 1667 korona, m ely kedvezm ényben a 
szorgalmas és példás magaviseletü tanulók felekezeti különbség nélkül 
részesültek.

A nagy drágaság m iatt a tápdíjat március elsejétől havi 4 koronával 
felemeltük s a jövő tanévre az évi tápdíjat egyelőre 2 4 0  koronában hatá
roztuk m eg. H a a drágaság megszűnik, a régi díjhoz térünk vissza.

A jövő tanévi tápd íjkedvezm ény e ln yeréséért m in d en  jó előm en etelű  
s kifogástalan m a gav ise le tű  szeg én y  tanuló folyam odhatik. A folyó évi 
au gu sztu s 2 0 -ig  az igazgatósághoz, benyújtandó s a N agytekintetü Iskola- 
tanácshoz címzett kérvényhez, az 1914/15. tanévről szóló iskolai s a szülők 
vagyontalanságát igazoló bizonyítványt kell mellékelni. F'izetéses helyre vallás
különbség nélkül minden tanuló felvehető.

Szupplikációból összesen 1680 kor. 49 fill, gyűlt össze, mely eredm ény 
a közbejött m ozgósítást tekintve kielégítőnek mondható.
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Felkérem  a szülőket, hogy a táp d íjak a t a lu líro tt gondnok cím ére  
küldjék s m inden  ese tb en  4 fillér postakö ltséget m ellékeljenek. A tápdíj 
félévenként előre, szeptem ber 15-ig és február 15-ig fizetendő. Kérvényezni 
lehet a havi részletekben való fizetést is.

Végül hálás köszönetét mondok K risch János úrnak, ki 10 kg. kárpáti 
túrót és S ilberste in  Adolf földbirtokos úrnak (Bethlenfalva), ki három zsák 
burgonyát ajándékozott tápintézetünknek.

Dr. B anczik  Sam u, tápintézeti gondnok.

3. Itjúsági gyámintézet.
A késm árki ág. h. ev. kér. liceumi ifjúsági gyám intézete Binder Jenő 

vallástanár elnöklete alatt m űködött. Az elrendelt gvüjtés eredm énye a 
következő vo lt: I. osztály 17 kor. 70 fill., II. osztály 25 kor., III. osztály 
8 kor. 32 fill., IV. osztály 15 kor. 40 fill., V. osztály 12 kor. 50 fill.,' VI. 
osztály Í0 kor. 20 fill , VII. osztály 10 kor., VIII. osztály 9 kor. 60 fill., 
összesen 108 kor. 72 fill.

Az összeg egynegyed része, vagyis 27 korona 18 fillér az egyetem es 
gyám intézetet illeti meg. A három negyed része, vagyis 81 korona 54 fillér 
felett a június 5-én tartott közgyűlés következőképen rendelkezett: A Rozsnyói 
Árvaháznak megszavazott 30 koronát, az Eperjesi Theologus-O tthonnak 10 
koronát, a Késmárki D iakonisza-Egyletnek 10 koronát, a Torzsai Konfir- 
m ándusok-O tthonának 10 koronát, a palonczai egyháznak 10 koronát és a 
girálti egyháznak 10 koronát. Folyóköltségre 82 fillért, a fennmaradó 72 fillért 
pedig a tőkéhez csatolta. Tőkéje 281 kor. 28 fill.

Közli: B inder Jenő, vallástanár.

4. Ifjúsági segélyalap.
Célja az intézet szegény tanulóinak segélyezése. Minden tanuló 1 K-val 

járul az alaphoz. Vagyon 1914 június 30-án a múlt évi értesítő kim utatása
szerint 3.042 kor. 01 fill. volt.

Bevételek az 1914/15. tanévben :
Múlt évi vagyonállapot . . . . . .  3.042 01 K
500 kor. n é. 4% koronajáradék-kötvény

v é t e l e .......................................................... 5 0 0 — ,,
272 tanuló járuléka ä 1 kor............................ 272'— ,,
Dr. Szarka Mihály úr adom ánya . . 5 0 '— ,,
Szelvénykam at kor. jár. után 1914 XII/1. 60' — ,, 
200 K íiadikölcsön-járadékkötvény . . . 200'— ,,
Betétkam at 1914 XII/31....................................  2'47 ,,
Fladikölcsön-szelvénykamat 1915 V /l. . 6 '— ,,
Szelvénykam at kor. já r után VI/1. . . 60 '—- ,,
Betétkam at 'V I/30. ........................................  2T 9 .,

Összesen . 4 .19467 K
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Kiadások az 1914/15. tan év b en :
500 kor n. é. 4% koronajáradék-kötvény . 397'16 K 
13 tanuló után félévi tandíj, á 22 kor. . 286'—  „
200 kor. n. é. hadikölcsön-járadékkötvény . 195' -  ,,

Összesen . 878 16 K
A  kiadások levonása után marad vagyonállapot 1915 június hó 30-án 

3.316 kor. 52 fill.
Az alap gyarapodása tehát a múlt évi kim utatással szemben 274 kor- 

fillér. Kezelője: az igazgató.

5. Kirándulási alap.
Célja az intézet szegénysorsú tanulói részére a tanulm ányi kirándulások 

alkalmával felmerülő utazási költségeket részben vagy egészben megfizetni 
és ezáltal lehetővé tenni, hogy necsak a m ódosabb fiúk, hanem az intézet
nek minél több tanulója résztvehessen az iskola által rendezett nagyobb ki
rándulásokon

Ezen alapból tarijuk fenn az intézetünkben berendezett diák-szállót is ) 
ahol a nyári hónapokban kiránduló tanulók olcsó éjjeli szállást kapnak.

A  teljesen tandíjm entes tanulók kivételével minden tanuló 1 ko ronát 
fizet ezen alapra.

Vagyona 1914 június hó 30-án a múlt évi értesítő kim utatása szerint
970 kor. 66 fill. volt.

Bevétel az 1914/15. tanévben:
Múlt tanévi v a g y o n á lla p o t .............................  970'66 K
Tanulók e l s z á l lá s o lá s á é r t .............................  4 '80 ,,
Katonák e l s z á l lá s o lá s á é r t .............................  1T60 ,,
Tanulók j á r u l é k a ..............................................  260'— „
800 kor. n. é. 6% hadikölcsönkötvény . . 8 0 0 '— „
B e t é t k a m a t .......................................................... 9 '36 „
Szelvénykam at hadikölcsönkötvény után V /l. 24 '— ,, 
200 kor. n. é. 6% újabb hadikölcsönkötvény 200'— ,,
B e t é t k a m a t ..........................................................  4 '44 ,,

Összesen . 2.284'86 K
Kiadás az 1914/15. tanévben :

Á gyakért, a d iá k -s z á l ló b a .............................  52 '— K
L epedőkért ,, ............................. 161'— „
E gyéb beszerzés ,, .............................  15 '— ,,
800 kor. n. é. 6% hadikölcsönkötv. vételára 780"— ,, 
200 kor. n. é. 6% ,, ., 195'— „

Összesen . 1.203'— K
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A kiadások levonása után m arad vagyonállapot 1915 június hó 30-án 
1.081 kor. 86 fill.

Az alap gyarapodása tehát a múlt tanévi kimutatással szemben 111 
kor. 20 fill. Kezelője : az igazgató.

6. Érettségi találkozók emlékalapja.
Alapították az intézet egykori hálás növendékei 1909 július hó 4-én 

tartott 40 éves találkozójuk alkalmával azon rendeltetéssel, hogy az eset
leges adom ányokkal gyarapodó alaptőkének évi kam atait a m indenkori 
líceumi igazgató legjobb belátása szerint használja fel az intézet szegény 
tanulóinak bármely form ában (ruházat, tankönyv, tandíj stb.) való segélye
zésére és az alapítványról minden tanév végén az értesítőben számoljon el.

Vagyona 1914 június hó 30-án a múlt évi értesítő kimutatása szerint 
1.272 kor 17 fill. volt.

Bevételek az 1914/15. tanévben :
Múlt évi v a g y o n á lla p o t ................................... 1.272'17 K
Adom ány a 48 éves találkozás alkalmával 25 '— ,,

„ a 40 „ „ „ 100'— „
„ a 20 „ „ 60 — „

E gy 1913/14. évi maturáns utólagos adom ánya 5 '— „
400 kor. n. é. 4% kor. jár. kötv. vétele 400'— ,,
Szelvény kamat a koro..a járadék után XI1/1. 28 '— ,,
Betétkam at 1914 X lí/31 ........................  . 3 63 „
Szelvénykam at a kor. jár. után 1915 VI I , 28‘— ,,
Az 1914/15. évi maturánsok adom ánya . 35’— „
Betétkam at 1915 V I/30.....................................  2 '25 ,,

Összesen . 1.959'05 K
Kiadások az 1914 15. tanévben :

400 K n. é. 4% kor. jár. kötv. yételára . 320'04 K
Három  tanuló félévi tandíja, a 22 kor. . 66 '— ,,

Összesen . 386'04 K
A kiadások levonása után m arad vagyonállapot 1915 június hó 30-án 

1573 kor. 01 fill.
Az alap gyarapodása tehát a múlt évi kim utatással szemben 300 kor. 

84 fill. Kezelője : az igazgató.

7. Kórházalap.
Célja a vagyon kamataiból szegény, beteg liceumi tanulóknak ingyen 

gyógyszereket kiszolgáltatni, esetleg az orvosi tiszteletdíjakat fizetni.
Minden tanuló 1 koronával járul az alaphoz.
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A  lefolyt tanévben ez alapból 4 tanuló részére 100 korona segélyt 
folyósítottunk.

V agyonállapot a liceumi alapoknál közölt zárszámadások szerint 1914 
decem ber 31-én 16.698 kor. 44 fill. G yarapodott 861 kor. 77 fill.-rel.

Kezelője: a  liceum i pénztár.

8. Ifjúsági segítőkönyvtár.
Fennáll 1907 óta. A  jelen tanévben 37 tanulót 256 kötet könyvvel, 

illetőleg térképpel segélyezett. Idei gyarapodás ajándék útján 6 kötet 9 kor. 
70 fill, értékben. Vétel útján 8 kötet 17 kor. 20 fill, értékben. Állom ánya, 
leszámítva a kiselejtezetteket, használatból kivontakat és elhasználtakat, 368 
drb. 726 kor. 50 fill, értékben. V agyona ezenkívül — beszám ítva Keleti 
Lajos budapesti takarékpénztári igazgató 4 kor. 55 fill, adom ányát —  1914 
június 30-án takarékbetétben 182 kor. 77 fill.

A  jövő tanévben azon szorgalmas, jó  magaviseletül és előm enetelő 
tanulók, akik a könyvtárból kölcsönkönyveket akarnak kapni, kérvényüket 
a liceum tanári karához címezve legkésőbb 1915 szeptem ber 5-ig adják be.

N oszk y  Jenő, a könyvtár kezelője.

9. Ösztöndíjak, pályadíjak.
1. S chm ecksi R ainer G yörgy-féle ösztöndíj. A laptőke 10.000 forint. 

Jelenlegi állása 40.000 korona. A lapította Schmecksi Rainer János György 
1871-ben oly célból, hogy ha a tőke 20.000 forintra növekedik, kam atainak 
fele évenként a liceum legszorgalmasabb evang. vallású tanulóinak kiosztassék. 
A lapítónak és nejének rokonai előnyben részesítendők

M egkapták: Lum tzer Ede, Neupauer A ndor I. o. t. 20—20 koronával; 
Bruckner Zoltán, Ruhm ann Kornél II. o. t. 25— 25 k oronával; Genersich 
Ernő (mint rokon), K ottler Kornél, N eupauer Árpád, Rechnitz Dezső III. o. 
t. 30— 30 koronával; Czapff Ferenc, Scholtz Hugó IV. o. t. 30—30 koroná
val ; Bruckner Viktor, Kául István, Ruhm ann Lajos, Riesz T ivadar V. o. t. 
40—40 koronával; Bruckner Károly, L echner István, Tittes G yörgy VI. o. 
t. 45— 45 koronával; Am brózy Géza, Krno Gusztáv VTL o. t. 50— 50 koro
nával ; Genersich Aladár, Solcz Gyula VIII. o. t. 50— 50 koronával.

2. W éb er  M ihály-féle jutalom díj. A laptőke 407.12‘/s p. forint. Jelen
legi állása 1121 kor. 46 fill. A lapította W éber János Mihály dr., nyug. cs. 
és kir. törzsorvos Pozsony, 1839, két felső osztályú szorgalmas, jó  maga- 
viseletű tanuló jutalmazására, vallásra való tekintet nélkül. A tőke kam ataiból 
egy 20 forintos stipendium , adassák mindaddig, mig teljes 1000 forintra 
növekedik, ezután két 20 forintos stipendium  fog évenként kiosztatni.

M egkapta 40 ko ro n áv al: Kunsch E ndre V ili. o. t.
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3. Dr. S tenczel Sándor-féle ösztöndíj. A laptőke 1000 forint. Jelenlegi 
állása 2279 kor. 76 fill. A lapította 1881-ben Dr. Stenczel Sándor, Késmárk 
sz. kir. város tiszti főorvosa oly célból, hogy »a tőke kam atai minden évben 
két D r. S t e n c z e l  S á n d o r - f é l e  ö s z t ö n d í j r a  fordítandók és pedig 
egyaránt egy al- és egy fögimnáziumbeli szorgalmas, ágost. evang. hitvallású 
tanuló számára akként, hogy az erre való éKiemesség egyenlő mivolta 
mellett örökhagyó rokonait az elsőbbség megillesse«.

M egkapták egyenként 45 koronával: Serfel Lajos II. o. t. és Hlavács 
Samu VII. o. t.

4. D em itter Sám uel és Ju lia-féle ösztöndíj. A laptőke 200 forint. 
Jelenlegi állása 909 kor. 21 fill. A lapította Dem itter Sám uel és neje szül. 
Kreichel Julia 1866-ban Késm árkon A töke kamatainak fele az algimnázium 
egy szegény, főleg árva, tehetséges, evang. tanulójának osztassák ki. (A 
kam atok másik fele az evang. népiskolában.)

Megkapta 10 koronával: Koch Aurél II. o. t.
5. Koller K ároly-féle ösztöndíj. A laptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

621 kor. 26 fill. A lapította Koller Károly, líceumi tanár 1893-ban, szepes- 
megvei tanítványai által 40 éves tanári jubileum a alkalmából gyűjtött összeg
ből oly célból, hogy »a tőke évi kamatja évenként egy, a helybeli líceumba 
járó  olyan jó erkölcsű, bármilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki jutalom  
fejében, aki a term észettudom ányokban te tt dicséretes előhaladás által arra 
m agát érdem essé tette«,

M egkapta 24 k o ronával: Czihák Károly II. o. t.
6. P alcsó  István -féle  ösztöndíj. A laptőke 210 forint. Jelenlegi állása 

668 kor. 78 fill. A lapította Palcsó István liceumi tanár, Késm árk 1893. szepes- 
m egyei tanítványai által tanári m űködésének 40-ik évfordulója alkalmából 
gyűjtött összegből úgy, hogy »a tőke kam atja egy, a helybeli líceumba járó 
olyan jó  erkölcsű, bárm ilyen vallású tanulónak szolgáltassák ki jutalom  
fejében, aki a görög nyelv és irodalom tanulm ányozásában kiváló szorgalma 
s dicséretes elöhaladása által — főként az illető szaktanár vélem énye szerint 
— arra m agát érdem essé tette«.

Megkapta 24 koronával: Grün Albin VI. o. t.
7. S ch o lcz  F r ig y es-fé le  jutalom díj. A laptőke 400 K. Jelenlegi állapota 

604 kor. 43 fill. A lapította Scholcz Frigyes, liceumi tanár, Késmárk, 1900. 
40 éves tanári jubileum a alkalmából tanítványai által gyűjtö tt összegből. A 
tőke kam ata évenként »oly szorgalmas, jó  erkölcsű, bármilyen vallású fő
gimnáziumi tanuló részére szolgáltatandó ki, aki a latin, görög és német 
nyelvben tett elöhaladása mellett az eszményiség felé törekvésével m agyar
nyelvű költem ényei által arra magát érdem essé tette«. Ily költői szellemű 
tanuló hiányában »adassék a jutalom  oly szorgalmas és jó  magaviseletü 
főgimnáziumi tanulónak, aki mint német- vagy tótajku a tanulm ányokban 
tett elöhaladása m ellett, havi m agyar írásbeli dolgozatai által magát kitüntette



59

Egyenlő minőség mellett szepesruszkinóczi születésű előnyben részesülhet.«
Megkapta 20 koronával: Lopusny Samu VIII. o t.
8. W e is z  V ilm os é s  A m ália -féle  ösztöndíj. A laptőke 200 forint. 

Jelenlegi állása 463 kor. 35 fill A lapította W eisz Miksa, budapesti lakos szülei 
nevére 1885-ben. »A tőke kam ataiból évenként vallásra való tekintet nélkül 
egy szegény gimnáziumi tanuló segélyeztessék. Egyenlő körülm ények között 
a zsidó vallásának nyujtassék az előny«.

M egkapta 13 koronával: Trem ba Mihály II. o. t.
9. N apravszky Z su zsán n a-fé le  ösztöndíj. A laptőke 5000 forint. Jelen

legi állása 4797 kor. A lap íto tta Napravszky Jánosné szül. Grausz Zsuzsánna, 
Miskolczon, 1828-ban. A tőke kamatai évenként liceumi felsőbb osztálybeli, 
tudom ányokban és jó erkölcsökben m agát kitüntető 6 szegény tanulónak 
osztandók ki. Alapító és férje családjából származók, ha a felsorolt kellé
kekkel bírnak, előnyben részesítendők.

M egkapták egyenként 30 koronával: Laczkó Győző V. o. t., Hamza 
A ndrás és Órás Károly VI. o. t , Czirbesz Endre, Engelm ayer Jenő és 
Hlavács Samu VII. o. t.

10. C lem en tisz  Istv á n -fé le  ösztöndíj (Alapító-levél nem volt feltalál
ható.) Két főgimnáziumi, elsősorban gömörmegyei tanuló részére. Jelenlegi 
állása 1707 kor. 38 fill.

M egkapták egyenként 33 koronával: Nitsch Mihály VI. o. t., Hopkó 
Pál VIII. o. t.

11. H orváth S tan sith  Borbála de G rádecz-féle ösztöndíj. A laptőke 
200 forint. Jelenlegi állása 763 kor. 46 fill. A lapította márkus- és batizfalvi 
Máriássy Ágost, késmárki liceumi felügyelő, édes anyja emlékére Márkus- 
falván 1840-ben. A tőke kamatai évenként valláskülönbség nélkül a líceum 
felsőbb osztályaiba járó, nem  m agyarajkú tanulónak adandók ösztöndíjul, 
aki magát a magyar nyelv és irodalom ban kitüntette.

M egkapta 30 k o ronával: Gasperik Gyula VI. o. t.
12. U jházy D án íe l-fé le  ösztöndíj A laptőke 1000 forint. Jelenlegi állása 

3556 kor. 79 fill. A lapította Ujházy Dániel János Hollólomniczon 1778-ban. 
A  toké kamatai évenként alsó osztálybeli szorgalmas, keresztyéni jö erkölcsű 
tanulóknak osztandók ki.

M egkapták egyenként 33 koronával: L ux Ö dön II. o. t., Serfel Pál és 
Szuttor Lajos III. o. t. és egyenként 16'50 koronával : Scholtz Pál és W odilla 
Pál 1. o. t.

13. R ozm ány R ezső-a lap ítván y. Alaptőke 500 forint. Jelenlegi állapota 
1105 kor. 38 fill A lapították Antal József és neje szül. Kiss Hermin, abauj- 
szántói lakosok, 1895-ben K ésm árkon elhunyt fiúk em lékére oly célból, hogy 
»a tőke kamatai évenként a tanári testület javaslata alapján a záróünnepély 
alkalmával szolgáltassanak ki a liceum egyik evang. vagy reform átus vallású, 
szegénysorsú, jeles előm enetelt tanúsító, jó  m agaviseletü tanulójának«-
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Egyenlő minősítés mellett abaujszántói születésűek vagy alapítókkal rokonság
ban lévők előnyben részesülnek.

M egkapta 40 koronával: Kiss N ándor VI. o. t.
14. K égel Árpádné szü l. S zan isz ló  E lla-a lap ítvány. A laptőke 3000 kor. 

Jelenlegi állapota 3108 kor. 79 fill. A lapította 1910 február 23-án Kégel Á rpád 
javorinai jószágigazgató neje oly célból, hogy kam atait javorinai illetőségű, 
szegénysorsú tanuló kapja. Ha ilyen nincs, bármely más tanuló.

M egkapta 120 K-val Nyemecz János III. o. t. (mint javorinai illetőségű).
15. É h n  Károly-féle ösztöndíj. E gy  a magyar, ném et és tót nyelvben 

jártas tanulónak. Az alaptőke jelenleg 2234 kor. 09 fill.
M egkapta 86 koronával: H robon János V. o. t
16. G retzm acher G yula-alap ítvány. A laptőke 577 K 69 f. Jelenlegi 

állapota 625 K 43 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 líceumi tanuló jutalm azására fordít- 
tassanak, aki a latin nyelvben és irodalom ban kiváló előm enetelt tanúsított. 
A kam atokból azonban egyelőre csak 20 kor. fordítandó évenként jutalom 
díjra, a fennmaradó kam atok pedig a tőkéhez csatolandók, míg 1000 K-ra 
nem növekedik.

M egkapta 20 k o ronával: Gally N ándor I. o. t.
17. K iszely  E rvin-alapítvány. A laptőke 577 K 69 f., melyhez hozzá

járul a 40 éves jubileum alkalmával gyűjtö tt 167 K 43 f. is, összesen 745 K 
12 f. Jelenlegi állapota 830 K 53 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba 
vonulásakor tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kam atai 
minden tanév végén oly jó erkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló jutalm a
zására fordíttassanak, aki a m ennyiségtanban 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, míg az 1000 K-ra 
nem  növekedik.

M egkapta 20 koronával Ludm ann László IV. o. t.
18. K lein P ál-alap ítvány. A laptőke 577 kor. 66 fill. Jelenlegi állapota 

625 K 44 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba vonulásakor tisztelőig 
barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kamatai minden tanév végén oly 
jó  erkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló jutalmazására fordíttassanak, aki a 
term észettanban kiváló előm enetelt tanúsított. A kam atokból azonban egy
előre csak 20 K fordítandó évenként jutalomdíjra, a fennmaradó kam atok 
pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 koronára nem  növekedik.

M egkapta 20 koronával: Riesz E rnő V ili. o. t.
19. Z varinyi Sándor-alapítvány. A laptőke 617 K 21 f. Jelenlegi álla

pota 674 K 27 f. A lapították nevezett tanár úr nyugalom ba vonulásakor 
tisztelői, barátai és tanítványai oly célból, hogy évi kam atai m inden tanév 
végén oly jó erkölcsű és szorgalmas líceumi tanuló jutalm azására fordít-

i
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tassanak, aki a történelem ben kiváló előm enetelt tanúsított. A kam atokból 
azonban egyelőre csak 20 K fordítandó évenként jutalom díjra, a fennmaradó 
kam atok pedig a tőkéhez csatolandók, míg az 1000 K-ra nem  növekedik.

M egkapta 20 koronával: W ild Bertalan VII. o. t.
20. K obialka Ján os-a lap ítván y. A laptőke 1000 kor. Jelenlegi állapota 

1036 kor. 31 fill. A lapította 1910-ben Kobialka János, nyugalm azott tanár 
oly célból, hogy kam atai m inden tanév végén oly jó  magaviseletü líceumi 
tanuló jutalm azására fordítandók, aki a ném et nyelvben a legjobb elő
m enetelt tanúsítja.

M egkapta 40 k o ro n áv a l: Kom játhy Dezső III. o. t.
21. G róf T elek y-R oth  Johanna-féle ösztöndíjalap ítvány. Az egyetem es 

ágost. hitv. ev. ösztöndíjosztó bizottság határozatából ez évben m egkapták 
egyenként 65 k o ro n áv a l: A m brózy Géza VII. o. t. és Riesz Ernő VIII. o. t.

22. G en ersich  János-alap ítvány. A laptőke 2000 korona. A lapította 
dr. Genersich A ntal, nyug. egyetem i tanár, nagyatyjának, intézetünk volt 
tanárának em lékére. Évi kam atai minden tanév végén egy vagy két oly 
tanuló ju talm azására fordítandók, aki a ném et nyelvben és irodalom ban a 
legjobb eredm ényt érte el, — vagyonra, vallásra, nem zetiségre és nem re 
való tekintet nélkül.

Ezen uj alapítvány időközi kam ataiból 20 koronát kapott W aw rek 
László V. o. t.

23. P é cze ly  József-fé le  pályadij. A laptőke 500 forint. Jelenleg 4222 
korona 61 fillér. A lapította Péczely József debreceni főiskolai tanár, 1842. 
A  tőke 1000 forintra növekedéséig kam atoztatandó, azután pedig kamatai 
»a taníttatni szokott tudom ányok akárm ely nem ében az egész iskolai felső 
tanulóifjúságnak esztendőnként felteendő jutalom kérdésre és a legszerencsé
sebb vetélkedő m egjutalm azására fordítandók«. A kam atok kétharm ada a 
győztes ifjút, egyharm ada a hivataloskodó rectort, illetve a pályatétel kitű
zésében és a m unkák megítélésében fáradozó professori kart illeti. A  ver
senyzésben 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  munkák vehetnek részt. 
A  tanári testület a folyó tanévben a következő tételt tűzte k i : A 9 mathe- 
matikai alapm űvelet fejlődése és összefüggése. Beérkezett 3 pályam unka, 
m elyek között a szaktanár javaslatára a tanári kar megosztotta a pályadíjat. 
Az „E m ber küzdj és bízva bízzál“ jeligéjű kapta az 1-ső dijat, 60 koronát; 
szerzője E ngelm ayer Jenő VII. o. t. „A  múlt m éhében rejti a jövendő t“ 
jeligéjű a 2-ik dijat, 34 koronát; szerzője W ild Bertalan VII. o. t. A  „Non 
pro stipendio, séd pro studio" jeligéjű a 3-ik dijat, 10 koronát; szerzője 
Krno Gusztáv VII. o. t.

24. Jóny T ivad ar-féle  két 5 0  koronás pályadij a két legjobb m agyar 
költem ényre. A laptőke 1914 decem ber 31-én 3033 korona 01 fillér. B eér
kezett 9 pályam unka, m elyek közül az egyik 50 koronás jutalom  felét, 25 
koronát a „Tárogatóhang“ c. költem ény kapta meg szép alapgondolatáért
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és elég ügyes v erse léseért; szerzője G asperik Gyula VI. o. t. U gyanebből 
a pályadijból 15 koronát kapott a „Közel az Istenhez" c. költem ény em el
kedett gondolatáért; szerzője Lopusny Samu VIII. o. t. ,,A fecske" c. köl
tem ény 10 korona jutalom ban ré szesü lt; szerzője Gasperik Gyula VI. o. t. 
D icséretben részesültek „A  kis fiú" és ,,A hűtlen Olaszországhoz“ c. költe
m ények , szerzőjük Gasperik Gyula, valamint az „Á ldd meg dicső . . c. 
kö ltem ény ; szerzője Buchert Miklós V ili. o. t. — A másik 50 koronás 
pályadij nem adatott ki.

25. Jutalm ak. Jutalom könyvet kaptak a tanári kar részéről Rámesz- 
dorfer Miklós I. o. t., a gyorsírókor részéről W ild Bertalan VII., Rechner 
István VI. és Teichner E rnő III. o. t.

10 Külső ösztöndíjak és pályadijak.
1. D unay F eren c-a lap ítván y . A beszterczebányai tankerületi közép

iskolák által alapított „D unay Ferenc ösztöndíj-alapítvány" kamatait, 46 
koronát, miután ez évben a sorrend szerint intézetünkben került kiosztásra, 
Riesz Ernő VIII. o. t. kapta.

2. P lan itz K ároly-féle ösztöndíj leibiczi születésű és ott lakó r. kath. 
tanulók számára. M egkapták: 1. Szopkó László V. o. t. 300 kor. 2. Kostr- 
zewa Géza V. o. t. 300 korona. 3. Boritnszky János III. o. t. 300 korona.
4. Scharnitzky V iktor III. o. t. 200 korona. 5. Szopkó Jenő II. o. t. 200 
korona. 6. Szopkó Károly I. o. t. 200 korona. Összesen 1500 korona.

3. S cholcz-R oxer A nna-féle alap ítványból a leibiczi evang. egyháztól 
kap tak : 1. Csink Gyula V. o. t. 80 korona. 2. Ludm ann László IV. o. t. 
100 korona. 3. Kottler Kornél III. o. t. 100 korona. 4. Fábry  Dezső III. o. t. 
50 korona. Összesen 330 korona.

4. B öhm  N ándor-féle lő cse i ösztöndíj. M egkapta 180 koronával Grün 
Albin VI. o. t.

5. A jövedékbirság-alapból 300 korona ösztöndija volt Lopusny Samu 
V ili. o. tanulónak.

6. T hanhoffer-féle  ösztöndíj. 600 koronával m egkapta somogyi Than- 
hoffer Zsolt IV. o. t.



X II.

Jelentés a tanulók egészségi állapotáról.
A  lefolyt 1914— 15. tanév közegészségi tekintetben a tanulóifjúság- . 

nál elég kedvező volt.
D acára a világháború kitörése által előidézett rendkivüli viszonyoknak 

— nagyobb katonacsapatok átvonulása és itt elhelyezése, különösen az 
intézeti épület rövid időre kórházzá való átalakítása — és dacára a katona
ság által behurcolt különböző fertőző kóroknak, a tanuló-ifjuság — az el
rendelt szigorú óvintézkedések betartása mellett — fertőző kóroktól teljesen 
m entes volt.

Könnyebb, nehány napig tartó betegségek: m andulalobok, a légző és 
emésztő szerveknek hurutja sűrűbben fordultak elő.

A  városi kórházban a tanuló-ifjuság részére berendezett külön osztály 
ezidén nem  vétetett igénybe Összesen körülbelül 400 könnyebb kóreset 
kezeltetett. Halálozás nem  volt.

Késmárk, 1915 junius hó 17.
Dr. Klein Ármin

h. intézeti orvos.
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Érettségi vizsgálatok.
VIII. osztálybeli tanulóink közül m ár a tanév kezdetén 7, évközben 

pedig újból 5 besoroztatván és hadiszolgálatra behivatván, ők a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek 913— 1915. elnöki sz., illetőleg 43012. elnöki sz. 
rendeletéi alapján jelentkezhettek osztályvizsgára és nyertek  ennek alapján 
érettségi bizonyítványt.

Az osztályozó érettségi bizottsághoz elnökül Hajts Bálint helybeli ev. 
lelkész ur küldetett ki.

Az évközben besorozott 5 ifjú sikerrel letevén az osztályvizsgát, az 
em lített bizottság által március 27-én osztályoztatott és éretté nyilváníttatott, 
még pedig: jeles érett lett 1 — Genersich Aladár, jól érett 3, érett 1.

A tanév elején besorozott 7 ifjú közül eddig 6 élt a vizsgálati enge
déllyel és közülök 2: Komjáthy Béla és Lindt János jeles, egy jó , és 3
egyszerűen érett lelt..

Az év végén tartott rendes érettségi vizsgára a VIII. osztálynak még 
visszam aradt 13 rendes és 1 női m agántanulója, összesen tehát 14 tanuló 
jelentkezett.

A  május hó 26., 27., 28-án lefolyt Írásbeli érettségi vizsgálatok tételei 
és eredm énye a következő v o l t :

A m agyar nyelvből és irodalom ból : A  magyar kritika fejlődése.
E redm ény: J e le s .............................3

J ó ............................4
Elégséges . . .  7
Elégtelen . . .  0

Összesen 14

A latin n yelvből fordítás: Tacitus: Agricola C. 45— 46.
E red m én y : Jeles . . . .  2

J ó ............................0
Elégséges . . .  9
Elégtelen . . .  3

Összesen 14
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A  m en n y iség ta n b ó l:
a) A lgeb rábó l: Egy 169'56 dm 2 területű fémlemezből, annak teljes 

felhasználásával egy oly hengeralakú zárt edényt kell előállítani, melynek 
térfogata a lehető legnagyobb legyen. Mi lesz ezen hengeralakú edény 
alapsugara, mi lesz a magassága és mi lesz a maximális térfogata ?

b) Geom etriából: Egy ellipszis centrális egyenlete:
x l , z! _

' 36 25
E  centrális egyenletet transzformálni kell egy oly parallel eltolt koor

dináta-rendszerbe, hogy az uj rendszerben a régi rendszer origójának koor
dinátai m =  — 3, n =  o legyenek. E  parallel eltolt koordináta-rendszer
ben adva van csúcs egyenlettel

y 2 =  8 x
parabola. Metszi-e egym ást a két kúpszelet, ha igen, m eghatározandók ezen 
m etszéspontok koordinátái és maguk a metszési pontok. M eghatározandó 
ezen kúpszeleteknek metszési pontúkig húzott ivek által bezárt területe és e 
területnek az x-tengely körül megforgatásából szárm azott lencsealakú test 
köbtartalm a. Elkészítendő a feladatnak megfelelő helyes rajz.

E re d m é n y : J e l e s ........................... 4
J ó ..................................5
Elégséges . . .  5
Elégtelen . . .  0

Összesen 14
Az írásbeli vizsgálatok alapján mind a 14 tanuló bocsáttato tt szóbeli 

vizsgára, amely junius 17. és 18-án folyt le H ajts Bálint, helybeli ev. lelkész 
mint elnök és Dr. W allentinyi Samu, eperjesi kollégiumi főgimn. tanár mint 
korm ányképviselő urak jelenlétében.

A vizsgálatot tett 14 tanuló közül a követelm ényeknek jelesen m eg
felelt : 5. Kunsch Endre, Rechnitz Emilia, Riesz Ernő, Singer Szigfried és 
Solcz Gyula. Jól megfelelt 3, egyszerűen megfelelt 6.

A VKM. 31072— 1908. sz. r. alapján a görög nyelvből önként érett
ségi vizsgálatra egy tanuló jelentkezett, aki jeles eredm énnyel felelt meg.

Az érettségi vizsgálatot te tt 25 tanuló a következő életpályát válasz
totta : lelkészi 3, jogi 6, tanári 3, orvosi 2, mérnöki 2, erdészeti 1, gazdá- 
szati 1, katonai 5, kereskedelm i 1, jegyzői 1.

O



X I V .

A tanulók névjegyzéke.
(A jeles tanulók nevei vastag betűkkel vannak nyomatva.)

i. osztály.
Á rje Zoltán, izr., Szepesváralja, 1905. március 18.
Dombai Gusztáv, r. k., Szepesbéla, 1903. március 7.
Fabinyi Gyula, ág. h ev., Márkusfalu, 1904. április 10.
Faix János, ág. h. ev., Felsőerdőfalva, Szepes megye, 1902. január 16. 

5 Gally Nándor, ág. h. ev.. Késm árk, 1904. szeptem ber 19.
Hadházi Ferenc, ref., Hajduhadház, 1904. julius 3.
Kintzler Ottó, ág. h. ev., Késmárk. 1904. novem ber 26.
Kopolovics Ferenc, izr.. Szepesrem ete, 1904. október 13.
Krisch Zoltán, ág. h. ev., Késmárk, 1903. április 9. ism.

10 Kutscha János, r. k., Nagyőr, Szepes m., 1904. február 25.
*Lauer Frigyes, izr , Krakó, Galicia, 1903. február 22.
Lum tzer G yőző, ág. h. ev., Leibicz, 1904. január 8.
Matz Ervin, r. k., Leibicz, 1902. decem ber 4.
Márczy Lehel, ág. h. ev., Nagyszalók, Szepes m., 1903. szeptem ber 10. 

15 Meitzer Ernő, ág. h. ev., Majorka, Szepes m., 1904. január 25.
Müller Ede, r. k., Késmárk, 1903. decem ber 13 
Neupauer Andor, ág. h. ev., Szepesbéla, 1903. julius 2.
Pál Imre, r. k., Késmárk, 1904. augusztus 24.
Petykó Mátyás, r. k., Miskolc, 1903. február 5.

20 R ám eszdorfer M iklós, r. k., Késmárk, 1904. február 13.
Rendesi R óbert, r. k., Határhely, Szepes m., 1903. junius 30. 
Richtarcsik Mihály, r. k., Késmárk, 1903. szeptem ber 15.
Sándor Iván, ág. h. ev., Liborcsudvard, Trencsén m. 1903. ápr. 7., ism. 
*Schmőr Jenő, ág. h. ev., Szepesszombat, 1903. április 21.

25 Scholcz Pál, ág. h. ev., Som patakkisbuta, A baujtorna m. 1904 nov. 6. 
Springer Mór, izr., Kakaslomnicz, Szepes m., 1903. szeptem ber 29. 
Stenczel János, r. k., Kakaslomnicz, Szepes m.. 1902. október 2. 
*Szlabóczky Emil, ág. h. ev., Stóla, Szepes m., 1903. május 28.
:) Kilépett.
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Szopkó Károly, r. k., Leibicz, 1903. március 23.
30 Szuttor Ervin, ág. h. ev., Duránd, Szepes m., 1903. április 12.

T eich n er  Zoltán, izr., Késmárk, 1904. október 17.
Tóth Géza, gör. k., Hajdudorog, 1904. szept. 12.
Tóth Sándor, r. k., Székelyudvarhely, U dvarhely m., 1904. junius 26. 
W odilla Pál, ág. h. ev., Sörkút, Szepes m., 1903. március 4.

M a g á n t a n u l ó k :
35 D ávidházv Barna, ref., D ebrecen, 1903. február 25. ism.

H ilbrand (Unterberger) Ottó, r. k., Javorina, Szepes m., 1903. okt. 17. 
Kégel Á rpád, r. k., Javorina, Szepes m., 1904. február 15.
Kégel Ede, r. k., Javorina, Szepes m., 1905. március 1

11. osztály.
Andrássy Béla, ev. ref., Tarczal, Zemplén m., 1903. augusztus 2.
Arje Sándor, izr., Szepesváralja, Szepes m., 1903. novem ber 28.
Bauer Oszkár, izr., Kakaslomnicz, Szepes m., 1901. október 26,
Bergh Viktor, ág. h. ev., Mateócz, Szepes m., 1903. julius 6.

5 Bohus Győző, ág. h. ev., Németlipcse, Liptó m., 1902. julius 13. 
B ruckner Zoltán, ág. h. ev., Késmárk, 1902. decem ber 11.
Czihák K ároly, r. k., Késmárk, 1903. március 9.
Dinda Géza, ág. h. ev., Késmárk, 1903. január 20.
Dzubák András, ág. h. ev., Szepestótfalva, Szepes m., 1903. szept. 14. 

10 Duboszky Béla, r. k., Tálya, Zemplén m , 1902. novem ber 16. 
Engelm ayer Ödön, r. k., Késmárk, 1903. novem ber 9 
*Gedeon Á rpád, r. k., Alsómeczenzéf, Abauj m., 1902. április 7.
Glück T ibor izr,  Bártfa, Sáros m., 1904. szeptem ber 20.
Gresch Géza, ág. h. ev., Szepesófalva, Szepes m., 1903. junius 3.

15 Hadházy Elem ér, ev. ref., Hajduhadház, H ajdú m., 1903. szeptem ber 4. 
Herskovits Jenő, izr., Farkasfalva. Szepes m., 1903. junius 25.
Horka József, r. k., Poprád, Szepes m., 1901. március 25.
Jachmann Béla, ág. h. ev., Szepesbéla, Szepes m , 1902. február 5. 
Jaszovszky Elemér, r. k., Késmárk, 1902. október 2.

20 *Jóny Frigyes, ág. h. ev., Leibicz, Szepes m., 1902. novem ber 4. 
Juriczek János, ág. h. ev., Pribilina, Liptó m , 1899. október 26.
Kauer E rnő, r. k., Leibicz, Szepes m., 1902. julius 11.
*Kazsimir Elem ér, r. k., Szepesszom bat, Szepes m., 1903. julius 13. 
K leinberger Ernő, izr., Szepesbéla, Szepes m., 1901. szeptem ber 10.

25 Koch Aurél, ág. h. ev., Strázsa, Szepes m., 1903. augusztus 20.
Lux Ödön, ág. h ev., Felka, Szepes m., 1901. október 6. 
M attyasovszky József, r. k., Késmárk, 1903. október 7.
*) K ilépett.
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Palumbinyi Gyula, ág. h. ev. Poprád, Szepes m., 1902. október 4. 
Pomikalkó Hugó, r. k., Késmárk, 1902. április 21.

30 Progner Rezső, ág. h. ev., Szepesolaszi, Szepes m., 1902. május 7. 
Roth Károly, ág. h. ev., Duránd, Szepes m., 1902. m árcius 27. 
R uhm ann Kornél, ág. h. ev., Németlipcse, Liptó m., 1902. novem ber 
Seide Géza, r. k., Nagykunczfalva, Szepes m., 1903. február 26. 
Serfel Lajos, ág. h. ev., L ikérkobótelep, Göm ör m., 1902. május 30 

35 Singer Ármin, izr., Szepesgyörke, Szepes m., 1902. decem ber 26. 
Spirek János, r. k., Szászsebes, Szeben m., 1901. augusztus 18. 
*Szalai Miklós, izr., Békés, Békés m., 1902. október 24.
Szántó Géza, izr., Jablonka, Á rva m., 1904. január 28.
Szenárszky Ferenc, r. k., Hunfalu, Szepes m., 1902. január 7.

40 Szopkó Jenő, r. k., Leibicz, Szepes m., 1903. szeptem ber 24.
Tóth Viktor, g. k., Hajdudorog, H ajdú m., 1903. szeptem ber 14. 
Trebitsch Emil, izr., Késmárk, 1903. novem ber 28.
W odilla János, ág. h. ev., Sörkút, Szepes m., 1903. január 10.
W olf János, ág. h. ev., Ménhárd, Szepes m., 1901. junius 16.

M a g á n t a n u l ó k :
*Janovszky Ida, r k., Késmárk, 1903. novem ber 1.
Kornhau«er Dezső, izr., Kükemező, Sáros m., 1902. junius 8.
*Meese Viola, r. k., Késmárk, 1900. január 8.
Páter Géza, ág. h. ev., Mateócz, Szepes m., 1902. március 2. 
PaulinyiPá), ág. h. ev., Danbury, E.-A. Egyesült Állam ok, 1902. jan. 27

III. osztály.
Beck György, ág. h. ev. Késmárk, 1902. julius 20.
Beicht János, r. kath. Likér, Göm ör m. 1901. április 15.
Bizub András, r. kath. Zólyom, 1902. novem ber 10.
B orim szky János, r. kath. Leibicz, Szepes m. 1900. junius 20.

5 Czirbesz Sándor, ref. Sátoraljaújhely, Zemplén m. 1902. julius 1. 
Fábry Dezső, ág. h ev. Ózd, Göm ör m. 1902. március 4.
Freimann Oszkár, izr. Lándzsásötfalu, Szepes m. 1902. február 6. 
Genersich Ernő, ág. h. ev. Késmárk, 1902. február 22.
Gloser Béla, ág. h. ev. Ménhárd, Szepes m 1900 október 7.

10 Gottlieb Béla, izr. Hunfalu, Szepes m. 1901. decem ber 10.
**Gulden Gyula, ág. h. ev. Gyöngyös, H eves m. 1900. január 1. 
Guttmann Sándor, izr. Késmárk, Szepes m. 1902. szeptem ber 19. 
Hlavács László, ág. h. ev. Szepesvéghely, 1900. március 18. 
H olländer Artur, izr. Hunfalu, Szepes m. 1901. junius 12.
*) bejáró.

**) kilépett.
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15 Jochm ann József, r. kath. Poprád, Szepes m. 1901. márcis 7.
Kiss Győző, ág. h. ev. Késmárk, Szepes m. 1902. október 14. 
K om játhy Dezső, ref. Beszter, A baujtorna m. 1899. szeptem ber 23. 
K ottler Kornél, ág h. ev. Leibicz, Szepes m. 1900. decem ber 18. 
N eu p au er Árpád, ág. h. ev. Szepesbéla, 1901. február 24.

20 N eupauer Pál, r. kath. Szepesbéla, 1902. junius 24.
Nyem ecz János, r. kath. Javorina, Szepes m. 1900. decem ber 16. 
O e tte r György, r. kath. Túrán, Turócz m. 1902. április 12.
Probsztner István, ág. h. ev. Korom pa, Szepes m. 1902. junius 12. 
R am eszdorfer L ászló , r. kath. Késmárk, 1902. február 9.

25 Rauchm ann Lajos, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m. 1900. decem ber 8 
R ech n itz  D ezső, ág. h. ev. Poprád, Szepes m. 1902. május 23.
Roth Vilmos, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m. 1901. február ,3.
Serfel Pál, ág. h. ev. Csorba, Liptó m. 1900. február 11.
Scharnitzky Győző, r. kath. Leibicz, Szepes m. 1902. január 1.

30 Scholtz Kornél, ág. h. ev. Kishuta, A baujtorna m. 1902. április 25. 
Stenczel Zoltán, ág. h. ev. Késm árk, 1902. junius 15 
Szántó Ernő, izr. Késmárk, 1902. szeptem ber 30.
Szuttor Lajos, ág. h. ev. D uránd, Szepes m. 1900. március 19. 
T eichengräber Vilmos, ág. h. ev. Késmárk, 1900. novem ber 22.

35 T eich n er  Ernő, izr. Késmárk, 1902. junius 25.
T operczer Vilmos, ág. h. ev. Svedlér, Szepes m. 1901. augusztus 18. 
T re m b a  M ihály, ág h. ev. Majorka, Szepes m. 1901. május 28. 
V avercsák István r. kath. Szepesbéla, 1900. decem ber 23.
W agner István, r. kath. Késmárk.

M a g á n t a n u l ó k :
’’Laczkó Lenke, r kath. Korom pa, Szepes m. 1902. április 21. 
Schm ör Aurél, ág. h. ev. Szepesszom bat, 1901. decem ber 4.
*Steiner Mariska, izr. Szielnicz, L iptó m. 1901. május 20.
*W osner Verona, izr. Kalocsa, 1902. decem ber 9.

IV. osztály.
Bermann Ottó, izr. Bélakorompa, Szepes m. 1901. szeptem ber 12. 
Csekovszki János, róm. kath. Késm árk, 1899. február 16.
Czapff Ferencz, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m. 1899. október 5.
Dávid László, izr. Késmárk, 1901. augusztus 23.

5 D onáth Géza, izr. Poprád, Szepes m. 1901 augusztus 5.
D óra György, görög kel. Dunapentele, Fehér m. 1900. április 1. 
Glück Lóránt, izr. Bártfa, Sáros m. 1901. augusztus 17.
Gonda Géza, róm. kath. Rajecz, Trencsén m, 1901. augusztus 28.
*) bejáró.
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Hegyesi Gyula, ág. h. ev. Igló, Szepes m. 1900. novem ber 19.
10 Hefty Lajos, ág. h. ev. Budapest. 1900. novem ber 6.

Hrdina Alfonz, rom. kath. Felsőszépfalu, Szepes m. 1900. február 2. 
Krajcsi Géza, rom. kath. Pohorella-Vasgyár, Gömör m. 1900. aug. 8. 
Krieger Sándor, izr. Késm árk, 1900 május 23.
Luchs Gyula, ág. h. ev. Késmárk, 1901. február 5.

15 Ludm ann László, ág. h. ev. Leibiczkénfürdő, Szepes m. 1901. márc. 30. 
Pitonyák András, róm. kath. Késmárk, 1901. február 13.
Pólyák Kálmán, ág. h. ev. Késmárk, 1901. novem ber 21.
Scholtz H ugó Ernő, ág. h. ev. Kishuta, Abaujtorna m. 1901. jan. 12. 
somogyi Thanhoffer Zsolt., ev. ref. Dolha, Máramaros m. 1901. jun. 27. 

20 Szántó B éla , izr. Késmárk, 1901. május 5.
Szimónisz Dezső, ág. h. ev. Szepesbéla, 1899. szeptem ber 29.
Szokol János, ág. h. ev. Németlipcse, L iptó m. 1899. február 11. 
Topperczer Pál, ág. h. ev. Késmárk, 1901. augusztus 17.
W olf Dezső, ág. h. ev. M énhárd, Szepes m. 1899. március 15.

25 Zwicker Ottó, róm. kath. Alsómeczenzéf, A baujtorna m. 1901. május 7.

M a g á n t a n u l ó k :
Gregorovicz Elemér, róm. kath. Késmárk, 1901. január 29.
*Hadházy Emma, ev. ref. Hajduhadház, 1897. junius 1.
Janovitz Izabella, izr. Késm árk, 1900. február 16.

29 Lehoczky Iván, ág. h. ev. Budapest, 1900. október 11.

V. osztály.
Balyó Miklós, ref. Késm árk, 1899. augusztus 20
**Beöthy László, r. k. N yirbalkány, Szabolcs m. 1899. novem ber 10. 
Bruckner G yőző, ág. ev. Késmárk, 1900. novem ber 1.
Csink Gyula, ág. ev. Leibicz, Szepes m. 1900. március 11.

5 Czirbesz László, ref. B udapest, 1900. julius 1.
Dolják Mihály, ág. ev. Ószelecz, Szepes m. 1898. szeptem ber 28. 
Engelm ayer József, r. k. Lőcse, Szepes m. 1900. junius 2.
Hrobon János, ág. ev. Isztebne, Árva m. 1900. április 19.
Kául István , ág. ev. Rókus, Szepes m. 1899. junius 22.

10 Kosáry Hugó, ág. ev. Szepesolaszi, 1899. julius 13.
Kostrzewa Géza, r. k. Leibicz, Szepes m. 1899. novem ber 10.
Krisch Tivadar, ág. ev. Késmárk, 1900. március 29.
*Mészáros István, r. k. Óruzsin, Sáros m 1896. decem ber 26.
Laczkó Győző, ág. ev. Késmárk, 1900. március 18.

15 Pafcsik József, r. k. Szepestapolcza, 1899. decem ber 21.
*) nem vizsgázott.
**) kilépett.
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R iesz  T ivadar, ág. ev. Vámos, Zólyom m. 1901. október 24.
Rudnai Béla, ág. ev. Tátraalja, Szepes m. 1900. február 1.
R uhm ann Lajos, ág. ev. Németlipcse, L iptó m. 1900. április 30. 
Schneck Mátyás, ág ev. Hunfalva, Szepes m. 1898. február 22.

20 Széles Sándor, ref. Szepesbéla, 1900 február 14.
Szopkó László, r. k. Leibicz, Szepes m. 1899. május 27.
Tschörner András, r. k. Késmárk, 1898. május 11.
W aw rek  L ászló , r. k. Késmárk, 1900. szeptem ber 4.
Zitkovszky László, r. k. Kassa, A baujtorna m. 1899. augusztus 4.

M a g á n t a n u l ó k :
25 Grausz Dénes, izr. Hunfalva, Szepes m. 1894. május 9.

Hankó Lajos, ág. ev. Nográdszenna, 1900. szeptem ber 18.
*Hensch Elza, ág. ev Késmárk, 1900. január 11.
*Kintzler Jolán, ág. ev. Késmárk 1899. decem ber 30.
Mártonffy Dezső, r. k. Kórisszakál, Bihar m. 1900. május 17.

VI. osztály.
Barnert Vilmos, ág. ev. Poprád. Szepes m. 1898. novem ber 28 
Bruckner Károly, ág. ev. Késmárk, 1899. február 7.
Bugseh Aladár, ág ev. Hunfalva, Szepes m. 1898. decem ber 29.
Frey Izrael, izr. Grybów, Galiczia, 1898 szeptem ber 16.

5 Fried Dező, izr. Megyaszó, Zemplén m. 1897. junius 19
Gasperik Gyula, ág. ev. Dovalló, Liptó m 1898. novem ber 19. 
Gresch Zoltán, ág. ev. Tornaija, Gömör m. 1898. május 10.
G rün Albin, izr. Végvár, Tem es m. 1899. juüus 22.
H am za A ndrás, r. kath. U jtátrafüred Szepes m. 1898. szeptem ber 1. 

10 Juhos Gyula, ág. ev. Wien, Ausztria, 1899. október 23.
Kiss Nándor ág. ev. Késmárk, 1899. március 8.
Klein Ervin, ág. ev. Szepesbéla, 1899. augusztus 6.
L ech n er  István , ág ev Turdossin, Á rva m. 1899. május 27.
Lipták László, ág. ev. Toporcz, Szepes m. 1899. augusztus 27.

15 Moga József, gór. kath. Huszt, Máramaros in. 1897. novem ber 3. 
Nedeczky Elemér, r. kath. Piszke, Esztergom  m. 1897. március 25. 
Neudörfer Zsigmond, izr. Határujfalu, T rencsén m. 1899. junius 5. 
Nitsch Mihály, ág. ev. Rókusz, Szepes m. 1898. novem ber 21.
Órás Károly, ref. Mád, Zemplén m. 1898. szeptem ber 11.

20 Schröder Frigyes, ág. ev. Szepesbéla, 1899. junius 1.
Solcz Károly, ág. ev. Komádi, Bihar m. 1899. julius 26.
Szécsi Géza, ref. Szerep, Bihar m. 1898 szeptem ber 4. ism 
Szkladányi Zoltán, r. kath. Késmárk. 1900. január 20.
T ittes G yörgy, ág. ev. Tokaj, Zemplén m. 1899. október 14.

25 Tuska János, r. kath. Kisszalók, Szepes m. 1896. október 13.
*) bejáró.
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M a g á n t a n u l ó k :

*Grausz Dénes, izr. Hunfalva, Szepes m. 1894. május 9.
M attyasovszky E rzsébet ref. Késmárk, 189,1. szeptem ber 21.
**Nedeczky Olga, r. kath. Piszke, Esztergom  m. 1898. március 8.

VII. osztály.
A m brózy Géza, ág. h. ev. Nagyszalók, Szepes m. 1896. decem ber 16. 
B rése l G usztáv, ág. h. ev. Poprád, Szepes rn. 1898' augusztus 29. 
Czirbesz Endre, ref. Budapest, 1898. julius 20.
E n gelm ayer Jenő, r. k. Gölniczbánya, Szepes m. 1898. október 20.

5 Forrai Jakab, izr. Jurgó. Szepes m. 1898. junius 30.
F rey  Henrik, izr. Biala, Galicia, 1897. augusztus 20.
Goldstein József, ism., izr. Szárnya, Á rva m. 1895. szeptem ber 3. 
Herskovits Miksa, izr. Lökfalu, Szepes m. 1898. augusztus 3.
Herskovics Nándor, izr. Vinna, Ung m. 1897. április 15.

10 ***Hirling Dezső, r. k. Hatvan, Heves m. 1898. ok tóber 3.
H lavács Sam u, ág. h. ev. Szepesvéghelv, 1898. február 1.
Hochfelder Árpád, izr. Hegyeshely, Trencsén m. 1896. julius 28. 
K leinberger Vilmos, izr. Rahó, M áramaros m. 1898. szeptem ber 21. 
Kornhauser Arnold, izr. Mahalfalu, Szepes m. 1897. február 23.

15 Krno G usztáv, ág. h. ev. Németlipcse, Liptó m. 1897. október 9. 
Lengyel Vilmos, r. k. Kassa, A baujtorna m. 1898 március 26.
Meskó Tibor, ág. h. ev. Szepesrem ete, 1897. julius 22.
Pintér Á rpád, r. k. Belgrád, Szerbia, 1896. január 6.
Pivko Vladimir, ág. h. ev. Jaszenova, Á rva m. 1898. október 18.

20 Sennovitz Kálmán, ág. h. ev. Szom bathely, Vas m. 1898. február 27. 
Springer Leó, izr. Rzedzin, Galicia, 1896. május 26.
S trba János, ág. h. ev. Radvány, Zólyom m. 1897. január 28.
Széles Dezső Béla. ref. Szepesbéla, 1897. junius 5.
Trebitsch János, izr. Késmárk, 1898. decem ber 11.

25 W agner Tivadar, ág. h. ev. Zólyombrézó, Zólyom m. 1898. julius 16. 
W eisz A ladár, izr. Hunfalva, Szepes m. 1897. augusztus 26.
W ild  B ertalan, izr. Budapest, 1898. julius 11.

M a g á n t a n u l ó :

M attyasovszky Erzsébet, ref. Késm árk, 1893. szeptem ber 21.

VIII. osztály.
Binder Jenő, ág. h. ev. Birda, Tem es m. 1897. február 27.
*) Még nem vizsgázott.
**) Bejáró.
***) Kilépett.
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Buchert Miklós, r. kath. Budapest, 1896. decem ber 17.
*Désy Ferencz, ref. Tam ásipuszta, Szabolcs m. 1895. szeptem ber 5. 
*Gaál Sándor, r. kath. Késmárk, 1895. julius 16.

5 * **)G enersich  M. Aladár, ág h ev. Igló, Szepes m. 1896 augusztus 11. 
Gregorovicz H. Ernő, r. kath. Késmárk, 1897. január 5.
Hám oraik Géza, r. kath. Korompa, Szepes m. 1894. január 3.
*Hopkó Pál, ág. h ev. H ybbe, Liptó m 1896. áptilis 14.
Klein Jenő, ág. h ev. Szepesbéla, Szepes m. 1897. augusztus 23.

10 *Komjáthy Béla, ág. h ev. Fony, A baujtorna m. 1895. október 2. 
*Krausz Márton, ág h. ev. Rókusz, Szepes m 1895. novem ber 26. 
K unsch Endre, ág. h. ev Nagyszalók, Szepes m 1897. szeptem ber 27. 
*Lázár Endre, ref. Füzesgyarm at, Békés m 1894. novem ber 17.
*Lindt János, ág. h. ev Malompatak, Szepes m. 1895. junius 29.

15 L opusny Samu, ág. h. ev Kisszeben, Sáros m. 1897. május 17.
Polgár Miklós, izr. Késmárk, 1898. március 11
R iesz  Ernő, ág h ev Vámos, Zólyom m 1898. junius 22.
*Roth Ágost, ág. h. ev. Mateócz, Szepes m. 1895. március 17. 
*Silberstein Füiöp, önk isin izr. Betlenfaiva, Szepes m. 1896. márc. 28. 

20 Singer Szigfrid, izr. Liptószentmiklós, Liptó m. 1897. március 12.
Solcz G yula, ág h. ev. Komádi, Bihar m. 1897. március 15.
^Szarka László, r. kath. Csongrád, Csongrád in 1896. október 23. 
*Szokol Gusztáv, ág. h ev. Németlipcse, Liptó m. 1896. április 20. 
Tóth Pál, g. kath. Hajdudorog, Hajdú m. 1897. október 27.

25 W eisz Kálmán, ág. h. ev. Szepesbéla, Szepes m 1897. február 28.

M a g á n t a n u l ó :

**Rechnitz J. Em m a, ág h, ev Igló, Szepes m. 1897. szeptem ber 15.

*) Hadbavonult.
**) Bejáró.
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Statisztikai kimutatások.
A) A tantárgyak heti óraszáma.1
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C) Az osztályvizsgálatot tett tanulók illetősége megyék szerint.
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D) Az osztályvizsgálatot tett tanulók
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X V I .

Adatok az 1914—15. tanév történetéhez.
A háború okozta változások. A háború befolyása az iskolai életre.

A múlt év nyarán, julius hó végével hirtelen kitört világháború hatása 
alatt állott az egész elmúlt tanév, m ert e rettenetes, már közel egy éve 
dúló, m éreteiben, áldozataiban, haditényekben és dicsőségben, de egyúttal 
szenvedésekben és rom bolásokban is mindent felül múló harcnak ép ami 
kettős monarchiánk és igy hazánk is, akarata ellenére egyik főtényezője és 
elsőrangú színhelye lett.

É s nemcsak a nagy külső esem ények éreztették velünk izgató hatá
saikat az iskolában, hanem mindazok az intézet belső életében mutatkozó 
változások, viszonyok, helyzetek, amelyek a háború folyományai, követ
kezményei voltak.

Hisz alig van a lefolyt iskolaévnek fontosabb esem énye, amely [nem 
volna kapcsolatos a háborúval.

E  nagy történeti idők világfelforgató eseményeinek, gigászi harcainak 
hatása alatt, am elyekben hazánk, nemzetünk sorsa, jövője dől el, mindenki szivét 
az aggodalom és bánat, öröm és remény, lemondás és lelkesedés szállja 
meg. É s igy bizony ami gondolataink és érzelmeink, ami figyelmünk is 
ki-ki szállottak nem egyszer az iskola szűk falai közül a véráztatta csata
térre, ahol bátor katonáink, szeretetteink rettenetes harcot vivtak, küzdöt
tek és szenvedtek, tűrtek és nélkülöztek és sokszor bizony el is véreztek 
a hazáért és igy érettünk is.

Figyelmünk bizony nemcsak a könyv, a tudomány, a tanítás és tanulás 
felé fordult, hanem sokszor oda láncolódott, ahol a világháború véres 
tragédiájának minden fázisát kisérhettük, majd aggodalmas, majd örömteli 
szívvel és ahol a harc egyes epizódjait szemeink előtt láttuk lefolyni.

A  hullámzó hadiszerencse rajtunk tanárokon, tanítványokon is 
erő t vett, m ert érző kebellel bíró em berek és lelkes hazafiak vagyunk mi 
is, akik a nemzet bánatát és öröm ét egyúttal a m agukénak is tekintik. 
Am ikor fiaink, testvéreink, sőt atyáink ott állnak a harc közepette, m inden
nap életüket kockáztatják, sokan el is esnek, amikor az ellenség hazánkba 
készül betörni és am ikor dicső győzelm ekben újból vissza szorítjuk, akkor
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bizony a mi szivünk, lelkünk aggódó gonddal, vagy határtalan lelkesedéssel 
telt el és időbe került, amig a szenvedélyek és indulatok csillapodtával, a 
zaklatott kedélyek lelki egyensúlyának helyreálltával ismét az iskola nyugodt, 
békés és komoly munkájához láthattunk.

Ilyen és lejebb még részletesebben felsorolandó viszonyok közt bizony 
nem volt könnyű sem a tanár, sem a tanítvány feladata, sem a tanitás, 
sem a tanulás. — De minél tovább folyt a háború, annál jobban urai 
lettünk érzelmeinknek, annál inkább m egacélozódtak idegeink is, mint akár 
künt küzdő katonáinké és annál erősebben hatott át az a tudat, hogy a nehéz 
időszakban m egkettőzött kötelességtudással kell m unkáinkat, feladatainkat 
az iskolában teljesítenünk.

E  tudatból és katonáink fényes haditetteiből m erítettük azután azt az 
erőt, amely lehetővé tette, hogy e viszontagságos és a tanitás rendes m e
netében sokszor megzavart évet is eredm énnyel fejezhettük be. M agát a 
tanévet ugyan ezúttal is a rendes időben, tehát augusztus 31-én a javító-, 
pótló- és magánvizsgálatokkal kezdettük meg, valamint a beiratások is szep 
tem ber 1-től folytak, a tanév m egnyitását azonban — számolva az utazás 
nehézségeivel és a szülők közt elterjedt azon hírrel, hogy a tanitás a k itört 
háború m iatt halasztást fog szenvedni, —  szeptem ber 6-ika helyett csak 
szeptem ber 12-én, tehát egy héttel későbben nyitottuk meg.

Közben egyúttal m egoldottuk a hadi szolgálatba bevonult 5 rendes 
és az iskolaorvos és egészségtantanár helyettesítésének nehéz kérdését. Nem  
kevesebb mint heti 89 óra, lehetőleg szakszerű helyettesítésről volt szó, 
köztük az összes magyar és ném et nyelvi órákról, mert ezen tárgyak szak
tanárai mind bevonltak. Ezen 89 óra helyettesítése az otthonm aradt tiz 
kartársra átlag heti 10 óra többletet jelentett és ezzel egy-egy tanár heti 
óraszáma 28-ra, az igazgatóé 18-ra em elkedett volna. D e heti 28 óra ellá
tásáról m ég az esetben sem lehetett szó, ha ismét visszatérünk a délelőtti 
és délutáni tanításra, amiről azonban egyéb okokon kívül már csak a 
vidékről bejáró tanulók nagy száma m iatt is le kellett tennünk. E nnek 
alapján nem m aradt más hátra, m inthogy élve az egyes tantárgyaknál a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 114811/1914. sz. rendeletében m eg
engedett óraredukcióval és a tornában 2— 2 osztálynak összevonásával oly 
tantárgybeosztást összeállítani, amely a tanulm ányi eredm ény veszélyeztetése 
nélkül, a szabadkézi rajz kivételével, és az itthon m aradt tanárok túlságos 
m egterhelése nélkül lehetővé tette az összes órák ellátását az itthonm aradt 
tantestületi tagok által.

Az ilyen módon előállott és díjtalanul vállalt óratöbblet átlag 4— 5 
óra volt fejenként.

A szabadkézi rajz ellátására Patzkó Gyula, helybeli áll. polg. fiúiskolái 
rajztanárt kértük fel. Az iskolai orvosi teendőket pedig Dr. Klein Á rm in
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városi tiszti főorvos vállalta magára, aki a II. félévben az egészségtan- 
tanítást is átvette.

Ezzel azonban a felmerült akadályok csak rövid időre voltak elhárítva. 
Mert alig néhány heti tanítás után október 9-én intézetünket egész v ára t
lanul lefoglalták hadi célokra és bennünket egy nap alatt kilakoltattak az 
iskolából, am elybe a Kolomeából Késmárkra áthelyezett katonai tartalék- 
szükségkórház hurcolkodott be. így hirtelen hajléktalanná válván, nehogy 
tanítványaink és a város nagy kárára a tanítást is be kellessen szüntetni, 
igénybe vettük a helybeli áll. polg. űu- és felső kereskedelm i iskola 
vendégszeretetét, am ely iskola igazgatója Belóczy Sándor, am iért e helyen 
is hálás köszönetét mondunk, szives készséggel engedte át intézetét délutáni 
tanításra.

O tt aztán megküzdve mindazzal az újabb nehézséggel, amellyel a 
délutáni tanítás, valamint az a körülm ény is járt, hogy az összes felszere
lésünket, taneszközeinket nélkülözni kellett, folytattuk a tanítást decem ber 5-ig. 
A kkor a szomszéd sárosm egyei orosz betörés riasztó és izgató hatása 
alatt, am elyet még tetőzött az oroszoknak a Szepességbe vezető Poprád- 
völgyben való előnyomulása, valamint a korm ánynak azon intézkedése, 
hogy az összes állami javak biztonságba helyezendők, amivel karöltve já rt 
több helybeli áll. hivatal csomagolása és m űködésének beszüntetése, tan ít
ványaink majdnem kétharm ada részint szülőivel, részint szülőiknek egyenes 
kívánságára hagyta el városunkat és igy iskolánkat is, úgy hogy rövid néhány 
nap alatt az akkor beirt 267 növendék közül alig 109 m aradt vissza.

Eredm ényes tanításról ilyen körülm ények közt már alig lehetett szó 
és igy minden további feltűnés és újabb izgalom előidézésének elkerülése 
végett az iskolatanács és egyházi főhatóság beleegyezésével a tanítást a 
karácsonyi vakáció kiadása címén decem ber 7-én beszüntettük.

Ezen szünet közben m egkezdődött az északi csatatéren az oroszok 
visszaszorítása és igy egyre b iztatóbbá válván a helyzet, m ár mi sem állotta 
útját annak, hogy január 4-én nyugodtabb viszonyok m ellett újból fo lytat
hattuk a tanítást és pedig egyelőre még délutánonként a polg. és felső 
kereskedelmi iskolában, m ert bár a katonai kórház m ár novem ber hó 
végével kihurcolkodott intézetünkből és a líceum épületét decem ber hóban 
csak az időről-időre átvonuló csapatok beszállásolására vették igénybe, 
mégis késett intézetünknek a korm ánytól kért felmentése a hadi célokra 
való felhasználás alól. Enélkül pedig, tekintettel a tisztogatás, kitakarítás, be- 
hurcolkodás és javítás tetem es költségeire, nem  akartunk intézkedni.

Minthogy azonban az általános viszonyok és egyes miniszteri rende
letek mégis arra engedtek következtetni, hogy a hadsereg iskolánkat egy
ham ar nem fogja újból igénybe venni és figyelembe véve a nagy tanul
mányi hátrányt, ami egyrészt a délutáni tanításból, m ásrészt pedig abból
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származott, hogy a dem onstratív tantárgyakat úgyszólván felszerelés és 
taneszközök nélkül kellett tanítanunk, január havában mégis am ennyire 
lehetett, ham arosan rendbe hoztuk az épületet és ugyan e hó 21-én ismét 
visszatértünk saját kényelm es otthonunkba és ezzel ism ét a délelőtti taní
tásra. A közbe Damokles kardjaként fölöttünk lebegő újabb kilakoltatási 
veszélyt is végre m egszüntette a kassai cs. és kir, katonai parancsnokság 
6453/1915. sz. a. március 11-én kelt és március 28-án érkezett következő 
tartalm ú átirata :

»Vonatkozással a m. kir. honvédelmi miniszternek, 1915. március 3-án 
kelt 11375/20 b. számú rendeletére értesitem, hogy a késmárki ág. h. ev. 
kér. liceum kórházi célokra többé nem vétetik igénybe. Erről szíveskedjék 
a vöröskereszt-egylet fiókjának elnökségét értesíteni. Az említett intézet 
helyiségeinek másnemű beszállásolási célokra való felhasználása lehetőség 
szerint kerültetni fog.4

így tehát m egszabadulva ezen gondtól is, az egyre javuló harctéri 
helyzet mellett nyugodtan taníthattunk visszanyert otthonunkban és csak a 
vizsga utolsó hetében okozott megint némi izgalmat az a körülmény, hogy 
a Tolnából ismét Késmárkra visszahelyezett kolomeai katonai szükségkór
ház, bár részére a város más épületeket bocsátott rendelkezésre, mégis 
kísérletet tett az iskolánknak adott felmentési rendelet visszavonására. 
Eddig  azonban, és hisszük, a jövőre is eredm énytelenül, minthogy úgy 
Geduly Henrik püspökünk O Méltósága, mint O Méltósága báró Wieland Artur, 
Szepes várm egye főispánja és líceumunk vidéki felügyelője intézetünk abbeli 
kérelm ét, hogy a felmentő rendelet érvényben tartassák, hathatósan tám ogatták 
a tanügyi kormánynál, és igy bizonyára megleszünk kiméivé az iskolánkra nézve 
tetem es anyagi károkkal, tanítványainkra nézve pedig nagy tanulm ányi 
hátrányokkal járó épület-lefoglalástól.

A  szorgalmi időből elvesztett néhány hetet azzal igyekeztünk pótolni, 
hogy félévi szünetet nem adtunk, a húsvéti szünetet m egrövidítettük és a 
tanítást a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 44618/1915. sz. rendelete 
dacára, amely a tanévnek m ár május hó végével való bezárását engedé
lyezte, csak a rendes időben, tehát junius hó végével fejeztük be.

Ezzel, bár a háborús viszonyokból származó nehézségek mellett még 
több tanárnak hol huzamosabb, hol rövidebb m egbetegedéséből eredő 
helyettesítése is sok gondot okozott és hátráltatta a rendes tanítási m ene
tet és normális haladást, mégis csak elértük azt, hogy az előirt tananyagot 
lényegtelen redukcióktól eltekintve teljesen átvehettük és igy ifjaink, akik 
különösen a II. félévben a nyugodtabb viszonyok helyreálltával ugyancsak 
nagyobb szorgalommal és buzgalommal láttak a tanuláshoz, néhányan 
— kevesek kivételével — sikeresen fejezhették be a tanévet.





A késmárki ág. hitv. ev. k e l i c e u m  hadbavonult tanárai.
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H adiszolgalatban  levő  tanarainkról é s  tan ítványainkról kell ezután 
elsősorban m egem lékeznünk. A  tanári kar részéről az általános mozgósítás 
alkalmával, tehát még 1914. julius végén, illetőleg augusztus 1-én bevonultak:

1. B á t h o r y  A n d o r ,  mint népfölkelő a 9. honvéd gyalogezredhez 
Iglón. Beosztatott belszolgálatra. Jelenleg mint népfölkelő-tizedes csendőr
ségi szolgálatot teljesít Szepesváralján ;

2. G o t t h a r d t  K o r n é l ,  m int tartalékos hadnagy a 66. cs. és kir. 
gyalogezredhez Ungvárott. Nyomban az északi harctérre került, ahol szept. 
elején Tomaszovnál m egsebesült. Felgyógyulása után újból bevonult. Jelenleg 
az élelmezési állomáshoz van beosztva Homonnán. Az ellenséggel szemben 
tanusitott bátor m agatartásáért a signum laudissal lett kitüntetve és elő
lépett főhadnaggyá ;

3. Dr. G r e t z m a c h e r  G y ö r g y ,  mint tartalékos főorvos a 6. cs. 
és k. nehéz tábori tüzérségi ezredhez Az északi harctéren teljesített nehéz 
egészségügyi szolgálatot, m iközben betegséget szerezvén, novem ber 24-én 
hirtelen meghalt a krakói 7. számú helyőrségi kórházban. Hamvai haza
hozatván, febr. 27-én helyeztettek örök nyugalomra a késm árki tem etőben ;

4. M i k o l i k  I m r e ,  mint tartalékos hadnagy, a 32 cs. és k. gyalog
ezredhez Budapesten. E gy  ideig újoncokat tanított, majd az északkeleti 
harctérre k e rü lt; több heti fáradságos küzdelem után tífuszban súlyosan 
m egbetegedvén, több hónapig feküdt Budapesten a szülői házban. Alig hogy 
felgyógyult, ismét az északkeleti harctérre került, miután közben főhadnaggyá 
lépett elő. O tt újból m egbetegedvén, jelenleg a Késm árki Vöröskereszt
egylet kórházában van ápolás alatt ;

5. S z o k o 1 K á r o l y ,  mint népfölkelő-hadnagy, a 9. népfelkelő 
gyalogezredhez Iglón. E ddig belszolgálatban volt alkalmazva. Jelenleg őrs
parancsnoka a Margitfalva mellett levő vasúti alaguti őrségnek F őn ixhu tán ;

6. W e i s z e r  R ó b e r t ,  mint tartalékos honvédhadnagy, a 11. hon
véd gyalogezredhez Munkácson Még az ősszel m egsebesült az északi harc
téren. Eperjesen a szülői házban felgyógyulván, újból bevonult és egyideig 
Szécsényben újoncok tanítására alkalm aztatott, miközben főhadnaggyá lépett 
elő, majd az északkeleti harctérre vitték, ahol m egbetegedvén, jelenleg 
Budapesten a Pénzintézetek hadikórházában gyógykezeltetik ;

7. P u h a l a  J ó z s e f ,  róm kath. segédlelkész és hitoktató mint 
tábori lelkész vonult be és az északi harctéren teljesít szolgálatot.

Tanítványaink közül szeptem ber hó közepén a következők soroztattak 
be és vonultak be nyom ban katonai szolgálatra: D ésy Ferencz, Gaal Sándor, 
Kom játhy Béla, Krausz Márton, Lázár Endre, L indt János, Roth Á gost 
VIII. oszt. tan., Danielisz Mátyás és Goldstein József VII. oszt. tan.

Közülök Désy és Gaal már a harctérről kerültek vissza, előbbi mint 
beteg, utóbbi mint sebesült. Jelenleg pedig még Krausz, Lázár és Danielisz
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vannak csatasorban, a többiek pedig, a szabadságolt Goldstein kivételével, 
m ár felkészülve lelkesen várják az ellenség ellen való indulást.

Április, illetőleg május havában ezeken kívül még bevonultak : 
Genersich A ladár, Hopkó Pál, Silberstein Fülöp, Szarka László, Szokol 
Gusztáv VIII. o. tan., H ochfelder Á rpád, Springer Leó VII. o. tan.

Az értünk és hazánkért m ár eddig is küzdött, valam int a közeli 
jövőben küzdő, avagy nehéz egyéb katonai szolgálatot teljesítő tanárainkról, 
tanítványainkról, évközben is nem egy ízben hálatelt szívvel és meleg 
szeretettel megem lékeztünk s az évzáró ünnepély alkalmával is üdvözöltük, 
köszöntöttük őket és am ikor az iskolából tanítványainktól búcsúztunk, 
róluk sem feledkeztünk meg és azon fohásszal fordultunk az egek Urához, 
engedje meg valam ennyinek, hogy dicső győzelem után baj nélkül vissza
térhessenek családjukhoz, rendes m unkakörükhöz, félbe szakított tanul
mányaikhoz.

A líceu m  h ad segélyző  m unkája. Nemcsak a tanári kar vett és vesz 
tevékenyen részt mindazon társadalmi mozgalmakban, m elyek a hadsegélye
zéssel kapcsolatosak és a háború okozta nyom or és szenvedés csökkentésére, 
enyhítésére szolgálnak, hanem am ennyire csak lehetett, az ifjúságot is bele
vonta és lelkesítette minden ilyennemű mozgalom felkarolására és tám ogatására.

A háború kitörése után a nyom ban megalakult helybeli jóléti bizott
ságba belépett az egész tanári kar és annak széleskörű m űködését lelkesen 
tám ogatta. Ezen bizottság rövid időn belül több mint 10,000 koronát gyűj
tö tt össze, am elyből az állami hadisegély kiutalásáig állandóan tám ogatta a 
hadba vonultaknak otthon m aradt és segélyre szoruló családtagjait, majd pedig a 
háború folytán kereset nélkül m aradottakat gyám olította és gondoskodott a 
városnak liszttel és egyéb fontosabb élelmi cikkekkel való ellátásáról, ami 
tápintézetünk szempontjából is igen fontos és üdvös akció volt.

U gyancsak e jóléti bizottság vette kezébe az egészségügyi intézkedések 
végrehajtását és ellenőrzését, amire —- tekintve, hogy októberben kolera
beteg  katonák kerültek városunkba — nagy szükség volt.

A tanári testület, eltekintve az első gyűjtés alkalmával minden tagja 
által adott nagyobb összegtől, ezen bizottságnak fizetése 1/2%-át ajánlotta fel, 
a másik V2%-ot pedig a V örös Kereszt-Egylet késmárki fiókjának adom á
nyozta, am ely fiók 3 helybeli iskolában 400 ággyal kórházat rendezett be.

Ezen fiókegylet nagyszabású és töm érdek anyagi áldozatot követelő 
akcióját egyébként is nagyban tám ogatta tanári karunk és ifjúságunk; részére, 
ahol csak lehetséges volt és am ikor alkalom kínálkozott, gyűjtéseket rendez
tünk, adom ányokat szedtünk a Vörös Kereszt-Egylet helybeli kórházai és 
az ott ápolt beteg és sebesült katonák m egajándékozására. Az em lített had
segélyző tevékenységünkről egyébként az alábbi adatok szólnak :

A helybeli Vörös Kereszt-egyleti kórházak berendezésére átengedtük 
intézetünk úgynevezett diákszállójának összes felszerelését, amely á llo tt:
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40 drb. pokróctakaróból, 40 drb. ágylepedőből, 28 drb. szalmazsákból. 28 
drb. párnából, 5 drb. vaságyból, 3 drb. szekrényből és 40 drb. székből 
1200 korona értékben.

Az intézetünk ifjúsága által novem ber 2-án rendezett Thököly emlék- 
ünnepély alkalmával önkéntes adom ányokból befolyt 105 koronát és a m ár
cius 15-én rendezett nemzeti ünnepélynél ugyancsak önkéntes adom ányok
ból befolyt 131 korona 40 fillért átadtuk a V örös Kereszt-Egylet késm árki 
fiókjának kórházai javára. Úgy az egyes tanulók, mint osztályok kisebb- 
nagyobb összegeket ju tta ttak  nevezett egyesületnek.

A  város által az Auguszta-alap javára (rögtöni hadisegély céljaira) 
május 2-án ,,Füsttelen nap“ címén rendezett nyilvános gyűjtésből úgy a 
tanári kar, mint az ifjúság kivette a részét.

Intézetünk maga május hó 16-án nagyobb szabású, a közönség által 
töm egesen látogatott és fényesen sikerült hadi délutánt rendezett, m elynek 
tiszta jövedelme 523 korona 90 fillér volt. Ennek fele: 261 korona 95 fillér 
ugyancsak a Vörös Kereszt-Egylet helybeli fiókjának jutott, másik fele pedig 
a ,,Tanárok özvegyeit és árváit segítő eg y e sü le tin e k , amely egyesület most 
sok, a harctéren elesett tanár özvegyét és árváit kénytelen támogatni. 
Ugyanezen egyesület részére engedte át a tanári kar két tagja a nekik a 
líceumi iskolatanácsi jegyző helyettesitéseért járó  200 korona tiszteletdiját.

Tanári karunk és ifjúságunk több tagja közrem űködött a Késmárki 
Vörös Kereszt-Egyesület által a Vörös félhold és rokkant m agyar vitézeink 
javára junius hó 3-án és 5-én rendezett hadi estélyeken, am elyek nevezett 
célokra 1955 korona 25 fillér tiszta jövedelm et eredm ényeztek.

A  hadsegélyző hivatalnak Budapesten a következő adom ányokat küldtük: 
12 kgr. szárított szederlevelet, am elyet ifjúságunk gyűjtött. A honvédelmi 
harcban vitézül küzdő harcosoknak, valamint az elesett hősök özvegyeinek 
és árváinak karácsonyi öröméhez em léklapok árusítása utján 200 koronát gyűj
töttünk ifjúságunk körében. E gyűjtés körül, különösen intézetünknek három  IV. 
oszt. tanulója: Csekovszky János, Gonda Géza és Szimonisz Dezső buzgól- 
kodott, akik önként ajánlkozva a gyűjtésre, 78 kor. 50 fillért hoztak össze. 
Ifjúsági hadsegélyző jelvények árusításából befolyt 75 korona. A  hadsegélyző 
hivatal által árúsitott könyvekből 25 korona. Hadsegélyző bélyegekből 30 
korona. A hadifém gyüjtés iskolánkban 70 kilogram m ot eredm ényezett.

A tanári kar több  tagja és az ifjúságnak egy része azonkívül részt 
vett még a város által rendezett hadifém gyüjtésben. Házról-házra járva 
szólították fel a lakosságot a nélkülözhető és hadi célokra alkalmas fémeket tartal
mazó tárgyak ajándékozására. Ezen városi gyűjtés eredm énye igen tekintélyes.

Ösztöndíjas, szorgalom- és jutalomdijas tanulóink az igazgatónak az év
záró ünnepen hozzájuk intézett felszólítására ösztön-, illetőleg szorgalom- és 
jutalomdijaikból a következő összegeket adom ányozták:



86

Riesz E rnő VIII. o. t. 20 K, Ambrózy Géza VII. o. t. 15 K, Nyemecz János
III. o. t., Kául István V". o. t., Engelm ayer Jenő, Hlavács Samu, Krno Gusztáv, 
W ild Bertalan VII. o. t., Kunsch Endre, Solcz Gyula VIII. o. t. 10—10 K, Lux 
Ödön II. o. t., Gasperik Gyula VI. o. t., Lopusny Samu VIII. o. t. 8— 8 K, 
H robon János V. o. t. 6 kor , Lum tzer Győző, Neupauer Andor, W odilla Pál
I. o. t., B ruckner Zoltán, Koch Aurél, Ruhm ann Kornél, Serfel Lajos
II. o. t., G enersich Ernő, Komjáthy Dezső, N eupauer Á rpád, Rechnitz Dezső, 
Szuttor Lajos III. o. t., Czapff Ferenc, Scholcz Hugo IV. o. t ,  Bruckner 
Viktor, Laczkó Viktor, Ruhmann Lajos, Riesz Tivadar, W awrek László
V. o. t., B ruckner Károly, Hamza András, Kiss Nándor, Lechner István, 
Órás Károly VI. o. t., Czirbesz Endre VII. o. t., Genersich Aladár VIII. o. t. 
5— 5 K, Czihák Károly II. o. t., Ludm ann László IV. o. t., Grün Albin
VI. o. t. 4— 4 K, Gally Nándor, Scholcz Pál I. o. t., K ottler Kornél, Serfel 
Pál, Trem ba Mihály III. o. t., Nitsch Mihály VI. o. t. 3— 3 kor., összesen 
305 korona. Ez a kiosztott dijaknak 15%-a és igen szép tanúbizonysága 
ifjúságunk nemesszívü áldozatkészségének. Ezen összeghez járul m ég a 
Rainer-alapból fenmaradt és a tanári kar javaslata alapján ide csatolt 35 
korona. A 340 koronából 100 koronát beküldtünk ,,Az E s t“ szerkesztősége 
utján a V ak Katonák részére, 240 koronát pedig átadtunk a .R okkant 
K atonákat Gyámolitó és Elhelyező Hivatal" késmárki helyi bizottságának.

A két hadikölcsönre intézetünk fentartó testületé 50,000—50,000 ko
ronát, összesen 100,000 koronát jegyzett. Az ifjúsági egyesületi és egyéb 
alapokból 2500 koronát jegyeztünk, az egyes osztályok tanulói 500 koronát 
jegyeztek. A  tanárok, kiknek e célra az iskolatanács előleget engedélyezett, 
több ezer koronával vettek részt a jegyzésben.

In tézetünk gyásza. Kedves, felejthetlen halottaktól kell elbúcsúznunk 
ez évben is, akiknek elköltözése intézetünket is mélyen sújtotta és fájdalmas 
gyászba borította.

Kidőlt m indjárt a tanév kezdetén szeptem ber 8-án intézetünknek egy volt 
oszlopos tagja, K i s z e l y  E r v i n ,  nyug. líceumi tanár, aki 41 éven át k ipró
bált hűséggel, odaadó buzgósággal és sok sikerrel nevelt, oktatott és tanított 
és aki a régi tanári gárdának, amely nehéz viszonyok közt szolgálta ev. 
tanügyünket és igy a hazai kultúrát, — egyik utolsó tagja volt. — K artársi 
bánattal búcsúztunk el nesztorunktól és kisértük utolsó útjára szept. 10-én.

É letének 76. és nyugalom ba vonulásának 7. évében örökre pihenni 
tért hű sáfárunk érdem eit értesítőnk első helyén méltatjuk. Em lékét hálás 
kegyelettel őrizzük, valamint őrzi azt a hálás tanítványok által nyugalom ba 
vonulása alkalmával nevére létesített intézeti ösztöndíj.

Ketten voltak már csak ők a régiek közül, akik a becsületesen telje
sített munka után nyugalom ba vonulva, tisztelettől és elismeréstől környezve, 
csendes visszavonults^ában élték napjaikat. É s most a veteránok közül m ár 
csak az egy Gretzm acher Gyula m aradt még és az is mély bánatba m erülve
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tölti élte utolsó napjait, m ert a kegyetlen sors, amely m ár évekkel azelőtt 
viruló ifjuságú, kiváló tehetséggel m egáldott fiától megfosztá, most elrabolta 
tőle — D r. G r e t z m a c h e r  G y ö r g y  tiszti járási és líceumi orvosban — 
utolsó fiát is, aki háza, családja büszkesége volt. A  nagy jövőre hivatott, élte 
29. évében, tehát virágában váratlanul elköltözött buzgó, lelkes és ügyes fiatal 
orvos elvesztését, aki a haza szolgálatában, a harctéren szerezte halálos 
betegségét és idegen földön hunyt el, mi is m élyen fájlaljuk. Hisz egy 
fényesen indult életpálya, amelytől intézetünk is joggal sokat várhatott, 
hirtelen derékbetört. Amily jogos büszkeséggel látta őt atyja azon intézetnél 
működni, amelynek ő egész életét szentelte, épp oly szeretettel fogadtuk 
mi az intézetnek egykori jeles tanítványát és épp oly fájdalmasan búcsúz
tunk el tőle, am ikor az idegenből haza hozatott ham vait február 27-én át
adtuk pihenés végett az édes hazai földnek.

A  hazáért lelkes rajongással hadi szolgálatba indult és a hazáért életét 
is feláldozó ifjú kartársunk em lékét m egörökitendő, nyom ban gyűjtés indult 
tanítványok, tanárok, barátok közt egy nevét viselő alapra, amely gyűjtés 
eredm énye már közel 500 korona.

Szeretett halottunkról értesítőnkben hivatott toll emlékezik meg — itt 
m ég csak édes pihenést kívánunk fiatal kartárs, aki életeddel fizettél a 
hazának.

E s pihenj Te is boldogan B a r a d l a i  B e r t a l a n  barátunk és kartársunk, 
aki, bár most a helybeli felső kereskedelm i iskolánál működtél, mégis 
itt nálunk kezdted tanári m űködésedet és azóta is m eleg érdeklődéssel és 
szeretettel viseltettél liceumunk és annak tanári kara iránt és benned a ne
mes, az eszmékért rajongó férfiút, hű barátot, kiváló tanárt tanultuk m eg
becsülni. Most. hogy a galíciai harctéren századod élén estél el, azt is tud
juk, hogy hős katona voltál, akiről vitéz honvédéi beszélik, hogy édesapjuk 
voltál és mindig elől jártál a legnagyobb golyózáporban, — amint m eg
tudtuk azt is, hogy Késm árk egész társadalm a velünk együtt sirat téged, 
aki ott nyugszol galíciai földön, a Laniski magaslat tövében.

Szomorúsággal töltött el pártfogóságunk két érdem es tagjának elhunyta is. 
Az egyik K o c h  A u r é l  strázsai lelkész, aki mint intézetünk egykori tanít
ványa, majd két éven át 1899—-1901. mint a késm árki ev. egyház segéd
lelkésze, szivébe zárta intézetünket és mindig melegen érdeklődött ügyei iránt.

Korán és váratlanul, munkás életének 42. évében érte őt a halál és 
február 8-án kisértük nagy részvét m ellett utolsó pihenőre a késmárki sir- 
kertbe. És ugyancsak oda kisértük igaz részvéttel a késm árki ev. egyház 
nyug. érdem dús tanítóját és gondnokát, pártfogóságunknak és iskolataná
csunknak sok éven át hűséges tagját, L o y s c h  M á t y á s t ,  aki élte 71. évében, 
Rimaszombatban szerető gyerm ekeinek és hitvesének karjai közt március 
2-án hunyt el.
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Valamint szomorúsággal tö ltö tt el az a hír is, hogy D r. K u k u r a j á n o s  
püspöki cerem oniás, intézetünknek volt lelkes buzgó róm. kath. hitoktatója, 
aki csak a múlt évben távozott tőlünk, B udapesten váratlanul elhunyt.

A  líceu m i iskolatanács és fegyelm i szék  uj tagjai. A sok haláleset 
után jól esik az élőkről is m egem lékeznünk. E s itt első helyen üdvözöljük 
a késmárki egyház által folyó évi junius hó 6-án m egválasztott uj egyház- 
és iskolafelügyelőt, Dr. Kéler Tibort, aki ezen m inőségében mint líceumi 
iskolatanácsunk és pártfogóságunk tagja, hivatva van intézetünk érdekeit is 
szívén viselni. Az az egyhangú bizalom, am ely őt már fiatal korban e díszes 
állásba emelte és beiktatásán elhangzott lelkes szavai biztosítanak arról, 
hogy boldogult nagyatyja és atyja nyom dokaiba lépve és szellemükben 
működve, egyházunk és líceumunk benne kiváló m unkaerőt és tám ogatót 
nyert, ki igaz szeretettel és teljes buzgósággal szolgálja ügyeiket.

É s üdvözöljük az iskola fegyelmi székének a május hó 18-án tartott 
pártfogói közgyűlés alkalmával megválasztott 3 uj tag ját: Belóczy Sándort, 
Sennovitz Kálm ánt és Dr. W rchovszkv O ttót azon biztos tudatban, hogy 
ezen tisztségben az ifjúság iránti jóindulatot összeegyeztetik intézetünk érde
keinek m egvédésével.

T anulóink eg észség i állapota, amint az intézeti orvosunk jelentéséből 
kitűnik, igen kedvező volt. Az ujraoltást Dr. Teichner L ipót városi tiszti 
orvos folyó évi március 5-én végezte intézetünk 22 tanulóján.

F őigazgatói látogatás Jurkovich Emil besztercebányai tankerületi kir. 
főigazgató, mint a vallás és közoktatásügyi minisztériumnak az állami fel
ügyeleti joggal megbízott korm ányképviselője, február hó 19—22. napjain 
vizsgálta meg intézetünket.

A beruházási á llam segélyb ő l a beállott háború miatt ez évben a 
nyáron végzett átalakítási m unkákon kivül nagyobb beruházásokat nem 
eszközöltünk, hanem  a múlt évi nagyobbm érvfi beszerzések kifizetésére 
szorítkoztunk, ami a nehéz pénzügyi viszonyok mellett elég gondot okozott.

Iskolai ünnepélyek . A kegyelet és gyász adójának leróvása m ellett a 
hazafias érzület ápolására, nagyjaink em lékének dicsőítésére szánt ünnepek 
a lefolyt tanévben a nagy és nehéz idők közepette a szokottnál is nagyobb 
lelkesedést váltottak ki, m élyebb tartalm at nyertek. Hisz ifjúságunk most, 
am ikor a haza, a nemzet újból veszélyben van, tanulta m eg igazán m eg
becsülni a m últak küzdelmeit, vívm ányait és most látta az igazi hazafias 
lelkesedést és tetteket, most telt el fiatal, hevülékeny szíve nemes rajongás
sal és azzal a biztató kívánsággal, hogy ő is a hazát akarja szolgálni.

És alkalmat adtak ez ünnepélyek egyúttal tanulóinknak arra, hogy 
tehetségüket, a m űvészet iránti szeretetüket bem utassák és igy m aguknak 
és a közönségnek is örömöt szerezzenek, élvezetet nyújtsanak.

M indenekelőtt gyászünnepély keretében, kegyelettel em lékeztünk meg 
október 6-áról, m int az aradi vértanuk halálának évfordulójáról.
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O któber 31-én a reformáció dicső em lékét újítottuk meg iskolai ünne- 
pélylyel.

Novem ber 2-án az ev. tem plom ban Thököly mauzóleuma előtt a nagy 
kuruc fejedelem nek hódoltunk a közönség részvétele mellett szép ünnepély 
keretében. Ez alkalommal 106 koronát gyűjtöttünk a helybeli vörös kereszt- 
egylet fiókja javára.

E  három ünnepély m űsora a Kazinczy önképző-, illetőleg Thököly-kör 
jelentéseiben olvasható.

Március 15-én, nem zetünk e nagy és m indnyájunk szivébe vésett sza
badságnapjának em lékét különös kegyelettel ültük m eg isteni tisztelettel és 
a késm árki kereskedők és iparosok kaszinójának nagyterm ében a közönség 
élénk részvétele m ellett a következő műsorral tartott szép hazafias ünnepéllyel:

1. Radetzky-induló. Játssza az ifjúsági zenekar.
2. Márciusi ifjúság. Pósa Lajostól. Szavalja Topperczer Pál IV. o. t.
3. Ima a hazáért. Irta Paiágyi Lajos. Férfikarra szerzetté Köveskuti 

Jenő. Énekli a líceumi dalárda.
4. A vén cigány. Melodráma. Irta Farkas Imre. Zenéjét szerzetté F ar

kas Lajos. Szavalja Szarka László VIII. o. t. Zongorán kiséri Klein Jenő VIII. o. t.
5. Ünnepi beszéd. Tartja Riesz E rnő  VIII. o. t.
6. Petőfi S án d o r: Nemzeti dal. Férfikarra szerzetté Hazslinszky Gusztáv. 

Énekli a líceumi dalárda.
7. H aydn : Q uartett II. Finale. V onósnégyes. Szenczy Gábor ur veze

tésével e lő ad ják : Szenczy Gábor ur (gordonka), Kiss Nándor VI. o. t. 
(I. hegedű), Engelm ayer Jenő VII. o. t. (II. hegedű) és Gregorovicz H. Ernő 
VIII. o. t. (mély hegedű).

8. Milliók hirdessék ! Irta Á brányi Emil. Szavalja Bruckner Viktor V. o. t.
9. Himnusz. Az ifjúsági zenekar kísérete m ellett énekli a líceumi 

vegyeskar.
A közönség meleg elismeréssel adózott a lelkes fiatal szereplőknek, 

akiknek soraiban, amit e helyen is hálás köszönettel ki kell emelnünk, ott 
találjuk Szenczy G ábor helybeli gyógyszerész u ra t is, aki művészi gordonka
játékával nem első ízben gyönyörködtette már közönségünket.

Az ezen ünnepély alkalmával belépődíjakból gyűjtött 131 K 40 fillért, 
ugyancsak a helybeli vöröskereszt-egyletnek adtuk át.

Április 3-án, Jóny Tivadarnak, intézetünk nagy jóltevőjének halála 
napján régi szokás szerint testületileg kivonultunk a tem etőbe és ott az 
ifjúság gyászéneke és Hajts Bálint helybeli ev. lelkész imája m ellett kegye
letünk jeléül m egkoszorúztuk sírját.

Végül nagyobbszabású hadi délutánt rendeztünk f. é. május hó 16-án, 
ugyancsak a késm árki kereskedők és iparosok kaszinójának nagyterm ében 
a következő m ű so rra l:
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1. Michaelis: Török őrjárat. Jellem darab. Játsza az ifjúsági zenekar.
2. A  zborói oltár. Irta D ingha Béla. Szavalja Bruckner Viktor V. o. t.
3. H onvéd zászló. Irta Deil Jenő, zenéjét szerezte Kerner József. 

Énekli a líceum énekkara.
4. Beethoven : Pathetique-szonáta. Op. 13. Allegro con brio és adagio. 

Zongorán játsza Klein Jenő VIII. o. t.
5. Imádkozik a király. Melodráma. Szövegét irta V árady Antal, zenéjét 

H etényi Albert. Szavalja T átray  Mariska urleány, zongorán kiséri Szenczy 
Vilma urleány.

6. A háború hatása a nő helyzetére és élet\ iszonyaira. Irta és fel
olvasta Dr. W rchovszky O ttóné úrnő.

7. Rem ényi : Mikor az est mesélni kezd ; és K o n d o r: Belgrád felé 
m agyar bakák járnak. Éneklik W agner Margit és Palencsár Mariska urleányok, 
zongorán kiséri Bodjánszky Irénke urleány.

8. H ay d n : B-dur vonós négyes. Op. 76. Előadják Karátsonyi Zsigmond, 
lie. tanár ur I. hegedű), Kiss N ándor VI. o. t. (II. hegedű), Kovács József, 
városi főmérnök ur (mély hegedű), Szenczy Gábor gyógyszerész ur 
(gordonka).

9. Németország. Irta Oláh Gábor, szavalja Goldstein József VIII. o. t.
10. Nemzeti ima Bartay Edétől, énekli a lie. énekkara.
11. H uber S án d o r: M agyar hősök. Indu ló : Játsza a lie. zenekar.
A hadidélután fényes erkölcsi és anyagi sikerét legjobban bizonyította 

a töm egesen m egjelent előkelő közönség, am ely a nagy term et az utolsó 
helyig m egtöltötte és ennek lelkes tapsaiban megnyilatkozó elismerése, 
valamint az 523 K 90 f. tiszta jövedelem , am elynek fele. azaz 261 K 95. f. 
a vörös kereszt-egylet helybeli fiókjának, a m ásik fele a tanárok özvegyeit 
és árváit segítő országos egyesületnek jutott.

A  hangverseny szép sikerét és vonzó erejét nagyban em elték és biz- 
tositottáK a közrem űködő bájos és lelkes hölgyek szép szavalata, kedves 
éneke, ügyes zongora játéka, lebilincselő, érdekes és tanulságos felolvasása) 
valamint a három közrem űködő úr remek játéka. A m időn nekik szives 
közrem űködésükért e helyen is hálás köszönetét m ondunk, ugyancsak 
köszönettel adózunk Dr. Banczik Samu kartársunknak is, aki a hadi délután 
rendezését magára vállalva, ezen nehéz m unkát ügyesen és sikeresen végezte.

A tanu lm ányi kirándulásokról a háború következtében tám adt utazási 
nehézségek, drágaság és egyébb akadályok m iatt le kellett m ondanunk. 
Csak a term észetrajz tanára rendezett néhány botanizáló kirándulást a város 
közvetlen környékére.

N ev e lés , tanu lm ányi és fegyelm i állapot. A  tanév első hónapjaiban, 
amikor egyre növekedett a háborús izgalom, amely a sárosm egyei orosz 
betöréssel, s az ellenségnek a Poprád-völgyig való hatolásával tetőpontjára 
hágott, nagy nehézséggel já rt a tanítás. Szinte em berfölötti és bizony
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sokszor meddő m unkának látszott az ifjúság figyelm ét lekötni akkor, amikor 
nap-nap mellett nemcsak a különböző riasztó hírek, hanem az átvonuló 
és beszállásolt csapatok, az ide-oda vonuló trén, az intézetünkbe beköltözött, 
majd ismét elhurcolkodott katonai kórház, a vörös kereszt-egyleti kórházba 
nap-nap mellett érkező sebesültek, az ápolás közben elhalt katonák tem e
tése, a sok galíciai m enekült, a nagy m ennyiségben rekvirált hadi fuvar és 
hadimunka, a m egye területén végzett sáncm unkálatok, a Poprádon elhelye
zett hadisajtószállás és még sok más háborús mozgalom, mindig újabb és 
újabb tápanyagot szolgáltattak a figyelem elvonására. A  gyorsan izguló 
fiatal lelkek ilyen hatások alatt bizony nem nagyon m élyedhettek el a 
könyvekbe és inkább az utcán lezajló háborús életet figyelték, semhogy 
hosszabb időre otthon ültek volna a lecke, tanulása mellett. A délutáni 
és más épületben való tanítás pedig még csak fokozta a tanulmányi 
nehézségeket.

Ilyen körülm ények közt nem vezethetett kielégítő eredm ényre az I-ső 
félévi tanitás. L ényegesen megjavult azonban a helyzet a Il-ik félévben, 
am ikor az egyre győzelmes háború színhelyétől is mind m esszebbre estünk 
és ezzel a háborús életből is mind kevesebbet láttunk, városunk is m ajd
nem teljesen visszanyerte régi békés ábrázatát, a lakosság idegei .pedig 
megacélozódva a viszontagságos harc alatt, nyugodtan fogadták a harctéri 
híreket, és mi azonkívül ismét a saját otthonunkba visszatérve, délelőtt 
taníthattunk. A kkor m ódunkban volt, amint azt m ár föntebb jelentettük, a 
hiányokat és m ulasztásokat pótolni.

Fegyelmi és valláserkölcsi tekintetben az átélt gondteljes napok, 
am elyek majdnem minden családra bánatot és gyászt hoztak, de amellett 
felébresztették és fokozták tanulóinkban a hazafias érzületet, a nagy hadi 
tettek, egyéni vitézség és bátorság iránti rajongás, áldozatkészségre és 
könyörületességre tanították az ifjúságot, figyelm eztették az élet kom oly
ságára, a nehéz m egélhetési viszonyokra és ezzel fejlesztették a takarékos
ságot, a fölösleges élvezetekről és szórakozásokról való lem ondásra vezették 
tanulóinkat, valamint m egm utatták a hit nagy áldó erejét, jó tékony hatást 
gyakoroltak. És nagy részben ennek is tulajdonítható, hogy a lefolyt 
tanévben nagyobb fegyelmi vétség nem fordult elő és a tanulók erkölcsi 
magaviseleté általában jó  volt.

A  mi baj és panasz m utatkozott a m agaviselet és tanulm ányi haladás 
ellen, az leginkább a vidékről bejáró tanulók rovására esik.

Ezen többnyire a vasúton nagyobb csoportokban beutazó tanulók 
sem  kellő szülői, sem  iskolai felügyelet alatt nem állhatnak. A folyton 
útban levő, vasúti állomásokon ácsorgó, egy-két könnyelmű, vagy vásottabb 
fiú hatása alatt m indenféle csínyre könnyen rábírható tanulók magaviseletén 
csakham ar látszik a káros befolyás és szorgalm uk is többnyire kifogás alá 
esik. A  milyen m értékben szaporodtak utóbbi időben a nyomasztó gazda
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sági viszonyok hatása alatt ezen »zónázó tanulók«, ép olyan arányban 
növekednek a kifogások ellenük. É p azért kötelességünk a szülők figyelmét 
felhívni erre és egyben arra kérni őket, hogy hacsak m ódjukban van, 
hozzák *meg gyerm ekük jól felfogott érdekében azt az áldozatot, amellyel 
annak helyben való elhelyezése jár.

Az ifjúság valláserkölcsi érzületének ápolása állandóan gondoskodásunk 
tárgyát képezte. A  mindennapi ima a tanítás kezdetén és végeztével, az 
egyházi ének, amellyel a vallástani órákat m egkezdték és befejezték, a téli 
időkben az intézet auditórium ában tartott ifjúsági istentiszteletek, valam int 
az őszi és tavaszi hónapokban a tem plom ban tartott istentisztelet látogatása 
mind e célt szolgálták. A más vallású tanulók a saját hitoktatóik felügye
lete alatt tettek  eleget vallásos kötelességüknek.

A  protestáns tanulók két ízben, és pedig október 31-én és junius 12-én 
járultak a tanári karral egyetem ben az úrvacsorához.

É re ttség i találkozók. Megható és lélekemelő intézetünk egykori tanít
ványainak hűséges ragaszkodása, hálatelt szeretete, csodálatos rajongása az 
ősrégi líceum és volt tanárai iránt, amint az az úgynevezett érettségi talál
kozók alkalmával évről-évre megújul.

És bár több ilyen tervbe vett találkozás a múlt nyáron kitört háború 
miatt abbam aradt, mégis háromról számolhatunk be. A ki tanúja lehetett 
annak a rajongó kegyeletnek annak a m eleg szeretetnek, határtalan tiszte
letnek, a mellyel a volt m aturánsok egykori tanáraiknak hódoltak, a kiknek 
legnagyobb részét sajna — m ár csak ott künn a csendes tem etőben sírhal
maiknál üdvözölhették, aki látta a viszontlátás örömétől hevülő arcukat, su
gárzó szemüket, aki hallotta, m ennyi lelkesedéssel elevenítik fel a múlt idők 
em lékét, mennyi szeretettel csüngnek a liceum on és mily büszkén vallják 
m agukat az alma m ater fiainak, annak lelke, szive, keble m egtelt gyönyö
rűséggel és m egsejti azt, hogy mindeme érzelm ek abból a humánus, toleráns, 
liberális szellemből fakadnak, amely líceum unknak féltékenyen őrzött kincse 
és a mely kell, hogy szent hagyom ányként egyik tanári generációról a m á
sikra szálljon.

D e kell, hogy a tanítványok hálájának, szeretetének és ragaszkodásá
nak e fényes példája a mostani és a jövendő növendéksereget is megindítva 
áthassa, különösen akkor, ha megemlítjük m ég azt, hogy az érzelmek nem 
csak szép szavakban, de áldozatkész tettekben is megnyilatkoztak.

A  találkozók sorrendjét az 1866-ban, tehát a 48 évvel azelőtt, ére tt
ségit te tt veteránok nyitották m eg július 5-én. Hogy az egykori 44 fiatal 
m aturánsból, akik teli rajongással és m agasröptű tervvel léptek a világba, 
hány van m ég életben, nem sikerült megtudni, hisz a sors szétszórta őket 
a szélrózsa minden irányában, de mégis 8-an gyűltek össze, még pedig: 
Bartsch Aurél, K oburg herceg nyug. uradalmi főfelügyelője (Nagyrőce), Bu-
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lyovszky Simon, földbirtokos (Draskócvölgye), Jerm y Mihály, magánzó — 
nem sokkal később meghalt — (Késmárk), Dr. Klein Ármin, városi tiszti 
főorvos (Késmárk), Linday Frigyes, a grazi ev. egyház titkára (Graz), S teiner 
Samu, nyug. vasúti főfelügyelő (Szeged), Szuhay Zsigmond, nyug, telek
könyvvezető (Nagyrőce), W eber Sándor, nyug. városi pénztáros (Késmárk). 
A közel fél évszázad, amely a m atúra óta fejük felett elrepült, az elbocsá
tott ifjakat mint az élet harcában m egöregedett aggastyánokat hozta vissza. 
De bár az élet kem ény iskolájában sok légvárat eltem ettek s munka köz
ben nem  egy ábrándjuk foszlott szét, mégis magukkal hozták azt a régi 
rajongást, az eszm ékért való lelkesedést, am elyre őket az iskola nevelte, 
amelyről most az öregek életbölcseségével megállapították, hogy m űködésük 
sikerét, éltük legtöbb öröm ét azoknak köszönik.

Az öreg urak rövid és a múlt em lékeinek felelevenítésére szentelt 
együttlétük alatt szinte újra m egfiatalodtak, — bár az em lékekbe fájdalmas 
érzések is vegyültek, amikor a sok elhunyt iskolatársra gondoltak és amikor 
első közös útjuk a késmárki tem etőbe vezetett, ahol kedves tanáraik egytől 
egyig pihennek.

Innen a régi fatem plom ba vonultak, ahol annak idején annyiszor di
csérték az Istent. Lelkűk hálatelten visszavágyódott e szent helyre, hogy 
ott köszönjék meg az egek Urának az irántuk való nagy kegyességét. Áhi- 
tatos énekben és H ajts Bálint ev. lelkész szép imájában szállt lelkűk a Min
denhatóhoz és könnyező szemekkel, mély m eghatottsággal zengték el vége
zetül a Himnuszt. Majd a régi auditórium ba m entek, ahol Dr. Klein m eg
kapó, lendületes beszédben adott kifejezést mindazon érzelm eknek, m elyek 
e lelkes kis csoport szivét áthatották. Intézetünk nevében a hivatalból távol 
levő igazgató helyett Mikolik Imre lie. tanár, aki a jeruzsálem hegyi kioszkon 
tarto tt közös ebédre is hivatalos volt, köszönte m eg a líceum iránt kifeje
zésre ju to tt m eleg ragaszkodást és hálatelt szeretetet. Az ebéden m egje
lentek még mint m eghívott és szívesen látott vendégek: a líceum egy volt 
tanárának két fia Mihalik Ábris, uradalmi ügyészhelyettes Nagyrőcén és 
Mihalik Pál, földbirokos (Poroszló), valam int a találkozók gyerm ekei és csa
ládtagjai k ö zü l: S z í v ó s  Lajos (Nagyrőce), A scher Gyula, Gallay A ndor 
(RatkóJ, W eber Sándorné, Buchalla Nelly (Késmárk), Reviczky Im réné szül. 
Bulyovszky, továbbá Hajts Bálint, ev. lelkész és Dr. W rchovszky Ottó, pol
gárm ester (Késmárk). Az egybegyült régi m aturánsok az érettségi találkozók 
alapjára 25 K.-t adományoztak.

J ú l i u s  12 -én  találkoztak az 1874-ben, tehát a 40 évvel azelőtt érett
ségit te tt iskolatársak. 32-en voltak, am ikor búcsút m ondtak a líceumnak, 
azóta 15-en költöztek el a halál birodalm ába. De annál nagyobb volt az 
öröm, hogy az élő 17 közül három  kivételével mind eljött. É s e háromból 
is kettő  kim entette elm aradását és szellemileg a többivel ünnepelt, m aradt 
tehát egyetlen egy, akinek hollétét nem lehete tt kipuhatolni.
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A találkozók legtöbbje m ár 11-én érkezett és a Freyer-szállodában 
közös vacsora m ellett kezdték m egünnepelni a viszontlátás első öröm teljes 
óráit, felelevenítve a múltnak színes, kellemes emlékeit. H ogy az öröm közé 
itt is komoly és elegikus hangulat vegyült, ki csodálkoznék azon, hisz m eg
lett, becsületes, sikeres m unkában megőszült férfiaknál, akik életcéljuk, m un
kájuk befejezéséhez közelednek, a jövőbe, amely iránt m ár vérmes rem é
nyeket nem táplálnak, nyugodt életbölcselettel tekintenek — nem  is 
lehet másként.

Négy évtized nagy idő. A latta sok minden megváltozik, hisz közben 
a líceumban is egész uj tanári generáció lépett a régi tanárok helyébe — a 
mely régiek közül m ár csak k e t tő t : Gretzm acher Gyulát és Kiszely Ervint 
találták életben és a régi épület mellett ott emelkedik m ár az uj kényel
m esebb, tágasabb otthon.

Mindez elég ok az elmélázásra — de azért mégis csak a viszontlátás 
édes öröme uralkodott fölöttük. Am ikor a névsor olvasására kerülvén a 
sor, kitűnt, hogy a következők jelentek m eg: A lexy Mátyás, ev. lelkész 
(Bulkeszi), Bartsch A lbert, máv. felügyelő (Pozsony), Bary József, kúriai biró 
(Nagyvárad) nejével, 2 fiával és leányával, Bergh Tivadar, kir bányataná
csos-főfelügyelő (Kudsir) nejével és fiával, Kálmán Géza, magánhivatalnok 
(Budapest), Dr. Klein Ignác, ügyvéd (Szepesófalu) nejével, fiával és m enyé
vel, Dr. Malatinszky József, ügyvéd (Hajdúszoboszló), Dr. Menyhért János 
és neje, Sinka Sándor, nyug. főgimn. igazgató (Debrecen) nejével és leányá
val, Szabó Kálmán, lévitatanitó (Nagybari), Szohor Pál, nyug. villamos rész
vénytársasági igazgató (Nyíregyháza), Szutorisz Frigyes, koll. főgimn. tanár 
(Eperjes) fiával. T atár Zoltán, a Berettyó vízszabályozó és ármentesitő tár
sulat igazgatója (Nagyvárad) nejével és fiával, Török Barna, földbirtokos 
(Érkőrös).

A találkozás napján, július 12-én reggel — ép vasárnap lévén —  ők 
is Isten házába siettek, benső áhitatossággal részt vesznek az isteni tiszte
leten, m elynek végeztével iskolatársuk A lexy Mátyás lelkész a szószékre 
lépvén, még külön m egható im ába foglalta az egybegyűltek hálafohászait.

A  templomból kijövet — m inthogy az auditórium ban ép egyházi köz
gyűlés folyt — a líceum uj épületének tanácsterm ében tarto ttak  díszgyülést, 
am elyet Sinka Sándor nyitott meg lelkes beszéddel, miközben lendületes, 
hálatelt szavakkal m egem lékezett a líceumnak a múltban szerzett érdemeiről, 
m agasztalta egykori tanáraikat, majd üdvözölve az igazgatót, a líceumnak bő 
áldást és tartós virulást kíván.

Az igazgató hálatelt szavakkal m ondott köszönetét a m eleg elism erésért 
és szeretetért, amely a líceumra nézve a mai napot igazi ünnepnappá avatta. 
Az édes anya örömével és büzkeségével üdvözli ősrégi intézetünk visszatért 
fiait, akik becsületére, díszére váltak az életben és társadalom ban, és ezzel
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az iskola jó  hírét is növelték. A tanítványok hálája és elismerése egyúttal 
legszebb jutalm a a tanároknak, akik ebből uj erőt és lelkesedést merítenek 
a jövőre nézve.

A  díszgyülésen azután, amelyen Sinka igazgató elnökölt, Bary kúriai 
biró pedig a jegyzői teendőket végezte, felolvasták a régi névsor kapcsán 
az iskolatársak rövid életrajzi adatait, ezek beszerzése, összeállítása, vala
mint a találkozás előkészítése körül Sinka és Bary mellett főleg Tatár igaz
gató fáradozott. Mind a háromnak hálás köszönetét mond a gyűlés, mely 
azon határozattal fejeződik be, hogy 5 év múlva uj találkozásra gyűlnek 
össze. Az érettségi találkozók emlékalapja részére pedig 100 K.-át gyűj
töttek. Miután a m ég élő két tanárnál tisztelegtek és a holtakat a tem ető
ben keresték fel, délben a Freyer-szállóban búcsúlakom ára gyűltek össze, 
am elyre az igazgató és Hajts lelkész is hivatalos volt. A  válás óráiban po
hárcsengés mellett m ég egyszer megnyilatkoztak a szivekben rejlő érzelmek. 
Sinka igazgató magasszárnyalású pohárköszöntőben ünnepeli a liceumot és 
annak m egjelent igazgatóját, mire ez a kedves tanítványokat és a velők jö tt 
hölgyeket és ifjú családtagokat élteti. A m aturánsok gyerm ekei nevében 
Dr. Klein Andor, aki ugyancsak intézetünk tanítványa volt, köszönti fel a 
liceumot és a szülőket. Még számos köszöntő hangzott el az em elkedett han
gulatban és m indegyiken végig csendült a viszontlátás rem énye és vágya.

J ú l i u s  19-én gyűltek össze a 20 évvel azelőtt, vagyis 1894-ben ére tt
ségit te tt egykori növendékek; ők a viruló férfikorban állók gárdáját képvi
selték, akik ugyan m ár megism erték az élet nehézségeit, de még tele van
nak tervekkel, vágyakkal, igényekkel, rem ényekkel. Bár fájdalmasan konsta
tálták, hogy az 52 iskolatárs közül, akiknek legnagyobb része még életben 
van, csak 10 jö tt el, mégis vigaszt leltek abban, hogy a legtöbb nejével 
együtt érkezett.

M egjelentek: G ergelyi János, rendőrkapitány, nejével (Késmárk), Dr. 
H adházy Zsigmond, ügyvéd, nejével és három gyerm ekéve] (Hajduhadháza), 
Kesserü Ferenc, honvédszázados, nejével (Székesfehérvár), Dr. Kornhauser 
Dezső, orvos, (Késmárk), Lovass József, állomásfőnök (Berettyóújfalu), Dr. 
Lénárd István, városi tanácsos, nejével (Szatmár), Pongrácz Kálmán, jegyző 
(Kaczvin), Dr. Schwarz Aurél, orvos, nejével (Kassa), Dr. Sebők Ferenc, 
bankfőtisztviselő (Esztergom), Dr. Szőnyi Dezső, orvos (Budapest), Thold 
Kálmán, Ksod.-fogalmazó, nejével (Budapest), Zimann Ede, erdőmérnök, 
nejével (Szepesszombat). Hozzájuk csatlakozott még Hajts Bálint, helybeli 
ev. lelkész, aki mielőtt Nyíregyházán folytatta volna tanulm ányait, több éven 
át iskolatársuk volt.

Az összehívás és a találkozás rendezése körül Gergelyi rendőrkapitány 
és Dr. Kornhauser orvos fáradoztak. Ezen évfolyam emlékei között ott 
szerepel az a körülm ény is, hogy ez volt az első, am ely már az új épületben
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végzett és a régi diáktradiciókat a régi épületből az újba igyekezett átplán
tálni. még pedig elbeszélése szerint a legnagyobb sikerrel.

A  tem plom ba vitt ezúttal is az első út. Ott Hajts lelkész és iskola
társuk, szép im ában adott kifejezést hálaérzelmeiknek. így felkészülve, a 
tem etőbe zarándokoltak, ott pihenő tanáraik sirhantjai felett leróni a kegye- 
letes hála adóját, majd felkeresték a néhány élőt. Azután az intézetben 
gyülekeztek, ahol Dr. Kornhauser meleg szavakban üdvözölte az egybe- 
gyült iskolatársakat és a m egjelent igazgatót m eg tanárokat. U tóbbiak nevében 
az igazgató köszönte meg a volt tanítványok kedves, szeretetteljes ragasz
kodását és m egem lékezését, kérte őket, hogy ezen érzelm eket a jövőre is 
őrizzék meg. U tána még Topperczer Rezső tornatanár emelt szót, m eg
emlékezvén arról, hogy ő épen 28 évvel ezelőtt, tehát amikor a m ostani 
találkozók az I osztályba léptek, kezdte m űködését a liceumnál, am iért is 
neki különös öröm e telik a mai viszontlátásban.

Miután m ég határozatba ment. hogy öt év múlva újra találkoznak és 
az érettségi találkozók alapjára 90 koronát gyűjtöttek, a hölgyekkel a város 
nevezetességeinek m egtekintésére indultak. Majd a jeruzsálem hegyi kioszk
ban közös ebédre jö ttek  össze, amelyen tantestületünkből az igazgatón kívül 
még Kintzler Béla és Topperczer Rezső is résztvettek. O tt Dr. Lénárd István 
a felköszöntői tilalom dacára is lendületes és elragadó beszédben tolm á
csolta a hálás tanítványok érzelmeit a líceum iránt, éltetve az igazgatóval 
az élükön m egjelent tantestületi tagokat.

Most, hogy itt, ezen elmúlt, szép és bensőségteljes órákról röviden 
beszámolunk, érezzük, hogy költőnek való feladat volna az érzelmek ama 
színes, tarka világát, a kedves epizódok töm egét, a sok-sok édes rem inisz
cenciát, a töm érdek  tréfát és fiatalkori csinyt, a nebulók lelem ényességéről 
és a tanárokról szóló adomákat, legendás történeteket, am elyek ilyenkor a 
visszaemlékezés szárnyain m egelevenednek, m egörökíteni. Nekünk e kedves 
visszaemlékezés kapcsán csak az az óhajunk és kívánságunk lehet: a M inden
ható tartsa m eg mindezen kedves, derék tanítványainkat erőben, egészségben, 
boldogságban, m unkakedvben és valósítsa m eg azon szándékukat, hogy a 
legközelebbi találkozásra ismét eljöhessenek.

Benneteket pedig kedves, szeretett növendékek arra kérünk, tartsátok 
meg intézetünk, ez ősrégi líceum számára azt a mély szeretetet, hálás 
kegyeletet, áldozatkész ragaszkodást, am ely ide hozott és amely iskolánk 
áldásos m unkásságának legfényesebb bizonyítéka, biztos jövőjének legerősebb 
fundamentuma, amint azt az ú j  a l a p í t v á n y  is ékesen bizonyítja, amit 
ugyancsak intézetünknek egyik volt hálás tanítványa és a magyarországi 
orvosi karnak büszkesége, Dr. Genersich Antal, udv. tanácsos, nyug. buda
pesti egyetem i tanár a lefolyt tanévben létesített és am elynek alapítólevelét 
itt közöljük :
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Alapítólevél.

1. Nagy atyám  G e n e r s i c h J á n o s nevére, aki 33 éven át (1788— 1821) 
a késm árki ág. hitv. ev. kerületi líceum tanára volt, ahonnan a bécsi theologiai 
főiskolára hivatott meg, ahol az 1823. évi m ájus hó 18-án bekövetkezett 
haláláig m űködött és aki a tanügy terén, különösen a neveléstan és tö rté
nelem be vágó ném etnyelvű munkáival kiváló érdem eket s általános elism erést 
szerzett, hogy em lékezetének fenntartásához hozzájáruljak és ezzel egyúttal 
azon intézettel szemben, amely engem, az elárvult unokáját annak idején 
(1852—1860) szeretettel befogadott és áldásaiban részesített, hálámat ki
mutassam,

2000 K, azaz kettőezer koronás a lap ítványt
létesítek

2. Ezen alapítvány örök időre a

G EN ER SIC H  JÁ N O S-A L A P ÍT V Á N Y
címet viseli.

3. Az alapítvány célja évi kam ataiból egy vagy két oly késmárki fő
gimnáziumi tanulót megjutalmazni, még pedig vagyonra, vallásra, nem zeti
ségre és nem re való tekintet nélkül, akik a ném et nyelv és irodalom tanu
lásában a legjobb eredm ényt érték  el.

4. Az alapítvány évi kam atait a tanári kar ítéli oda a szaktanárok 
javaslatának meghallgatásával az arra érdem esnek talált egy vagy két tanu
lónak. Az jutalom  az évzáró ünnepély alkalmával osztandó ki az igaz
gató által.

5. Az alapítvány áll : A  m agyar jelzáloghitelbank VI. szorozatú 11.474. 
számú 4'5% 1000 frt. =  2000 K (kettőezer korona) névértékű zálogleveléből 
az 58. számmal kezdődő szelvénnyel.

6. Az egyik évben esetleg érdem es tanulók hiányában ki nem adható 
jutalomdíj, a záloglevél beváltása és vétel útján felmerülhető nyereség* 
valamint az idején beváltott szelvényérték takarékpénztári kezelésével el
érhető időközi kam at az alaptőke gyarapítására fordítandó, úgy, hogy ez 
idővel kerek összegre kiegészítve, a jutalomdíj is felemelhető legyen.

7. Az alapítvány hatósága az ág. hitv. ev. kerületi líceum pártfogósága^ 
Az alapítványi vagyon rendes kezelését a pártfogóság a líceum m indenkori 
gondnokára bízza, fenntartva m agának a m indenkori ellenőrzést.

8. Az alapítványt peres és perenkívüli ügyben a m indenkori líceumi 
felügyelő képviseli.

9. Jelen alapítólevél hat példányban állíttatik ki, am elyből egy példány 
az alapítvány tevőnél, egy példány a líceumi felügyelő irattárában, egy a

7
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líceumi levéltárban, egy a tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület levéltárában, 
egy az ág. hitv. ev. egyetem es egyház .levéltárában és végül egy példány  
a vallás- és közoktatásügyi m kir. minisztériumnál lesz elhelyezve.

Budapest, 1914. évi decem ber hó 15-én.

V izsgálatok a tan év  végén. A  VIII. osztály protestáns tanulóinak 
vallástani vizsgálata május hó 15-én tarta to tt meg az igazgató, mint a püspök 
úr által kiküldött elnök előtt. Az évvégi osztályvizsgálatok június hó 14— 16. 
napjain folytak le. A  m agántanulók vizsgálatai pedig május hó 20. és 21-én, 
illetőleg június hó 21. és 22-én ejtettek meg. A vizsgára jelentkezett 25 
magántanuló — köztük 12 leánynövendék — közül 3 jeles, 11 jó, 10 elég
séges eredm énnyel vizsgázott, 1 pedig egy tárgyból javítóvizsgálatra uta- 
síttatott.

A bejáró leánynövendékek  jövő évre való felvétele ügyében —  a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 185 334/1913. szám alatti megszorító 
rendelete iskolánkra nem bírván joghatállyal — egyházi főhatóságunk fog 
dönteni. A  még múlt évben várt döntés elmaradt, m ert a bekövetkezett 
háború m iatt nem ült össze az ez ügyben végleges határozatra h ivatott 
egyetem es gyűlés. Bízunk abban, hogy e határozat kedvező lesz. A ddig is 
leánynövendékeink mint bejáró magántanulók vétetnek fel, akik az összes 
dem onstrativ tárgyakra és a latin, görög nyelvekre is eljárhatnak.

Az évzáró ünnepélyt június hó 19-én d. e. 9 órakor tartottuk m eg a 
következő műsorral :

1. Himnusz. Énekli a tanulóifjúság.
2. Ferdinand Freiligrath: Die T rom peter von Gravelotte. Szavalja Bruckner 

V iktor V. o. t.
3. H ay d n . Q uartet I. Allegretto. Vonósnégyes. E lőad ják : Kiss N ándor 

VI. o. t. (I. hegedű), Engelm ayer Jenő VII. o. t. (II. hegedű), Am brózy 
Géza VII. o. t. (mély hegedű), Riesz E rnő VIII. o. t. (gordonka).

D r. K och A ntal,
mint tanú.

Dr. E n tz Béla,
mint tanú.

Dr. G en ers ich  Antal,
ny. egyetemi tanár.

Ezen alapítólevél beterjesztetett a késm árki ág. hitv. ev. kerületi líceum 
pártfogóságának 1915. évi május hó 18-án tarto tt közgyűlésén. A közgyűlés 
az alapítványt köszönettel elfogadja és utasítja a m indenkori líceumi pénz
tárost az alapítványnak az alapítólevél értelm ében való kezelésére.

Gaal Pál,
pártfogósági jegyző.

T á tra y  Ödön,
líceumi felügyelő.

(P. H.)
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4. Zrínyi Miklós, a költő. Irta Kozma Andor. Szavalja Goldstein József 
'V II. o. t.

5. Búcsúbeszéd. T artja Solcz Gyula VIII. o. t.
6. »Beteg leány.« E gressy  Bénitől. Énekli a líceumi énekkar.
7. Igazgató évzáró beszéde.
3. Tárogató hang. Pályadíjat nyert költemény. Irta és szavalja G asperik 

Gyula VI. o. t.
9. Latin búcsúszó. M ondja Riesz Ernő VIII. o. t.
10. Magyar dalok. Induló. H uber Sándortól. Játssza az ifjúsági zenekar,
11. Ima. Mondja B inder Jenő vallástanár.
12. Szózat. Énekli a tanulóifjúság.

7*



X V I I .

Az 1915—16. tanévben használandó tankönyvek.
1. F ig y e lm eztetés . Régibb kiadású, hiányos, telefirkált vagy piszkos 

könyveket nem szabad venni.
2. R övid ítések  : r. =  rész ; k. =  k iad ás; o. =  osztály számára.

I. osztály.
Klaar Fülöp : Luther kis kátéja. B ereczky: Bibliai ismertetés. K ovács: 

Kis énekeskönyv. Kath. vallástan, Kis katekizmus. Ballassa József: Kis ma
gyar nyelvtan I. r., 4. k. Császár-V áczy: Magyar olvasókönyv I. r., 2. k. 
Schuster A .: Német nyelvtan (a kezdők részére) 3. k. H einrich: Ném et ol
vasókönyv II. r (a haladók részére). A tkinson-Pearce-M orvay-G eréb: Kis 
latin nyelvkönyv 2. k. L akos-N ém eth : Földrajz I. r. Perényi J . : A növé
nyek  és állatok term észetrajza I. r., 2. k. S zuppán-Péch: Számtan 2. k 
G erevich-K irály: Rajzoló geom etria I. r. K ogutow icz: Földrajzi atlasz 11. k. 
Lovass L . : Elm életi és gyakorlati énekkönyv.

II. osztály.
Klaar Fülöp: Luther kis kátéja. B ereczky: Bibliai ismertetés. K ovács: 

Kis énekeskönyv. Kath. vallástan, Kis katekizmus, Pokorny: Ószövetségi 
bibliai történetek. Balassa József: M agyar nyelvtan II. r., 3. k. Császár- 
V áczy : M agyar olvasókönyv II. r., 2 k. Schuster A .: Német nyelvtan 
(kezdők részére) 3. k. Heinrich: Ném et olvasókönyv II. r. (haladók részére). 
A tkinson s tb . : Kis latin nyelvkönyv (mint az I. osztályban). H ittrich : Latin 
nyelvtan. Vitális István: Földrajz II. r. Perényi J . : A növények és állatok 
term észetrajza II. r. Szuppán-Péch: Számtan II. r., 7. k. G erevich-Király: 
Rajzoló geom etria II. r. K ogutowicz: Földrajzi atlasz 11. k.

III. osztály.
H etv én y i: K eresztyén egyháztörténet, K ovács: Kis énekeskönyv, Kath. 

vallástan. Dr. P o k o rn y : Újszövetségi bibliai történetek és Kis katekizmus. 
Balassa :_ Rendszeres m agyar nyelvtan. Császár-Váczy : Magyar olvasókönyv
III. r., 2. k. Hirn-Paúlay : M ódszeres ném et nyelvkönyv 4. k. H ittrich O .: 
Latin m ondattan. A tk inson : Kis latin nyelvkönyv (mint a II. osztályban.)
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Szádeczky L ajos: M agyarok története I. r. Szuppán-Péch: Számtan II. r., 
4. k. Gerevich K irály: Planim etria 2. k. Vitális: Földrajz II. r. Márki-Miha- 
lo v ics: Term észeti és csillagászati földrajz. Kogutowiez : Iskolai atlasz 11. k. 
Kogutowicz : 10 térkép a m agyar történelem  tanításához, 6. k.

IV. osztály.
H etvényi: Keresztyén vallástan. K ovács: Kis énekeskönyv. Kath. val

lástan: Pokorny: Kath. szertartástan és Kis katekizmus. W eszely: .stilisztika 
és verstan 6. vagy 7. k. A ran y -L eh r: Toldi 11. vagy 12 k. tíirn -P au lay : 
Német nyelvtan 2. k. H irn -P au lay : Német olvasókönyv 2. k. Hittrich O .: 
Latin m ondattan. Hittrich Ö . : Latin gyakorlókönyv a III., IV. o. Szádeczky 
L ajos: M agyarok története II. r. Lévay E d e : A lgebra 12. vagy 13. kiadás. 
G erevich-K irály : Konstruktiv planim etria 3. k. Szilády Z o ltán : Növénytan 
1. k. C se re y : Növényhatározó 2. javíto tt kiadás,

V. osztály.
H etvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. Frenyó L ajos: A kér. vallás ala

pításának története. K ovács: Kis énekeskönyv. T itz : Kath. hittan I. r. Riedl: 
Rethorika. H irn-Paulay: N ém et rethorikai és poétikai olvasókönyv 2. kiad. 
H irn-Paulay: Német nyelvtan 2. k. K öpesdi: Cicero De*im perio Cn. Pom 
peji. H ittrich O .: Római régiségek. C sengeri: Szem elvények Ovidiusból. 
M ayw ald: Görög nyelvtan 5. k. Maywald :5jGörög olvasókönyv I. r. Szigethy 
L . : V ilágtörténet I. r. L évay E d e : A lgebra 12. vagy 13. k. Sárkány Lajos: 
Mértan 3. k. Szterényi : Á llattan 5. k. H elm ár: Iskolai.'atlasz (Ókor).

VI. osztály.
H etvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. B ereczky : K eresztyén egyház 

története. Kovács: Kis énekeskönyv. Kath. vallástan: V incze-A m bró: E r
kölcstan. R ied l: Poétika 5 k. H irn-Paulay : Ném et rethorikai és poétikai 
olvasókönyv. Hirn P au lay : Ném et nyelvtan 2. k. Kalm ár E lek : Szemelvé
nyek Liviusból. C serép: Szem elvény Vergilius A eneiséböl 2. k. W agner- 
H o rv á th : Római régiségek. M aywald: Görög nyelvtan 5. k. M aywald: Görög 
olvasókönyv II r. Szigethy L . : Világtörténelem II. r. L évay E d e : A lgebra
12. vagy 13. k. Sárkány L ajos: Mértan 3. k. Róth S.— H ankó— Melczer: Ás- 
ványtan-Chemia. S täuber J . : 4 számjegyű logarithmustáblák. H elm ár: .Iskolai 
atlasz.' (Középkor.) Schiller: W allensteins Tod. Magy. Szelényi Ödön.

VII. osztály.
Hetvényi-Jausz: Bibliai olvasókönyv. Bereczky: Az egyetem es keresz

tyén egyház. Kovács: kis énekeskönyv. Katholikus vallástan: D em ény: E g y 



háztörténet. Váczy János: Magyar irodalom  története I. r. H irn-Paulay: 
Ném et irod. olvasókönyv. Szőke-Láng: Cicero beszéde Verres ellen. (De 
signis.) Cserép J . : Szem elvény Vergilius Aeneiséből 2. k. M ayw ald: Görög 
nyelvtan. Vietorisz J , : Szem elvények Herodotosból. Csengeri J . : H om eros 
O dysseája 1. k. E lischer-Fröhlich: H om erosi szótár 3. k. Lévay E d e :  Al
gebra 12. vagy 13. k. Sárkány L ajos: Geometria 3. k. Kovács Zoltán: 
Fizika 2. k. Hittrich O. : Római régiségek. Hittrich O . : Sallustius Bellum 
Jugurthinum. Szigethy: V ilágtörténelem  III. r. F odor-G erlóczy: Egészségtan. 
Gaal M ózes: Magyar nyelvtan. S tauber József: 4 számjegyű logaríthmus- 
táblák. H elm ár: Iskolai atlasz. (Újkor).

VIII. osztály.
H etvényi-Jausz: Bibliai o lvasókönyv : Szelényi Ö dön : Hit- és erkölcs

tan. K ovács: Kis énekeskönyv. Kath. vallástan: U h ly árik : A pologetika 2. k. 
Váczy J . : Magyar irodalom  története II. r., 2. k. H irn-Paulay: N ém et irod. 
olvasókönyv II. r. W irth G y .: Szem elvények H oratiusból Schmidt A ttila: 
Szem elvények Tacitusból. Némethy G éza: Cicero D e Officiis. M aywald: 
Görög nyelvtan 5. k. Csengeri: H om eros Iliasa. Elischer-Fröhlich: H om erosi 
szótár 3. k. Simon J. Sándor: Szem elvények Plafonból. W agner-H orváth : 
Római régiségek. Márton : Görög irodalom történet. S z ig e th y : Magyarország 
oknyom ozó története. Lévay E d e: A lgebra 12. vagy 13. k. Sárkány L . : 
Geom etria 3. k. Kovács Z o ltán : Fizika 2. k. K orn is: Lélektan és logika.

r
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Görögpótló tankönyvek.

V. osztály.
H om eros Iliasa bő szem elvényekben, fordította Csengeri János. H om eros 

Odysseiája, fordította G yom lay Gyula. Szem elvények Herodotosból, fordí
totta G eréb József 3 k. Badics József: M agyar irodalm i olvasókönyv I. r.,
5. k. Schm idt M .: Görög régiségek.

VI. osztály.
B adics: Magyar irodalm i olvasókönyv II. r., 5. k. Sophokles E lektrája, 

m agyarázta Dr. Losonczi 2. k. Schm idt M .: Görög régiségek.

VII. osztály.
B ad ics: Magyar irodalm i olvasókönyv III. r., 5. k. Thukydides, ford. 

H egedűs István. Dem osthenes beszéde Ktesiphon ellen, ford. Bölcskey L. 
és Schaffer M. (Jeles írók  Isk. Tára.) M árton J . : G örög irodalom történet,
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Vili. osztály.
G yom lay-Péterfi: Platon és Aristoteles 4. kiadás. Z sám boky : A görög 

m űvészet 2. kiadás.

Segédkönyvek.

Elischer-Fröhlich : H om erosi szótár (VÍI.— VIII. o.) Lévay-V ida : G örög
m agyar és m agyar-görög szótár (VII.— VIII. o.) B uriánJános: Latin-m agyar 
és magyar-latin szótár (IV.— VIII. o.) Kelem en Béla: Német szótár (V.— VIII. 
o.) Fejes Á . : A  m agyar helyesírás (III.— VIII. o.) A lbrecht János : A  ném et 
helyesírás (III.-—VIII. o.) Kéki L a jo s : A  világirodalom klasszikusai, tartalm i 
kivonatokban (VI.—VIII. o.) Mika Sándor: T örténeti olvasókönyv (III.— VIII. 
o.) Szelényi Ö dön: A filozófia alapfogalmai (VIII. o.) Endrei Á kos: Német 
beszélgetési gyakorlatok (V.— VIII. o.) Hittrich Ö .: Római régiségek (V.—-VII. 
o.) Tordai-Ányos-féle nyelvtani, stilisztikai, rethorikai, poétikai kivonat 
(VII.—VIII. o.) Pintér I.: Irodalom történeti olvasmányok.

Rendkívüli tantárgyak.

Intézetünkben a jövő évben a következő rendkívüli tantárgyak tanít
tatnak :

F ran cia  nyelv . Kezdők és haladók számára. Oktatási díj évi 20 K. 
G yorsírás. Kezdők és haladók számára. Oktatási díj évi 10 K. 
Szabadkézi rajz. Kezdők és haladók számára. O ktatási díj évi 10 K. 
Azonkívül bevezetjük még a ném et társalgási tanfolyamot. Résztvevők 

évi 10 K -t fizetnek.
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Kirándulás a Tátrába.

Szeptem ber első felében, ha addigra a viszonyok m egengedik, nagyobb 
kirándulást rendezünk a Magas Tátra legszebb részeibe: Tátra-Lom niczról 
a Zöld-tó felé, átm enve a Kopahágón a bélai havasok alatt, Javorinára és 
onnan a Rostoka-menházig, ahol meghálunk. Másnap felmegyünk a lengyel 
T átra legszebb részéhez, a Halastóhoz és onnan a Tengerszemhez. Majd 
átkelve a lengyel O t-tavat nézzük meg. Azután harm adnap átm együnk a 
híres Koprova-völgybe, a Kriván alá, majd onnan Podbanszkóra, illetve haza.

A  három napra terjedő nagy kirándulás, amelyen csak felsőbb osz
tálybeli tanulók vehetnek részt, költsége körülbelül 20 K-t tenne ki, am elyet 
a résztvevők a beiratás alkalmával való jelentkezésnél kell hogy befizessenek. 
Jó magaviseletül, jeles tanulók akik tandíjm entesek, a kirándulási alapból 
félsegélyben részesülhetnek.
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Tudnivalók az 1915—16. tanévre.
A késmárki ág. hitv. ev. kerületi líceum főgimnáziumában 

a beiratások az 1915— 16. 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 gimnáziumi bizonyítványaikat bemutatni, s ha 12-ik élet
évüket betöltötték, ujraoltási bizonyítványukat is.

A leánynövendékek jövő tanévi felvétele ügyében 
egyházi főhatóságunk még nem döntött; erre nézve a 
szülőknek figyelmébe ajánljuk a 98. oldalon közölteket.

A javító-, pótló-, és magánvizsgálatok augusztus 31-én és 
szeptember 1-én tartatnak. Akik két tárgyból kaptak elégtelen 
osztályzatot, javítóvizsgálati engedélyért mélt. és főtiszt. Qeduly 
Henrik püspök úrhoz intézett kérvényüket július hó 5-ig az igaz
gatósághoz adják be.

A pártfogói közgyűlés 1914. évi április hó 28-án hozott ha
tározata értelmében ezentúl a javítóvizsgáért tantárgyanként 5 K 
fizetendő; ezen összeg fele az ifjúsági segélyalapé, a másik fele 
a tanárok özvegyeit és árváit segítő országos egyesület javára 
fordítandó.

A tanévmegnyitó ünnepély és az előadások kezdete szep
tember 4-én lesz. A szép parkban, egészséges, jó hegyilevegőjü 
vidéken, 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 nyelvben jártasságra szert tenni.
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A líceumnak van lápíntézete, melyben minden tanuló félévi 
120 K-ért (fizetendő a beiratáskor és február 1-én) egészséges, 
tápláló ebédet és vacsorát kaphat. Szorgalmas, jó magaviseletü, 
első sorban prot. valláséi tanulók részére ingyenes, félingyenes 
és kedvezményes helyek vannak. De minden tápintézetben étkező 
növendék jótéteményt élvez, mert az intézet alapjaiból átlag 
minden tanuló ellátására ráfizet.

Ezenkívül szorgalmas, jó magaviseletü tanulók tandíjelenge
désben részesülhetnek részint az iskola, részint az ifjúsági segély
alap részéről. Számos ösztöndíjalapítvány van hivatva támogatni 
és jutalmazni az arra érdemes tanulókat. Szegény tanulókat az 
intézet tankönyvekkel is segélyez.

A tanulók segélyezésére és jutalmazására fordított összeg 
kb. 7000 K-t tesz ki évenként.

Mindennemű kedvezményért külön-külön kérvények augusz
tus hó 20-ig nyújtandók be az igazgatóságnál. A kérvényekhez 
szegénységi és jeles vagy jó osztályzatról és jó magaviseletről 
a núskodó bizonyítványt kell mellékelni. Később beadott kérvé
nyek figyelembe nem vehetők.

Félévi tandíj (fizetendő szeptember és február 1-én) 22 K- 
Járulékok, amelyek a beiratásnál fizetendők, egész évre 26 K- 
Bizonyítvány díja 2 K 30 f.

A városban egészséges és olcsó lakások kaphatók. (Lakás, 
reggeli, uzsonna, mosás, fűtés, világítással 20—40 K- A teljes 
ellátás 60— 140 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 fia ik  számára addig szállást ne 
fogadjanak, míg az intézet igazgatóságánál nem jelentkeztek és tájé
kozást nem kaptak.

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

keresésre is — készséggel szolgál
K é sm á r k , 1915 június havában a líceum igazgatósága.
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