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I. A tanév vége — Varga Mihály búcsúja.

Különösnek találhatja olvasónk, hogy az évi jelentést a 
tanév végével kezdjük. Cselekszük ezt pedig azért, mert kevés 
oly emlékezetes nap lesz ez intézet történetében, mint 1916 
jun. 3-ika, melyen a lefolyt évet befejeztük. Távol, az ország 
határain túl a világháború förgetege dúl, minek sociális követ
kezményei okozták, hogy már a második iskolai évet kellett 
rövidebb idő alatt befejezni. Még ilyen záró ünnepélye nem volt 
ez intézetnek. Hiszen a tanítványok sorában katonák is állanak, 
kik már csak egy pár hétre térnek az iskola falai közé; — 
hiszen a felsőbb osztályok tanulóinak jó része rövid idő múlva 
szinte fegyver alá siet a haza védelmére. Itt hágy minket az 
ifjúság, de itt hágy minket a tapasztalt kor is, mert e napon 
vettünk búcsút Varga Mihály igazgatótól, ki mint tanár 36 évig 
állott a nemzeti kultúra buzgó szolgálatában s 3 0 V2 éven át 
vezette mint igazgató ősi intézetünket. Ez utóbbi érzelmi kap
csolat arra késztette az egyházi és iskolai tanácsot, hogy 
Burkovszky Kálmán egyházi felügyelő vezetése mellett meg
jelenve, külsőleg is kifejezést adjon a távozó igazgató iránt 
érzett legteljesebb elismerésének. A tanítványok sorában ott 
volt sok apa is, ki egykor am i Alma Materünknek volt fia,— 
a távozó igazgatónak volt növendéke.

Ebben a keretben vett búcsút iskolánk, egyházunk Varga 
Mihálytól; ebben mondott búcsúszót viszont ő nekünk.

Hajdú Lajos lelkész, mint a katonai szolgálatot teljesítő 
intézeti vallás-tanár egyik helyettese, a lélek mélységébe s a 
vágyak magasságában járó elmélkedése után a következőkép 
szólott:
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Mélyen tisztelt ünneplő közönség!
Az intézet ifjúságától való búcsúzás fájdalma múló, hiszen 

legnagyobb része a viszontlátás reményében vesz búcsút inté
zetünktől, s ha majd végleg is vesznek búcsút az alma mater 
falaitól, akkor tovább haladnak a kitűzött cél felé, hogy éltük 
nyarán munkálkodjanak derekasan a haza és egyház javán s 
ha becsülettel végzik hivatásukat, úgy intézetünknek hirnevét 
és dicsőségét emelik. De ennél a búcsúzásnál fájdalmasabb 
érzés rezegteti sziveink húrját és pedig az, hogy ma búcsúzik 
intézetünk 36 évig tanárától s 30Vs évig volt igazgatójától.

A reformáció idejében született gimnáziumunk 1880-ik 
évben választotta Varga Mihály igazgató urat tanárául. Tetterős, 
munkás, lelkes tanférfiura volt szüksége intézetünknek, mert 
hiszen nehéz viszonyokkal küzdött az akkori időkben. Ennek 
bizonyítéka, hogy 1880/81. tanévben elhatározta egyházközsé
günk az intézet fejlesztését, de ez csak vágy volt, A tankerületi 
főigazgatók minduntalan kifogásolták az intézet meg nem felelő 
voltát s már-már az a veszély fenyegette intézetünket, hogy 
350 éves jubileuma helyett annak halotti torát fogják ülni. 
Eme válságos időben vette át az intézet vezetését az immár 
nyugalomba vonuló igazgató úr! A válság idei elmúltak, a ki
fogásolt épület helyett a mai igényeknek megfelelő épületről 
gondoskodott egyházunk, a melybe 1895. szeptember 4-én a 
búcsúzó igazgató úr élén vonult be a tanári kar és az ifjúság, 
magával vive a régi hagyományos hithü egyház szeretetet és 
lelkes honfiúi érzületet.

Azon idő óta teljesült egyházközségünk vágya s a mi az 
1880-as években csak vágy és óhaj volt, az ma beteljesedett 
s a jövő tanévvel befejezést nyer a nagy munka, a mennyiben 
a VIII. osztály is meg fog nyílni s igy evang. egyházunknak 
lesz egy erős sziklavára s a hazának egy a hazafias érzületet 
terjesztő tanintézete.

S ha végigtekintünk főgimnáziumunk fejlődésén úgy 
tagadhatatlanul le kell ma szögeznünk amaz igazságot, hogy az 
intézet ujjáfejlődése s fejlesztése Varga Mihály ur működéséhez 
fűződik. Mint tanár atyai szeretettel 'párosult szigorral nevelte
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az ifjúságot s igyekezett egy vallás erkölcsi alapon álló nem
zedéket nevelni az egyháznak s hazának. Serényen, zajtalanul 
munkálkodott s mindenben példaképe volt az ifjúságnak. Egy 
nemzedéket nevelt, a kik ma is hálával gondolnak az intézet
ben eltöltött éveikre s mind azok, a kik Varga Mihály csendes 
szelíd alakjára visszagondolnak s visszaemlékeznek az ő inté
seire, jó tanácsaira, csak hálával gondolnak atyai gondosko
dására.

Mint igazgató 3072 éven át lelkiismeretesen vezette inté
zetünk ügyeit, intézetünk igazgatósága alatt az uralkodó rend 
és pontosság tekintetében mindig az elsők között volt. Fő
igazgatói látogatási jegyzőkönyvek tanúbizonyságot tettek 
mindig arról, hogy az intézetben minden dolgok ékes rendben 
mentek. S ez első sorban az ő minden legkisebb dologra ki
terjedő figyelmének s gondoskodásának az érdeme.

Ily munkás élet után kifárad a test „és a lélek pihenni 
vágyik.“ Most a búcsú pillanatában midőn Igazgató Úr e tanév 
végével leveszi kezét az eke szarváról, mi csak békés, nyugal
mas, megérdemelt pihenést kívánunk. Nyugodtan térhet pihenőre 
abban a tudatban: A reám bízottakban hü voltam, minden 
törekvésem oda irányult, hogy a vezetésemre bízott intézetet 
a kellő színvonalra emeljem s azon megtarthassam, hogy szívós 
tettel egyházam s hazám javát felvirágoztassam.

Ha igazgató úr tanintézetünktől megválik ez csak testi 
válás lesz, mert emléke élni fog s ez hirdetni fogja hosszú 
áldásosán eltöltött pályájának odaadó munkásságát, mert Dániel 
próféta szerint: bölcsek fénylenek mint az égnek fényessége és 
a kik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökön 
örökké fénylenek.

Midőn intézetünk háláját, elismerését s ragaszkodását 
tolmácsolom a búcsú pillanatában, hő óhajom s szívből jövő 
kívánságom: élvezze a megérdemelt nyugalmat Isten jóvoltából 
és kegyelméből sokáig! Ad multos annos!

Erre az iskolát fenntartó besztercebányai ág. hitv. ev. 
egyház elnökségének nevében Sztehlo Gerö lelkész-elnök emelt 
szót, visszaidézve a latin költő gyönyörű mondását: „Omnia



vincit amor“ — mely mondást gyönyörűen példázza és igazolja 
Varga Mihály pályája és munkássága. Hiszen évtizedekkel 
ezelőtt lépve a protestáns tanári pályára, számot kellett vetnie 
azzal, hogy élete folytonos küzdelem lesz, mely e pályán 
sokszor a létért folyt. Nem csak ezt állotta meg emberül és 
nemesen, hanem mikor eljött az a válságos idő, hogy magának 
az iskolának léte forgott vala kockán, erélyével, munkásságával, 
belátásával megmentette az egyház veteményes kertjét. így 
neve méltón kerül a szinte legendás régi protestáns tanárok 
és igazgatók emlékkönyvébe. Igen, omnia vincit amor — mert 
Varga Mihály nagy szeretető egyháza és ennek iskolája iránt, 
nem csak a veszélytől, a pusztulástól mentette meg ez iskolát, 
de alkalmas időben mély megérzéssel azt fejlesztésre, fejlődésre 
vezette. Szerette volna a szóló is, — mint mindenki — hogy 
Varga Mihály ne hagyja el még helyét, hogy a teljes kifejlesz
tés évét, mely a reformatio 400 éves fordulójával esik majd 
egybe, várja meg, — de kénytelenek voltunk meghajolni a 
távozni készülő meg nem másítható érvelése előtt. A búcsúnak 
e fájdalmas pillanatában szive mélyéből kivan a távozónak a hű 
sáfárkodás és évtizedes ernyedetlen munkásság után „dulce otium“- 
ot, melyből éltének eddigi művére még sokáig boldogan nézhessen 
vissza, látva azt, mit a másik nagy latin költő mondott: „Exegi 
monumentum aere perennius.“

Ezután a tanári kar nevében dr. Oravecz Ödön vett búcsút 
a következő szavakkal: Igazgató Úr! E futó és fontos órában 
a tanári testület nem hallgathatja el a maga búcsúszavát. 
Igazgató úr egy oly intézet élén állott, melynek születése a 
reformatio hajnalán volt. Széles e hazában nincs egy más oly 
középiskola, melynek oly régi teljes nyolc osztályról szóló 
tanterve maradt volna fenn, mint a miénknek. Három és félszáz 
esztendeje annak, hogy 1574-ben Schremel Ábrahám nyolc 
osztályúvá tette gimnáziumunkat, mint maga mondja „az volt 
ugyanis igyekvésem, hogy iskolánkat hasonlóvá (conformem) 
tegyem másokhoz.“ A viharos századok érckezét azonban 
megérezte ez intézet is. A forgandó évek során erőnk megfo
gyott, intézetünk megcsonkult. Igazgató úr mély belátásának
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sikerült kitartó munkával iskolánkat újra a régi színvonalra 
emelni. A nyolcadik osztályunk is megnyílik majd Isten segít
ségével a jövő tanév elején. Ezért fogja a besztercebányai ev. 
egyház talán a legszebben és legméltóbban megünnepelni a 
reformátió négy százados fordulóját a magyar egyetemes ev. 
egyházban. Ennek főérdeme elvitázhatatlanul pedig igazgató 
úré lesz. Ezért fog Varga Mihály neve a Schremel Ábrahámé 
mellett örökre fennmaradni a mi annaleseinkben. De igazgató 
úr nem csak vezetett, hanem tanított is. Azért ne higyje, hogy 
már munkájának vége, hogy már a teljes nyugalom ideje 
következik el. Hiszen tanítványainak száma, kik ma a magyar 
intelligenciának hatalmas dandárát alkotják, mintegy másfélezer. 
Ezek között igen-igen sok a lelkész, a tanár, a tanító. Ezeknek 
lelkében, tanításában pediglen tovább él igazgató úr nevelői és 
tanítói hatása. De még egy közelebbi, szivéhez közelebb eső 
körre is rámutathatok. Ott van családi köre. Tanügyi pályán 
munkálkodik leánya, fia, veje. Az olykor ezeknek mondott és 
mondandó atyai szó nevelő értéket vesz az ő tanító munká
jukban. Tovább fog hát tanítani ezentúl is. De mi is biztosít
hatjuk, hogy azokat a tapasztalatait és tanácsait, miket mint 
vezetőnk velünk okulásunkra közlött, feledni nem fogjuk s 
kérjük, hogy ha távozik is körünkből, tartson meg minket 
hasonlón szives emlékezetben a pihenés jól megérdemelt nap
jaiban, miknek, hogy sok ideig boldogságban örvendhessen, 
igaz tisztelettel és őszinte elismeréssel kívánja az egész 
tanári kar.

A búcsút vevők sorát az ifjúság tolmácsának Rosenauer 
Miklós 7. o. tanulónak szavai zárták be, ki a következőkben 
adott kifejezést a tanitványi hálának és elismerő szeretetnek: 

Igazgató Úr!
Nehéz a szerepem, midőn az igazgató úrtól kell búcsúz

nom a tanuló fiatalság nevében. Nehéz, mert félek, ha azt 
mondanám, amit érzünk, ha úgy beszélnék, ahogyan szivünk- 
lelkünk diktálja, csak két nehéz, fájó és epedő szó lenne egész 
mondani valóm : Ne menjen e l ! Nehéz, mert nem csak én, nem 
csak mi, a ma fiatalsága búcsúzunk mostan, hanem sok, sok
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nemzedék fiatalja áll körülöttünk és az ő nevükben is kell egy 
istenhozzádot mondanom.

De nem szabad nehezíteni most a percet, mely eltűnik s 
csak fájdalma marad meg szivünkben s hallgasson el a jajszó 
is, hiszen most jön a béke, a csend, a hosszú, nehéz élet-harc 
után.

Apám is itten járt már és talán épen ezen a helyen hall
gatta egy fiatal tüzeslelkü tanár szelid jóságú szavait: „Fiam, 
légy magyar és légy becsületes.“

És azután jött sok-sok fiatal diák és azóta kimentek ők 
is az élet harcterére, ahol az aknamunka, a gyűlölet gránát és 
a hazugság gépfegyvere szedi áldozatait és ha lettek mégis 
talpig emberek, a két szó volt vezércsillaguk: magyar és 
becsületes.

Akiknek a szive elég nemes anyagból alkotódott, hogy e 
szent jeligét benntarthassák, azokból tellett e nagy idők száz 
meg száz munkása, akik épitik a nagy magyar hazát, ki karral, 
ki pedig lélek-adóval. De ha fog jönni az a nemzedék, amelyik 
majd az örök babért fogja Magyarország Pantheonjára helyezni, 
arra a babérkoszorúra majd a vértelen, de talán annál nehe
zebb harc győzteseinek nevét is fel fogják jegyezni.

Beszéljek talán hálánkról, hogy munkától görnyedő vál- 
laira örömmel vette fel az újabb terheket, hogy nekünk, akik 
szintén becsületes magyarok akarunk lenni, segitőkart nyújtson, 
hogy megalkotta intézetünk újabb, erősebb alapját, melyről 
fényes, beláthatatlan perspektíva nyílik a jövendő felé.

Nem, nem merem, gyenge ehhez a hangom. Csak két 
banális, semmitmondó szó buggyanhat ki ajkamon: Isten vele! 
Jöjjön a béke már a hosszú harc után.

A győztes fáradt, pihenni vágyik. Isten vele !
Mély meghatottság és lelkes elismerés követték és sza

kították sokszor félbe a búcsúztatók szavait. Fokozta még a 
meghatottság érzetét, a búcsú leverő, de mégis felemelő voltát 
a búcsúzónak megindult válasza, ki megköszönte az elismerés 
e megnyilatkozásait, mintegy jövőbe világitó útmutatóul ezeket 
mondotta körülbelül: Igaz meghatottsággal köszönöm az elis-
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mérésnek e nem várt megnyilatkozását. Mikor négy évtized 
előtt a tanári pályára szántam el magamat, nem kecsegtettek 
rózsás remények. Tudtam, hogy nehéz munkában lesz részem. 
A pályámon rám háruló munkát igyekeztem mindig legjobb 
tudásom szerint elvégezni. Ezért az elhangzott dicsérő szavakat 
szeretném magamtól elhárítani azzal, hogy én csak kötelessé
gemet teljesítettem s ezért nem jár külön elismerés. De a válás 
e pillanatában én sem mulaszthatom el, hogy meg ne köszön
jem egyházamnak az irányomban mindenkor megnyilatkozott 
támogató jóakaratát. A búcsú percében igaz örömömre szolgál, 
hogy az az intézet, melynek éltem java részét szenteltem s 
mely már a megszűnés előtt állott, utóbbi időkben örvendetes 
fejlődésnek indult. Köszönetét mondok kartársaimnak szives 
támogatásukért, kik között azt igyekeztem mindig keresni, mi 
összetart s nem a mi szétválaszt, mert ezt kívánta első sorban 
az iskola érdeke s a legfőbb cél: az ifjúság nevelése és okta
tása. E téren minden igyekezetem az volt, hogy a ránk bízott 
tanuló ifjakban az ismeretek gyarapításával a vallás-erkölcsi 
érzést és hazafiúi hitet növeljem, hogy majd idővel egyházunk 
hű tagjai, a magyar haza jó polgárai, a társadalom értékes 
munkásai legyenek. Fogadják még egyszer igaz köszönetemet 
elismerő szavaikért s mindnyájoknak viszont minden jót kí
vánva, kérem tartsanak meg jó emlékezetükben.

A jutalmak kiosztása után felhangzó Hymnussal ért véget 
intézetünk e jelentős záró ünnepélye.

* 51«
*

Varga Mihály született 1858. nov. 27-én Tordason Fehér
megyében. Szülőföldjén végezte az elemi iskolát, majd Sár- 
szentlőrincre ment, hol a kiváló Lehr Albert vezetése mellett 
tanulta már annak idején Toldi-t az I. és II. gimn. osztályban. 
A többi osztályt a pozsonyi ág. hitv. ev. lyceumban végezte, 
hol 1874-ben „eximio modo“ tette le az érettségi vizsgálatot. 
Itt végezte el a theologiai akadémiát is, mely idő alatt és utána 
még egy évig az előkelő protestáns Schulpe család házánál 
volt nevelő. Megszeretve a tanügyi pályát a budapesti Tudomány-
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Egyetemre iratkozott be, hol két évig a természettant és a 
mennyiségtant hallgatta. Megszerezve a tanári oklevelet a 
besztercebányai ág. hitv ev. gimnázium tanára lett 1880. szept. 
1-én. Még hat év sem múlott el, már 1886. január 28-án ez 
intézet igazgatójává választották. Iskoláján kivül buzgón mű
ködött az egyházi élet terén is. Éveken át volt a bányai ev. 
egyházkerület középiskolai előadója, a zólyomi ev. esperesség 
törvényszékének és számvizsgáló bizottságának tagja, most a 
számvevőszék elnöke, jegyzője volt úgy az esperességnek, 
mint egyházának, majd ez utóbbi pénztárosává is választotta, 
mely tisztét már 15 éve viseli. Élénk részt vett még úgy a 
megye, mint a város minden kulturális munkásságában, minek 
nagyszámú bizottsági tagsága a tanujele.

II. Adatok az 1915—16. tanév történetéhez.
Intézetünk a lefolyt iskolai évben megnyitotta VII. osztá

lyát, mely körülmény újabb két tanári állás szervezését tette 
szükségessé. Az iskolánkat fenntartó ág. hitv. ev. egyház ezt a 
felettes hatóságnak szabályszerűen bejelentette s a pályázatokat 
kiirta. Azonban csak a második pályázat vezetett kellő ered
ményre. így augusztus hóban helyettes tanárokká választattak 
m eg: Jamrich Béla okleveles helyettes tanár, ki az iglói ág. ev. 
főgimnáziumnál már négy éve sikeresen működött és Ilyefalvi 
Gödri Ferenc okleveles rajztanár. A választást mindketten el
fogadták és állásukat szeptember 1-én foglalták el. Ugyancsak 
helyettes tanárrá választatott Kiszely Károly tanárjelölt, ki az 
1914—15. nehéz iskolai évben heti hat órának díjtalanul való 
ellátásával egyrészt hálára kötelezte intézetünket, másrészt 
eredményes munkásságával kívánatossá tette, hogy intézetünk 
őt magához fűzze. Sajnálatosan nélkülöztük e tanévben is Lenk 
Sándor kartársunkat, ki már két éve teljesít tényleges katonai 
szolgálatot s még 1914. december havában az északi harctéren 
kezén súlyosan megsebesült, úgyhogy most főhadnaggyá 
lépve elő, belső szolgálatot teljesít s jelenleg a marosvásárhelyi
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katonai iskolának tanára. Lenk óráinak legnagyobb részét 
Kiszely kartársunk vállalta el, de gondoskodni kellett a VI. 
osztály természetrajzának szakszeri! ellátásáról, melyre sikerült 
megnyerni a vegytani tudományban kiválóan képesített Brőder 
Gyula felső kereskedelmi iskolai tanárt, ki e munkáját az egész 
tanéven át a legnagyobb buzgalommal teljesítette.

A háború kívánalma azonban csakhamar megzavarta taní
tásunkat. Kiiszy Emil vallástanár kartársunkat a hadvezetőség 
1915. október 15-én a meghódított Belgrúdba tényleges szol
gálatra hívta be, hol részben kórházban működik, részben 
egyik népiskolában tanít. A felettes hatóság Kuszy vallásiam 
óráinak ellátására Hajdú Lajos lelkészt és Hildák János egyházi 
vallástanárt kérte fel, kik a kérésnek engedve készséggel tel
jesítették e feladatukat az év végéig. Kuszy többi óráit Szenes 
és Jamrich kartársaink voltak szívesek elvállalni. Ezek után a 
tanítás zavartalanul folyt a tanév végéig.

Megjegyezzük még azt, hogy a tornát a tornaterem katonai 
lefoglalása miatt csak az őszi hónapokban taníthattuk a sza
badban.

A lefolyt tanévre a beiratásokat szeptember 1., 2. és 3. 
napján tartottuk meg; szeptember 4-én a törvények kihirdetése 
mellett ünnepélyesen megnyitottuk a tanévet; szeptember 6-án 
pedig a rendes tanítás vette kezdetét.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr intézetünknek az 
V—VII. osztályra a nyilvánossági jogot 14614/1916—V. szám 
alatt megadta.

Az I. félévet január 30-án fejeztük be, mig a II. félévet 
február 3-án kezdtük meg. Mind a két időszak derekán tartot
tunk ellenőrző értekezletet, melynek eredményéről az érdekelt 
szülőket és gyámokat értesítettük.

Az állami felügyeletnek intézetünk feletti gyakorlásával a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ez évben is Jurkovich 
Emil besztercebányai tankerületi kir. főigazgató urat bízta meg, 
ki iskolánkat 1916. évi január 24—26-án látogatta meg. Meg
hallgatta az egyes órákat, figyelemmel kisérte a tanárok taní
tási módszerét és a tanulók feleleteit, átvizsgálta a dolgozati
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füzeteket és az intézeti naplókat; megtekintette a könyvtárat 
és meggyőződött az egyes szertárak célszerű gyarapitásáról. 
Tapasztalatainak eredményét a január 2(5-án megtartott érte
kezleten közölte értékesítőn a tanári karral.

Emlékezzünk meg halottainkról is. Az év elején, szeptember 
30-án örök nyugalomra költözött dr. Bothúr Samu városunk 
volt rendőrorvosa, intézetünknek pedig 32 éven át ingyenes 
iskolaorvosa, kihez tanulóink mindenkor bizalommal és szere
tettel járultak. De nem csak orvosunkat vesztettük el az el
hunytban, hanem mint nagy és igazi humanista lélekben, inté
zetünk egyik legjobb pártfogóját is, ki igen sokat áldozott, 
adományozott természetrajzi szertárunknak — többek között a 
kiváló kőzetgyüjteményünket is neki köszönhetjük. Nemes 
intentióihoz liiven örökösei a boldogult tudományos könyvtárából 
1000 K értéken felül ajándékozták meg könyvtárunkat és 
nekünk adták páratlanul szép, közel 5000 darabot magába 
foglaló lepke- és bogárgyűjteményét. Emlékezetét városunk 
egyik legszebb kultúrintézménye: a városi muzeum örök időkre 
fogja hirdetni, de mi is híven megőrizzük évkönyveinkben.

Elhunyt január 28-án Chovan Dániel az intézet hűséges 
szolgája, ki 32 éven át becsülettel teljesítette kötelességét és 
sok jóindulattal végezte munkáját.

Tartottunk ez évben is a hazafias érzés erösbitésére, a 
művészeti érzék nemesítésére iskolai és nyilvános ünnepélyeket. 
A főgimnáziumunk első nagy nyilvános hangversenyéről és a 
március 15-iki emlékünnepről a „Bél Mátyáskor“ működéséről 
szóló jelentés fog megemlékezni, itt csak a Kárpátok napját 
jegyezzük fel. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr inten
tióihoz képest bányai ev. egyházkerületünk püspöke is elren
delte, hogy a nagy világháborúnak a Kárpátokban lefolyt, 
olykor borús, de a végén a mi diadalunkkal ragyogó napjai 
emlékezetére és a Kárpátoknak a nemzeti védelem tekintetében 
való méltatására május 1-én nyilvános ünnepélyt tartsunk, 
melynek gytijtőperselyét a Kárpátokban elpusztult falvak javára 
küldjük be.

Ünnepélyünk szépen sikerült, emlékezetül műsorát ideiktatjuk:
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1. Hymnus — közének.
2. Büky György: A honvéd — szavalta Rosenauer Miklós 

VII. o. t.
3. Alkalmi beszéd — tartotta: dr. Jánossy István főgim

náziumi tanár.
4. Godard Benjamin: Au Matin — zongorán előadta: 

Csesznák Lajos VII. o. t.
5. Tóth László: Az utolsó honvéd — szavalta: Paulinyi 

Oszkár VII. o. t.
6. Szózat — közének.
Gyüjtőperselyünk egyesek nemes megemlékezésével 187 

K-t hozott a hazafias célra.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 14390/1916. sz. 

rendelete alapján azon VII. osztályú tanulóink, kik 1915. októ
ber 15-én katonai szolgálatra bevonultak, jelentkezhettek magán- 
vizsgálatra. Hat ilyen tanulónk volt, kik közül öten Scholtz 
Gusztáv püspök úr által kitűzött időben sikerrel le is tették a 
magánvizsgálatot a Vll-ik osztályból. E vizsgálatokért a kar 
tagjai semmiféle díjazást nem fogadtak el.

Az 1898-as évfolyamú katonai szolgálatra behívott tanuló
inknak (VI. o.-ból 5, VII. o.-ból 8 volt.) a 48230/1916. sz. alatt 
kelt miniszteri rendelet értelmében május 22-én kiadtuk az 
évvégi bizonyítványt, miután közülök a kéteseket Sztehlo Gerő 
püspöki biztos úr jelenlétében előzőleg megvizsgáltuk.

Miután a vallás és közoktatásügyi miniszter úr 10962/1916. 
sz. alatt az egyházi főhatóság beleegyezésével elrendelte, hogy 
a már bevonult 1897-es évfolyamú és a bevonulandó 1898-as 
évfolyamú VII. osztályt végzett tanulók részére egy a VIII. 
osztályt pótló tanfolyam rendeztessék május 25. junius 25. 
között, minek sikeres végeztével érettségi vizsgálat tartható; 
intézetünk ezt a tanfolyamot megtartotta. Jelentkezett erre 12 
növendék, kik közül egy közben súlyos beteg lett. A tan
folyamot a többi 11 növendék sikerrel végezte el, mire a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr külön engedélye alapján junius 
24-én megtartottuk intézetünkben az első érettségi vizsgálatot. 
Ennek Írásbeli részét a miniszter úr a felhatalmazási törvény
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alapján elengedte. Á szóbeli vizsgálaton az egyházi főhatóság 
képviselőjeként Sztehlo Gerő helybeli lelkész jelent meg mint 
elnök, kinek úgy a vallás, mint az érettségi vizsga tapintatos 
vezetéséért ez utón is köszönetét mondunk.

Emlékezet okáért feljegyezzük a tanfolyam tanárait. Osz
tályfőnök volt Schmidt Frigyes, ki a latin és görög nyelvet 
adta elő; a magyar irodalmat, görög-pótló irodalmat és a 
bölcsészeti előtant dr. Oravecz Ödön; a történelmet dr. Jánossy 
István, a német nyelvet Kirsteuer Károly, a mennyiségtant és 
természettant Szenes Samu, a vallástant Hildák János, a szabad
kézi rajzot Gödri Ferenc tanitották.

A szóbeli érettségi tárgyainál ugyanezen tanárok szerepeltek, 
mint kérdezők. Az érettségiről részletesen az Értesitő külön 
fejezete szól.

A nyilvános rendes tanulókra nézve a tanévet az egyházi 
főhatóság és a minisztérium egyetértő rendelete alapján junius
3- án zártuk be ünnepélyesen, de a tanári kar a pótló-tanfolyamon 
való tanitás mellett egész junius hóban helyén volt és igy a 
magántanulók vizsgái akadálytalanul voltak megtarthatók.

* **
Nem esik ugyan a lefolyt tanév történetébe, de igazában 

összefügg vele még az, hogy Jamrich Béla, dr. Jánossy István 
és Gödri Ferenc helyettes tanárokat a fenntartó egyház junius
4- én rendes tanárokká választotta, mig az igazgatói állást 
junius 18-án dr. Oravecz Ödönnel töltötte be.

III. Iskolánk és a háború.
A világháborúnak egész földünket rázkódtató hullámcsa

pásai nem kerülték el szerény iskolánkat sem. A hatását külső 
és belső jelenségek egyaránt mutatják. Nemcsak a tanításunkba 
állt be olykor zavar, de a tanulók lelkét egész természetesen 
szinte állandóan uralták a háború napi eseményei, a hadi si
kerek forgandó esélyei. De tartsunk rendet s nézzük sorba e 
hatások mutatkozását.
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a) Az intézeti épület.
Az általános mozgósítás idején 1914. évi augusztus 2-án 

a helybeli 1(1. honvédezred egyik menetszázadát helyezték el 
épületünkben, mit szeptember 5-én a harctérre távozva hagytak 
el. Október 2-án a vármegye alispánja tartva attól, hogy a 
sebesültek közt érkező kolerás betegek révén, vagy a szom
szédos községekben mutatkozó kolera miatt, a járvány váro
sunkban is fellép, az összes iskolákat bezáratta. Ez idő alatt 
október 5-én újra katonai beszállásolás történt intézetünkbe, 
melyet november 11-én ürítettek ki.

A járvány szerencsére a polgári lakosság közt nem lépett 
fel. így november 3-án a tanitást újra megkezdhettük, de csak 
az ev. egyház elemi iskolai épületében, hol rendesen folyt 
délelőtt a tanitás egész november 16-ig, mikorra a gimnázium
ból kivonuló katonaság utáni takarítás véget ért.

Kár esett a beszállásokból elég. A falak, padok össze- 
szögelése, a vizvezeték és a levezető csatornák romlása, a 
felgyűlt hulladékok eltakarítása 900 K költséget vont maga 
után. Az első beszállásolás miatt az 1914—15. tanévet csak 
szeptember 16-án kezdhettük meg. Az 1915—16-ik tanév telje
sen zavartalanul folyt le.

A tanitás anyagát csupán az 1914—15. tanévben korlá
toztuk a lehető szükebb körre, mihez hozzátehetjük még azt, 
hogy a korai évzárás miatt többszörös ismétlésre nem jutott 
idő, de a rendes ismétlés igy is megtörtént. Az előbbi év ta
pasztalatán okulva, előre sejtve a korábbi évzárást, 1915—16. 
tanévben a második félévi tananyagot már ennek szem előtt 
tartásával osztottuk be. Órareductió kis mértékben volt. Az 
1914—15. tanévben a második osztály magyar nyelvének és 
mennyiségtanának 1—1 óráját hagytuk el, mig e tanévben 
október 15-től (mikor Kuszy kartársunk is bevonult) szintén a 
második osztályú mennyiségtan heti óráit csökkentettük 1-gyel. 
A szépírást 1914—15-ben nem tanítottuk, a tornát pedig mind 
a két háborús évben a tornacsarnok lefoglalása miatt csupán 
az őszi, illetve a tavaszi hónapokban gyakorolhatták a szabad
ban tanulóink.
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b) Az intézeti tanárság.
Felséges királyunk hadba hivó szavára 1914. augusztus 

1-én Lenk Sándor rendes tanár a soproni m. kir. 18. honvéd
ezredhez vonult be mint hadnagy. Szeptember 3-án ezredével 
az északi harctérre ment s részt vett az Ivangorodig való elő
nyomulásban, majd a San-vonal védelmében, ezután a Porosz- 
Szilézia felé előre törő oroszok feltartóztatásában. Itt december 
24-én kezén súlyos lövési sebet kapott, azóta a póttestnél 
teljesit helyi szolgálatot, jelenleg a marosvásárhelyi katonai 
iskolában tanit. Főhadnaggyá előlépett 1915. november 1-én.

Kuszy Emil rendes vallástanár 1915. október 15-én vonult 
be a belgrádi cs. és kir. parancsnoksághoz mint tábori lelkész. 
Azóta ott működik részben a tartalékkórházaknál, részben egy 
belgrádi iskolánál, melyben tanit.

Az 1914—15. tanévben a bevonult Lenk Sándor óráit díj
mentesen Junker Ágoston intézetünk érdemes nyugalmazott 
tanára (természetrajz IV—VI. h. 9 óra.), Rosenauer Lajos mérnök, 
iskolai tanácsos (számtan II. III. h. 6 óra) és Kiszely Károly 
tanárjelölt, az intézet volt tanítványa (földrajz I. II. h. 6 óra) 
vállalták el.

Miután e tanévben még egy tanári állás betöltetlenül 
maradt, annak óráit a kar rendes és helyettes tagjai látták el 
s igy óraszámuk 20—24 közt volt.

Az 1915—16. tanévben Lenk Sándor óráit díjmentesen a 
kar tagjai látták el; az erősebb szakismeretet kívánó VI. o. 
természetrajz tanítására pedig Bröder Gyula felső kereskedelmi 
iskolai rendes tanárt nyertük meg. A tanév folyamán bevonult 
Kuszy Emil vallástani óráit I—III. o.-ban Hajdú Lajos lelkész; 
IV—VII. o.-ban pedig Hudák János egyházi vallástanár vették 
át. Kuszy többi óráit (6) Szenes és Jamrich kartársak osztották 
meg egyenlőn.

Az iskolán belül a tanárok háborúval kapcsolatos felada
tainak egyik legszebbike volt, hogy a hadbavonultak gyerme
keit állandó figyelemmel kisérték, az ifjúságot adott alkalomkor 
adakozásra buzdították, a bevonult tanulók hadi magánvizsgáit 
díjmentesen eszközölték.
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Igyekeztek a világháború súlyos tanulságait minden alka
lommal az egyes tárgyak keretén belül érvényesíteni és értéke
síteni. A földrajz keretében állandó térképkészítéssel kisérték 
tanulóink a nagy küzdelem fázisait.

De adott Írásbeli tárgyat is a háború. „Tegye megy min
denki a kötelességét.“ (1914. VI. o.) „Kraszniki csata“ (1914. 
IH. o. Leirás kép után.) „Városunk háborús képe.“ (1914 V. o.) 
„Búcsúbeszéd hadbavonuló társainkhoz.“ (191(5. V. o.) „Levél 
egy barátnőmhöz, kinek testvére hősi halált halt.“ (Leány
tanulók 1916. V. o.) Külön háborús előadást tartott dr. Jánossy 
István az 1914—15. tanév záró ünnepén és 1916. május 1-én.

A háborúra vonatkozó íratok gyűjtését az intézeti könyv
tár megkezdette, az ifjúság önképző köre pedig első naptól 
kezdve gyűjti a képes lapokat.

A tanári kar, mint testület a Vöröskeresztre, egy Kárpáti 
falu iskolájára, a tanárok özvegyeinek és árváinak segélyezé
sére, Erzsébet-Otthonra, József-szanatóriumra 468 K áldozott. 
Az egyes tanárok minden ilyes cél érdekében megtették viszo
nyaikhoz képest kötelességüket, különböző társadalmi szervek
ben pedig erősen buzdították az illetékes tényezőket a hadi 
kölcsönök jegyzésére. Maga az iskola saját alapjaiból 43,200 K 
hadikölcsönt jegyezett.

A iskolai munkán kívül is, mely ez években határozottan 
súlyosabb volt a fejlesztés és a nagyobb óraszám miatt, meg
tették kartársaink kötelességüket. Schmidt Frigyes hónapokon 
át dolgozott a helybeli p. ü. igazgatóságnál s mivel ezért 300 K 
külön jutalmat kapott a m. kir. pénzügyminiszter elismerő kö
szöneté mellett, azt teljesen hadi jótékony célra adományozta. 
Dr. Jánossy István, Kirsten er Károly, Kuszy Emil, dr. Oravecz 
Ödön és Szenes Sámuel polgárőri szolgálatot teljesítettek, részt 
vettek a kolera elleni védekezés keresztülvitelében; az orosz 
beütés idején dr. Oravecz Ödön és Szenes Sámuel vasúti meg
figyelő szolgálatot végeztek; s végül Kuszy Emil, Szenes Samu, 
Kirsteuer Károly és dr. Oravecz Ödön közreműködtek városunk 
liszt-szükségletének összeírásánál.

2
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c) A tanulók.

A népfelkelésről szóló törvény alapján a sor alá került 
1897-es évfolyamú tanulóink közül hatot bevettek. Ezek a kö
vetkezők: Czibula József, Csajka Dusán, Engel Ernő, Lichner 
János, Szomora Sándor és Bobok István VII. o. tanulók, kik az 
utolsó kivételével 1915. október 15-én történt bevonulásuk után 
a tanév II. felében a VII. osztályból sikeresen magánvizsgát 
tettek. — Az 1898-as évfolyamból besoroztattak: Ambrósz 
Béla, Kirchner Jenő, Klimo Gyula, Mlinarik Pál és Olerini Ottó 
VI. o. tanulók; Bogsch Gábor, Bruoth Dezső, Bruoth Gyula, 
Holesch Árpád, Nemann Gyula, Schlesinger Arnold, Schlosser 
József és Zolnai Géza VII. o. tanulók. A két évfolyam VII. 
osztályú tanulói közül 11-en a Vili. osztályt pótló tanfolyam 
elvégzése után, érettségit tettek bevonulásuk előtt. Bevonult 
19 tanulónk közül eddig tudtunkkal csak Czibula József van a 
harctéren. Volt tanítványainkról majd a jövőben emlékezünk meg.

Itthon maradó tanítványaink áldozatkészsége megtett min
den lehetőt. A katonák karácsonyára 1914-ben 154 K-t, 1915-ben 
182'18 K-t gyűjtöttek. Megvették a Hadsegélyző Hivataltól 
Ferencz József király és Vilmos császár képét, gyűjtöttek 5 
kilogr. rezet, 1914-ben 3 zsák, 1915-ben öt láda szederlevelet. 
Gyűjtöttek a frontra olvasni való könyveket s 200 hibátlan 
kötetet küldtünk el 150 K értékben. Diák-fal vára 61 K volt a 
tanulók adománya, mig a Kárpátok-napja 187 K-t jövedelme
zett. Megható célra: házi ezredünk, a 16-os honvédek nagy 
tetteit dicsőítő emlék javára rendezett a „Bél Mátyás kör“-ünk 
február hóban hangversenyt, melynek 1700 K-t kitevő tiszta 
jövedelmét a városi tanácsnak adtuk át. Megemlítjük, hogy 
tanulóink közreműködtek, főként a háború elején a hadba ke
lőknek adott cigaretták készítésénél, szeretet-adományok gyűj
tésénél, a Vöröskereszt javára történt lapelárusitásnál, sőt ren
dőri megbízásokat is végeztek. Vettek hadi segélyes diszbélye- 
get 21 K-ért, bolgár képes levelezőlapot 10 K-ért, gyűjtöttek 
184 drb. 10 filléres, 156 drb. 5 filléres, 2 drb. 30 filléres hadi
segélyes használt bélyeget. Itt említjük fel, hogy tanulóink a
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többi iskolákkal szövetkezve a gorlicei áttörés után 1914. 
május 7-én városi nagy nyilvános ünnepélyt rendeztek a főtéren.

A tanulók előmenetelére, szorgalmára és viseletére a háború 
valami különösebb hatást nem gyakorolt. Egy két fellobbanó 
kalandvágytól eltekintve kötelességüket normálisan teljesí
tették.

A helybeli állami kertészeti telepen, miután kivált kora 
tavasszal elég munkaerő nem volt, tanulóink délutánonként, 20-as 
csapatokban, tanári felügyelet mellett dolgoztak. Nem csak a 
magyar földet művelték ekkor, de lelkűket is, mert szakszerű 
útmutatásban részesültek mindenkor.

A Bél-Mátyás nevét viselő önképzőkörünk természetesen 
a háborús hangulatot inkább viszatükrözte a munkákban és 
szavalatokban: Nagy sikerű hangversenyét már említettük, s 
igy csak azt jegyezzük még meg, hogy 1914. őszén a VI. o. 
tanulói a kör részére egy 50 K-ás hadikölcsönjegyet vettek.

A háború hatása egy tekintetben tagadhatatlan, öregbítette 
a hazafias lelkesedést és mélyítette' az együvé tartozás érzését. 
Ez bizonyára nem speciális helyi jelenség, s igy helyi jelenséget 
nem is vettünk észre.

A háború ellenére is tanulóink száma mind a két évben 
növekedett, de ennek magyarázata az, hogy újabb és újabb 
osztályt nyitottunk meg. A növekedés a békés időben reméltnek 
teljesen megfelelt. Nagyobb emelkedést mutat ugyan a magán
tanulók száma, de ennek oka az, hogy a felsőbb osztályok 
megnyíltával egyre több leánynövendék keresi fel iskolánkat.

Iskolánknak és a háborúnak e vonatkozásaiból megalko
tott képet a vallás-és közoktatásügyi miniszter úr 14092/916.—V. 
sz. rendelete alapján, melyet egyházkerületünk püspöke elfo
gadván, 383. sz. alatt normative nekünk is megküldött, raj
zoltuk meg.

2*
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IV. A tanulók vallási nevelése, magaviseleté, elő
menetele és egészségi állapota.

Bármelyik felekezethez tartozik is intézetünk növendéke, 
szigorúan őrködünk, hogy vallása és egyháza kívánalmai
nak eleget tegyen. Ellenőriztük, hogy a nem evang. vallásu 
tanulók rendesen látogatják-e a hittani órákat. Az evang. 
tanulók ősszel és tavasszal minden vásárnap tanáraik vezetése 
mellett látogatták a templomot, téli időn pedig minden második 
vasárnap tartott részükre ifjúsági istentiszteletet a konventi 
teremben az egyházi vallástanár. A már konfirmált ifjúság a 
tanári karral kétszer járult az Úr asztalához: november 1 -én 
és junius 2-án.

A magaviselet tekintetében nagyobb kifogások nem me
rültek fel s igy súlyosabb esetek se. Csupán egy tanulóval 
szemben kellett az eltanácsolást foganatosítani.

A tanulmányi eredmény, mint a statisztikai táblázat is 
mutatja, eléggé kielégítőnek mondható.

A mulasztási esetek száma csökkenést mutat, a könnyű 
betegségek száma fogyott arányosan. Járványos eset előfor
dult ugyan egy pár, de komolyabb baj nélkül. Néhány könnyebb 
betegség egy hétnél hosszabb időre terjedt, de a hosszabb időnek 
oka inkább az elővigyázatosság volt. így e tanév egészségügyi 
viszonyai elég kedvezőnek mondhatók.
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V. A tanári testület.
Ntt)
%\ 
O  '

A tanár neve Tantárgy és osztály El
CJ N
X  "i

Jegyzet

i
Brőder Gyula

felső keresk. iskolai 
r. tanár

Természetrajz VI. 3

2 I
Gödri Ferencz

h. tanár 
(rajz.)

Mennyiségtan 111. 
Rajz. geom, 1,—IV. 

Görögpót. rajz V—VII.
Szépírás I., II. 

Szab. kézi rajz I—VII.

23 A rajzszertár őre.

3 Hajdú Lajos 
ev. lelkész.

Vallástan I—111. 6
Tanított 1915. okt. 

15-től.

4 Hudák János 
egyházi vallástanár

Vallástan IV—VII. 8 Tanított 1915. okt. 
15-től.

5
Jamrich Béla 

h. tanár 
(lat.—tört.)

Latin nyelv I., IV. 
Magyar nyelv I. 

Történelem IV., V.
23 Az I. osztály főnöke.

6
Dr. Jánossy István 

h. tanár 
(lat.—tört.)

Latin nyelv II., VI. 
Magyar nyelv 11. 

Történelem VI., VII.
22 A II. osztály főnöke.

7
Kirsteuer Károly 

r. tanár 
(magy.—ném.)

Magyar nyelv IV., VI. 
Német nyelv III—VII.

23
A VI. osztály főnöke. 
Az önképző kör ve
zetője. A tanári ér
tekezletek jegyzője.

8
Kiszely Károly

h. tanár 
(tört.—földr.)

Földrajz 1—III. 
Történelem III. 
Természetrajz 

I., 11., IV, V.
21

A III. osztály főnöke. 
A természetrajzi szer

tár helyettes őre.
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Jegyzet

9
Kuszy Emil

r. tanár 
(vallástan.)

1916. okt. 15-ig tanított: 
Vallástan 1—VII. 
Történelem IV. 

Mennyiségtan II.
21

1915. október 15. óta 
katonai lelkészi szol

gálatot teljesít.

19
Lenk Sándor

r. tanár
(termr.—földr.—vegyt.)

Az egész éven át hadi 
szolgálatban.

11
Dr. Oravecz Ödön

r. tanár 
(magy.—lat.)

Latin nyelv V. 
Magyar nyelv V. VII. 
Görögpótló irodalom 

V—VII.
21

Az V. osztály főnöke. 
Az V—VII. osztály ifj. 
könyvtár vezetője. A 
történ, szertár és érem- 
gyüjtemény őre. A ta
nári könyvtár ideigle

nes vezetője.

12
Schmidt Frigyes 

r. tanár 
(lat.—gör.)

Latin nyelv VII. 
Görög nyelv V—VII.

20 A VII. oszt. főnöke.

13
Szenes Sámuel

r. tanár
(termt.—számt.)

Mennyiségtan 
1., 111., IV—VII. 

Természettan VII.
24

A IV. oszt. főnöke. A 
tápintézet ephorusa. 
Az I—IV. osztály ifj. 
könyvtár vezetője. A 

termt. szertár őre.

14
Varga Mihály 

igazgató 
(termt.—számt.)

Latin nyelv III. 
Magyar nyelv III.

10

15 Adámy Rezső 
énektanár.

Ének I—VII. 2

A református vallásu tanulókat Tóth Lajos zólyomi lel
kész; a róm. katholikusokat Stiffel László kir. kath. főgimn. 
vallástanár; az izraelitákat dr. Schönfeld Áron rahbi oktatta.



23

Bányai ev. egyházkerületünk 1907. évi közgyűlésének 105. 
sz. határozatához képest a tanárok egyházi, társadalmi és iro
dalmi tevékenységéről a következőkben számolunk b e :

Dr. Jánossy István szerkesztette 1915. utolsó negyedében 
a „Figyelő“ c. helyi lapot.

Kuszy Emil, az egyházközség jegyzője, az Ev. Egylet vál.
tagja.

Dr. Oravecz Ödön, Besztercebánya szab. kir. város szin- 
ügyi és könyvtári bizottságának jegyzője. Az ev. egyházi tanács 
választott tagja — az iskolai tanács jegyzője. Titkára az Ev. 
Egyletnek, tagja a F. M. K. E. zólyomi választmányának, a zó
lyomi ev. esp. iskolai bizottságának.

Schmidt Frigyes, 1914. októberben és 1915. júniustól decem
berig a helybeli pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevő
ségnél segédkezett, mely. alkalommal több ezer fél hadisegélyét 
kiszámitotta, részükre a fizetési könyvecskét kiállította és a 
változásokat keresztülvezette.

Szenes Samu, az egyázi és iskolai tanács tagja, az Ev. 
Egylet vál. tagja. ,

Varga Mihály, a zólyomi ev. egyházmegye számvevő szé
kének világi elnöke; törvényszékének, fegyelmi választmányá
nak, számvizsgáló bizottságának, segélyző intézete igazgató 
választmányának és gyámintézeti bizottságának tagja; a besz
tercebányai ev. egyház pénztárosa. Besztercebánya szab. kir. 
város képviselő testületének tagja. Zólyomvármegye árvaházi 
választmányának, a besztercebányai áll. polgári iskola gond
nokságának, a városi iparos tanonciskola felügyelő bizottsá
gának, a Hazafias Olvasmányokat Terjesztő Egyesület és a 
Felv. Magy. Közm. Egy. zólyomi osztálya választmányának 
tagja. Ezeken kívül hivatali állásánál fogva tagja még több bizott
ságnak.

VI. Az iskolai tanács.
A főgimnázium az elemi iskolával együtt a besztercebá

nyai ág. hitv. ev. egyházközségnek, illetve ezen intézet tulaj-
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donosának és fenntartójának kebeléből választott iskolai tanács 
vezetése alatt áll.

Elnöke: Jeszenszky Sándor iskolai felügyelő ; jegyzője : 
dr. Oravecz Ödön.

Tagjai, választottak: Boleman, Lajos, Bothár Emil, Csesznák 
Gyula, dr. Dienes Emil, idb. Furgyik István, Göllner Béla, dr. 
Holesch István, Hugyecz György, Kiszely János, ifj. Rosenauer 
Lajos ; a főgimnáziumi tanári kar megbízásából: dr. Oravecz 
Ödön; az elemi iskolai tanítótestület részéről: Laczo Dániel; 
hivatali állásuknál fogva: Burkovszky Kálmán egyházi felügyelő, 
Sztehló Gerő, Hajdú Lajos lelkészek, Varga Mihály főgimn. 
igazgató, Szenes Sámuel ephorus és Obetkó Lajos elemi iskolai 
igazgató.

VII. A végzett tananyag.

a) Rendes tantárgyak.
1. osztály. Főnöke: Jamrich Béla.

1. Vallástan, h. 2 óra. Ó-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tiz paran
csolat. Egyházi énekek. Tk.: Bereczky S.: Bibliai történetek.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Hangtan. A mondat és részei. 
A helyesírás főszabályai. Olvasmányok a hűn és magyar monda
körből. Képek a magyar földről és népéről. Magyar népmesék 
és tanító példázatok. Részletek a görög mondákból. Költemé
nyek könyv nélkül. Havonta két Írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei J.: 
Magyar nyelvtan I. r. Lehr—Riedl: Magyar olvasóköny. I. kötet.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. összefüggő olvasmány alapján az 
öt declinatio, a melléknevek ragozása és fokozása, a névmások, 
számnevek, praepositiők, a sum és a cselekvő ige ragozása a 
rendhagyó alakok mellőzésével. A nyelvtan tanításához szabott 
olvasmányok fordítása latinról magyarra és viszont. Havonként 
két írásbeli dolgozat. Tk.: Hittrich ö.: Latin nyelvtan I. r. és 
Latin gyakorlókönyv I. r.

4. Földrajz, h. 3 óra. Földrajzi alapfogalmak. Magyarország



25

leiró földrajza tekintettel a terményekre és a népesedési viszo
nyokra. Menetrend. Térképrajzolás. Tk.: Lasz Samu dr. Föld
rajz I. r.

5. Számtan, h. 4 óra. A mennyiségről általában. A szám
lálás. A számok nemei. A tizes számrendszer; nevezetlen és 
nevezett, egy és többnevü egész számok összeadása, kivonása, 
szorzása és osztása. A számok oszthatósága; a legnagyobb 
közös osztó, a legkisebb közös többes. A számrendszer kibő- 
vitése; a négy számolási művelet tizedes törtekkel. A közön
séges törtek fogalma, alak- és értékváltozása. Alapműveletek 
közönséges törtekkel. Az időszámítás főrészei. Házi- és iskolai 
dolgozatok. Tk.: Arany D. és Szíjártó M.: Számtan I. r.

6. Rajzoló geometria, h. 3 óra. Szabályok és utasítások a 
rajszerek ismeretére. A kocka szemlélése. A planimetria alap
elemei; az egyenes helyzetei; vízszintes és függőleges egyenesek 
találkozása és metszése. A díszítés. A négy alapművelet távol
ságokkal. A kör és a szög, a szög nemei, a szögek mérése. A 
pont távolsága az egyenestől. Alapműveletek szögekkel. Zárt 
síkidomok; háromszög, négyszög, és sokszög. A szimmetria; 
szimmetrikus síkidomok. A kör, két kör relatív helyzete. Zárt 
síkidomok kerületének és területének mérése, zárt síkidomok 
összeillősége, egyenlősége, hasonlósága; a tananyaghoz csatolt 
sikdiszitmények rajzolása. Tk.: Horti—Szinte: Rajzoló geo
metria I. r.

7. Természetrajz, h. 2 óra. A gyümölcsök részletes leírása. 
Házi állatok. Fenyő-félék. Néhány mezei és erdei állat. Házi 
szárnyasok. Tavaszi virágok. Tk.: Szterényi Hugó: Természet
rajz I. kötet.

8. Szépírás, h. 1 óra. Magyar kis- és nagybetűk írása 
Vajda Pál szépirási mintái nyomán.

II. osztály. Főnök: Dr. Jánossy István.

1. Vallástan, h. 2 óra. Uj-szövetségi válogatott szakaszok 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. Palesztina 
földrajza. Egyházi énekek. Tk.: Bereczky: Bibliai történetek.

2. Magyar nyelv, h. 5 óra. Felváltva nyelvtan és olvas-
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many. A szótan átismétlése után az állandó határozók tana, 
szórend, az összetett mondatok elmélete. Olvasmányok Jókai, 
Kisfaludy K., Kuthy Lajos, Edmondo de Amicis, Fáy, Turgenyev, 
Aesopus műveiből, leiró olvasmányok a székelyek földjéről. 
Történelmi rajzok az Anjouk és Hunyadiak korából. Könyv 
nélkül Petőfi, Arany, Szász Károly, Gyulai Pál, Vörösmarty 
Mihály verseiből. Kéthetenként egy iskolai dolgozat. Tankönyv: 
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv II. Szinnyei: Magyar nyelv
tan II. r.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Az I. osztályú tananyag ismétlése. 
A szenvedő, álszenvedő, rendhagyó, hiányos és személytelen 
igék ragozása. Az igék főalakjait rendhagyólag képező igék. 
Az acc. c. inf. és az abl. abs. Olvasmányok: a római királyok 
történetéből: Romulus intézkedései. A nőrablás. Harc a sabi- 
nokkal. Romulus megdicsőülése. Numát királlyá választják. 
Numa intézkedései. A Horatiusok és Curiatiusok harca. A had- 
üzenés szertartása. Csoda a királyi palotában. Tarquinius zsar- 
nokoskodása. Tarquinius háborúi. Tarquinius építkezései. A latin 
olvasmányoknak megfelelő magyar-latin fordítási gyakorlatok.

4. Földrajz, h. 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika föld és 
népleirása tekintettel a gazdasági s kulturális viszonyokra. 
Térképrajzolás. Tk.: Lasz Samu dr.: Földrajz II. r.

5. Számtan, h. 3 óra. Az első osztály anyagának átismét
lése. Számolási rövidítések; korlátolt pontosságú műveletek. A 
különböző mennyiségek egyenes és fordított viszonya. Számtani 
és mértani viszony. Arányok. Kettős tételű feladatok megoldása 
következtetéssel és arányok segítségével. Százalékszámítás és 
alkalmazása, összetett kettős tételű feladatok. Házi és iskolai 
dolgozatok. Tk.: Arany-Szijártó: Számtan II. és III. rész.

6. Rajzoló geometria, h. 3 óra. Stereometria: A kocka, 
a hasáb leírása, alkotó részeinek kölcsönös helyzete a térben. 
A sik és egyenes, két sik, több sik kölcsönös helyzete a tér
ben. A gúlák. Gömbölyű testek: henger, kúp, gömb leírása, 
részletes ismertetése, felszín és köbtartalom számítása. Testek 
szimmetriája, hasonlósága; az egész tananyag rajzokban fel
dolgozva tussal. Tk.: Horti—Szinte: Rajzoló geometria II. r.
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7. Természetrajz, h. 2 óra. Őszkor virító növények. Állat
tani fejezetek a gerincesek, Ízeltlábúak, lágytestüek és férgek 
köréből. Gyümölcsfák s néhány tavaszi növény. Tk.: Szterényi 
Hugó: Természetrajz II. köt.

8. Szépírás, h. 1 óra. A magyar írás ismétlése és a német 
írás Vajda Pál szépirási mintái nyomán.

III. osztály. Főnöke: Kiszely Károly.

1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a 
magyarhoni prot. egyház története. Egyházi énekek. Tk.: Be- 
reczky S.: A keresztyén egyház rövid története.

2. Magyar nyelv, h. 4 óra. A hangtan, szótan és mondattan 
rendszeres áttekintése. Olvasmányok a magyar történelem kö
réből : Mohács után (Jókai). Dobozi (Kisfaludy S.) Zrínyi Szi- 
getvárott. Buda visszavétele (Acsády). A görög történelem kö
réből: Perikies és kora (Bajza). Kisebb elbeszélések Kisfaludy 
K., Jókai, Gyulai, Mikszáth müveiből, Berzsenyi, Kölcsey, Vö
rösmarty, Petőfi, Arany, Gyulai verseiből 16 darab könyvnélkül. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk.: Szinnyei J .: Rendszeres 
Magyar Nyelvtan. Lehr-Riedl: Magyar olvasó könyv, III. rész.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan ismétlése után az egyszerű 
mondat tana: Az alany, állítmány, jelző, kiegészítő; az ese
tek használata, az accus, és nominat, cum iníin.; a participium 
gerundium és supinum használata. Olvasmány: Cornelius Ne- 
posból: Miltiades, Themistocles, Aristides. Phaedrusból több 
mese, ennek kapcsán a jambusi versmérték ismertetése. Ma
gyar stílusgyakorlatok fordítása latinra. Kéthetenként egy is
kolai dolgozat. Tk.: Hittrich ö.: Latin nyelvtan. Roseth A. 
Cornelius Nepos. Szemelvények Phaedrus meséiből. Fodor— 
Roseth Stílusgyakorlatok.

4. Német nyelv, h. 4 óra. Olvasmányok: Die Klasse. Der 
Lehrsaal. Die Schule. Die Schulgeräte. Der Unterricht. In der 
Schule. Personen in der Schule. In der Knabenschule. Die Schü
ler und die Schülerinnen. Der seltsame Spazierritt. Der Körper.
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Der Kopf. Das Auge. Die Ohren. Die Nase. Der Mund. Die Glie
der. Die Kleidungsstücke. Die Familie. Unsere Vervandten. Ein 
Gespräch. Die Witwe und die Waisen. Weihnachten. Az olvas
mányok alapján olvasás és Írás; a névelő; a főnevek neme 
és ragozása; a melléknév fokozása; számnevek; személy 
és birtokos névmások; az egyszerű igeidők; a kétféle imper- 
fektum; a kisérő szócskák; az udvarias megszólítás. A versek 
és több prózai olvasmány könyv nélkül. Beszédgyakorlatok az 
olvasmányok alapján. A gyakorlati életben használatos kifejezések 
és szólások tanulása. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tk.: 
Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv I. r.

5. Földrajz, h. 2 óra. Amerika és Ausztrália leiró föld
rajza. A mathematikai és csillagászati földrajz alapelemei. A 
föld fizikai leírása. A szárazföldek. A föld vizei. A légkör s 
annak jelenségei. Tk.: Lasz Samu dr. Földrajz III. r. és Schürger 
Ferenc: Mathematikai és fizikai földrajz.

6. Történelem, h. 3 óra. A magyarok őstörténete. Hazánk 
a honfoglalás előtt. A vezérek kora. A magyar állam kialaku
lása és története a mohácsi vészig. írásbeli gyakorlatok a kül
földi kapcsolatokról s a hadászatról. Mika történeti olvasó 
könyvének olvasása. Tk.: Varga Ottó: A magyarok története I. r.

7. Számtan, h. 3 óra. Kamatszámítás. Állampapírok, rész
vények. Váltó. Diskontszámitás. Kamatos kamatszámítás. Ará
nyos osztás, keverési szabály és láncszabály. Arany és ezüst 
öntvények. Tk.: Arany—Szíjártó: Számtan III. rész.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A planimetria alapelemei. 
A szimmetria. Alapműveletek távolságokkal. A szög fogalma, 
nemei. Alapműveletek szögekkel. Merőleges és párhuzamos 
egyenesek szerkesztése. Egyenes vonalú síkidomok szerkesz
tése, háromszögek, négyszögek, sokszögek osztályozása, szer
kesztése, egybevágósága. Területek átalakítása, területek osz
tása, hasonlóság, arányosság. Háromszögek perspektiv hasonló
sága. Hasonló háromszögek, sokszögek szerkesztése. A közép- 
arányos. Az egész tananyag és tankönyvben felvett táblázatok 
tussal való rajzolása, festése. Tk.: Horti—Szinte: Rajzoló 
geometria III—IV. r.
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IV. osztály. Főnöke: Szenes Sámuel.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Egy

házi énekek. Tk.: Hetvényi Lajos: Keresztyén vallástan.
2. Magyar nyelv, h. 4 óra. A nyelvről. Szóképek és alak

zatok. A stilus tulajdonságainak elmélete olvasmányok alapján. 
A klaszikus, modern és nemzeti verselés s annak főbb müfor- 
mái. Olvasmányok: Heltai meséi, Mikes nehány levele, részlet 
Faludi Téli Éjszakáiból, élet s jellemrajzok Kazinczy, Kemény, 
Szalay, Csengery, Jókai, Gyulai és Gárdonyi műveiből. Nagyobb 
olvasmány: Arany Jánostól: Toldi, melynek első négy énekét 
könyv nélkül is tanulták. A fontosabb ügyiratok: folyamodvány, 
nyugtatvány stb. szerkesztése és fogalmazása. Kéthetenként 
iskolai dolgozat. Tk.: Góbi: Stilisztika. Arany: Toldi, Lehr A. 
magyarázataival.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. A hang-, alak- és esettan átismét
lése után: az állitás módja (kijelentő, felszólító és óhajtó mon
datok, kérdő mondatok); az összetett mondatok, a mondatok 
mellérendelése és alárendelése; oratio obliqua; szórend. A 
hexameter. Olvasmány: Caesartól: Gallia Caesar idejében. A 
helvetiusokkal viselt háború. Ezt megelőzte Caesar élete, művei; 
befejezte a római hadügynek ismertetése. Ovidiustól az iró 
ismertetése után: A vizözön. Deucalion és Pyrrha. Midas. 
Kéthetenként iskolai dolgozat. Tk.: Hittrich: Latin mondattan. 
Roseth: Szemelvények J. Caesarból. Cserép: Szemelvények 
Ovidiusból. Kempí—Cserép : Stílusgyakorlatok.

4. Német nyelv, h. 3 óra. Olvasmányok: Das Haus. Die alte 
Wohnung. Die Mahlreiter. Im Gasthause zum goldenen Löwen. 
Der Garten. Meine Schwester. Das Dorf. Hund, Katze, Pferd. 
Der Besuch. Der Kranke. Der Fluss. Die Stadt. München. 
Die Begrüssung. In der Buch- und Papierhandlung. Der Hausbau. 
Alle Menschen müssen arbeiten. Die Droschke. Az olvasmá
nyokkal kapcsolatban a harmadik osztály nyelvtani anyagának 
ismétlése; a perfektum ragozása; a melléknév változása és 
ragozása; a személyes névmás ragozása. A szórend; szóössze
tétel ; igekötős igék ragozása; a fontosabb praepositiók. Beszéd- 
gyakorlatok az olvasmányok alapján, melyeknek nagy részét
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könyv nélkül is tanulták. A gyakorlati életben előforduló ki
fejezések és szólások tanulása. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. 
Tk.: Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv II. r.

5. Történelem, h. 3. óra. A magyar nemzet története 
1526-tól a legújabb időkig: A török hatalom terjeszkedése. A 
szabadságharcok kora. A királyaival kibékült Magyarország a 
haladás utján. A mai Magyarország megalakulása. A magyar 
birodalom általános ismertetése tekintettel az alkotmányra, a 
közös ügyekre és Ausztriára. Tk.: Varga Otto: A magyarok 
története II. rész.

6. Számtan, h. 3 óra. Algebra. Az algebrai alapfogalmak, 
az absolut és relativ számok összeadása, kivonása, szorzása és 
osztása egy- és többtagú kifejezésekkel; a hatvány, a közön
séges számok négyzete és köbe; a hányados mint arány és 
tö rt; a törtek egyszerűsítése, egynevüsitése, szorzása és osztása; 
a számok oszthatósága, a legnagyobb közös mérték, legkisebb 
közös többszörös; első fokú egyenletek 1 ismeretlennel, egyen- 
letbetétel, az aránypár mint egyenlet. Elsőfokú egyenletek két 
ismeretlennel. A függvény fogalmának bevezetése. Házi- és 
iskolai dolgozatok. Tk.: Beke M.: Algebra:

7. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A kör keletkezése, alkotó 
részei, alaptételek. A kör és adott ponton áthúzható egyenesek 
relativ helyzete. A kör érintője. Pont és kör relatív helyzete a 
síkon. Érintőkre vonatkozó szerkesztések. A kör és a szög. 
Két kör relativ helyzete, közös érintője. Külső, belső érintők 
szerkesztése. A kúpszeletek. Az ellipszis gépies rajzolása; tulaj
donságai, körré, egyenes vonallá való átalakítása, alkotórészei 
közötti összefüggés. Az ellipszis többféle szerkesztése, érintői, 
ellipszis alakok. A hyperbola szerk. különféle alakjai, érintői 
Parabola: tulajdonságai szerkesztése, érintői, ellipszissel való 
összehasonlítása. Az egész évi anyag rajzokban részletesen 
feldolgozva. Tk.: Horti —Szinte : Rajzoló geometria III—IV. rész.

8. Természetrajz, h. 3 óra. A növények morfologikus leírása 
s szervei. A növények anatómiája. Kémiai alapismeretek. Nö
vényélettan. Rendszertani osztályozás. Fontosabb növények 
részletes tárgyalása. Tk.: Szterényi Hugó: Növénytan.
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V. osztály. Főnőké: Dr. Oravecz Ödön.

1. Vallástan, h. 2 óra. A keresztyénség megalapításának 
története. Jézus vallásának megértése céljából Izrael vallásának 
ismertetése az ó-szövetségi könyvek alapján, különös tekintettel 
a prófétákra. Jézus élete és tanítása. Az apostolok jelentősége.

A kánon története. Bibliai szemelvények olvastatása. Egy
házi énekek. Tk: Frenyó Lajos: A kereszténység megalapitásá- 
sának története.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Prózai Írásművek szerkesztése, 
az anyaggyűjtés és rendezés. A történetírás, a szónoki beszéd, 
elbeszélés, leírás, értekezés és a levél. Főbb olvasmányok: 
Arany: Toldi estéje. Jókai: Az uj földesúr. Tinódi: Buda veszé- 
séről. Salamon: A török hódoltság, (szemelvények,) Kölcsey: 
Paraenesis, (szemelv.), Kossuth: Beszéd 1848 július 11-én; 
Pázmány, Deák, Eötvös és Kemény egy-egy beszéde.

Házi dolgozatok: A Gyulafi testvérek története. Mi tette 
Ankerschmidtet magyar emberré ? Miért segédtudománya a 
földrajz a történelemnek ? Búcsúbeszéd hadbavonuló társainkhoz. 
Levél egy kirándulásról. — Iskolai dolgozatok: A tudás egyik 
útja az olvasás. Zrínyi Miklós halála. A régi római jelleme. Tk: 
Riedl: Retorika.

3. Latin nyelv, h. 6 óra. Olvasták Cicerónak pro lege Ma
nilia és pro Archia poeta beszédét teljes szövegben és egyes 
részeit Ovidius Fasti-jának. Bevezetésül szolgált Cicero és Ovi
dius irói pályája és méltatása. A pro lege Manilia-nak harmadát 
könyv nélkül is tanulták. Római állami régiségek ismertetése. 
A tanév elején és végén a latin alaktan és mondattan külön 
volt ismételve. Évközben hetente egy órában stílusgyakorlat, 
ezeknek kapcsán a latin stilisztika főbb szabályai. Volt 13 
iskolai dolgozat. Tk.: Zsámboky: Cicero pro lege Manilia. Ka- 
possy: Cicero: pro Archia. Cserép : Ovidius müveiből. Schuster; 
Hittrich: Latin mondattan. Köpesdy és Cserép : Stílusgyakorlatok. 
Hittrich: Római régiségek.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. Az attikai nyelvjárás alaktana a 
jú'-végű igékig. Megfelelő olvasmányok az olvasókönyvből a
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végzett nyelvtani tananyag begyakorlására. Kéthetenként egy 
iskolai írásbeli dolgozat (fordítás magyarból görögre.) Tk.: 
Maywald J . : Görög nyelvtan és Görög gyakorló és olvasókönyv.

5. Görögpótló, a) Irodalom, h. 3 óra. A homerosi kérdés 
ismertetése után a két éposz: llias és Odyssea bemutatása 
szemelvényekben. Herodotos élete és müvei. A görög perzsa há
borúra vonatkozó részek olvasása. Magyar irodalmi olvasmányok: 
Gyöngyösi: Kemény János emlékezete. Arany: Buda halála. 
Szemelvények Bethlen Miklós, Kemény János, Cserei Mihály és 
Apor Péter müveiből, az irók életrajza. Görög régiségtanból 
Athén és Spárta. Görög hadügyi, vallási és magánrégiségek.

Házi dolgozatok: A hajó és részei Homeros Iliásában. 
Achilles jelleme.

Tk.: Csengeri: Homeros Iliása. Gyomlay: Homeros Odys- 
seája. Geréb: Szemelvények Herodotosból. Badics: Magyar iro
dalmi olvasókönyv. I. rész. Schill: Görög régiségek.

b) Görögpótló-rajz, h. 2 óra. Egyszerű stereometriai tes
teknek és ezek összetételeinek rajzolása szemlélet utján, kez
detben contourokban és utóbb árnyékolással. Kitömött madarak, 
vázák és egyszerű gyümölcs csendéleti összeállítások szénnel, 
szineskrétával, tonus papíron, természet után. Egyptomiak, 
ázsiai népek művészete. A klasszikus művészet: görög, etruszk, 
római építészet, szobrászat, festészet ismertetése, műalkotások 
bemutatása.

ö. Német nyelv, h. 3 óra. Prózai olvasmányok: Der Löwe. 
Der Wolf. Die Bärenhaut. Die Kornähren. Mut zweier Knaben. 
Europa. Deutschland. Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Die 
heilige Elisabeth. Der Rattenfänger zu Hameln. Költemények: 
Goethe: Gefunden. Der Sänger. Heine: Loreley. Uhland: Ein
kehr. Des Knaben Berglied. Lenau: Die drei Zigeuner. Rückert: 
Der betrogene Teufel. Az előbbi osztályok nyelvtani anyagának 
ismétlése, kiegészítése és rendszerbe foglalása. Beszédgyakor
latok az olvasmányok alapján. Az olvasmányok és költemények 
tartalmának német nyelven elmondása. A költemények és egyes 
prózai olvasmányok könyv nélkül. Kéthetenként egy írásbeli 
dolgozat.
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7. Történelem, ti. 3 óra. Az ókor története a nyugat-római 
császárság bukásáig (476 Kr. u.) a földrajzi ismeretek ébren
tartása mellett és különösen az erkölcsi, művelődési és művé
szettörténeti mozzanatok kiemelésével, a) A keleti népek: 
egyptomiak és sémi népek; akkadiak és chaldäusok; assyrok 
és héberek. A legrégibb zsidó történelem bírálata. A phoeniki- 
aiak kereskedelme és gyarmatai. Brahmaismus és Buddhismus. 
A babyloni és perzsa birodalom, c) Görög történelem. A hőskor 
vázlatosan. Lykurgos törvényhozása. Az athéni állam történelme 
Solonig, kiterjeszkedve a Drakon-féle eupatrida uralomra. Solon 
timokratiája. Kleisthenes, Aristeides, Ephialtes és Theramenes 
demokratiája. A 30 zsarnok uralma. Athenae bukása 404. A 
thebaei hegemónia. A makedón uralom. II. Fülöp és Nagy 
Sándor. A diadochok birodalmai. A hellenistikus korszak mű
veltsége. d) Római történelem. Róma keletkezése a monda és 
történelem alapján. A királyság korszakának kritikája. Alkot
mányos és jogviszonyok. Pártküzdelmek a patríciusok és ple
bejusok közt. A néptribunság. A decemvirek. A pun és make
dón háborúk. A forradalmak korszaka a Grachus-mozgalmaktól 
az actiumi csatáig. Az imperium alapítása. A császárság fény
kora, hanyatlása és bukása 476. Az antik műveltség hanyatlása 
és bukása. Az ókori történelem kútfői és segédeszközei. Tk.: 
Varga Ottó: Világtörténet: Ókor történelme, Helmár: Iskolai 
atlasz az ókori történelem tanításához.

8. Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra. Elsőfokú egyenletek 
két és három ismeretlennel. Négyzetgyök. Algebrai műveletek 
négyzetgyökökkel. Irrationalis mennyiségek, imaginárius és com
plex számok. Tiszta és vegyes másodfokú egyenletek. Művele
tek általános gyökmennyiségekkel. Irrationalis egyenletek. Köb
gyökvonás. b) Geometria. Egyenes szög, szögpárok. Háromszög. 
A háromszögek szerkesztése, egybevágósága. Négyszögek, sok
szögek. Arányosság, sugárrendszer. A háromszögek, négyszö
gek, sokszögek hasonlósága. Pythagoras tétele. A kör és alkotó
részei. Az egyenes vonalú idomok területe. Tk.: Beke Manó 
Algebra; Ábel—Lévay—Polikeit: Geometria I. r.

9. Természetrajz, h. 3 óra. A sejtek, szövetek alapfogalma.
3
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Az emberi test. Organologia. Biológiai jelenségek. Az állatok 
rendszertani felosztása és leirása. Tk.: Szterényi Hugó : Állattan.

VI. osztály. Főnöke: Kirsteuer Károly.

1. Vallástan, h. 2 óra. Az egyetemes kér. egyház története 
az egyház megalapításától a westphaliai békéig, különös tekin
tettel az egyház belső életére és a reformáció elterjedésére. 
Megfelelő történeti kútfők olvastatása. Egyházi énekek. Tk.: 
Bereczky Sándor: Az egyetemes kér. egyház története a 
westphaliai békéig.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az eszthetikai alapfogalmak 
ismertetése után a művészetek osztályozása és célja, az esz
ményítés fejtegetése. A költői műfajok rendszeres bemutatása 
megelőző olvasmányok alapján, a műfajok történeti fejlődésének 
vizsgálata és főbb képviselőik. Kötelező házi olvasmányok: 
Kovács: „Magyar népdalok“ cimü gyűjteménye. Zrínyi: Szigeti 
veszedelem. Riedl: Arany válogatott balladái. Shakespeare: 
Julius Caesar. Ilavonkint egy Írásbeli dolgozat; a tételek a 
következők voltak: Városunk háborús képe. Az Alföld Petőfi 
költészetében. Vörösmarty Szózata. Az eszményítés. Az elegia 
fejlődése. Zrínyi jelleme. Ágnes asszony és Kund Abigél. Tk.: 
Góbi J . : Poétika.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: a) Livius, XXI—XXII. 
k. A második pún háború előzményei. Hannibal jelleme és 
tervei. Saguntum ostroma. Hannibal átkel az Alpeseken. Tra
sumennus. Q. Fabius megakasztja Hannibált diadalutjában. Cannae. 
b) Szemelvények Vergilius /Veneisének I. és II. énekéből. A két 
iró élete és müvei. Hadi és cultus-régiségek. Alak- és mondat
tani ismétlés. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat (az olvas
mányhoz alkalmazott magyar szöveg fordítása latinra, idősza
konként egy-egy fordítás latinból magyarra). Tk.: Szabó Gy. 
Iván: Livius XI—XXX. Cserép J .: Szemelvények P. Vergilius 
Maró Aeneiséből. Szabó, Kálmán és Wirth: Latin stylusgyakor- 
latok IV. Hittrich ü.: Római régiségek és Latin nyelvtan.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. a) Olvasmány: Szemelvények Xe-
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nophon Anabasisából és Memorabiliájából, továbbá a görög 
elegia-, iambus- és melosköltészetből. Az irók élete és müveik. 
b) Nyelvtan: Az attikai nyelvjárás alaktanának ismétlése és 
befejezése. Kéthetenként Írásbeli iskolai dolgozat (fordítás 
magyarból görögre). Tk.: Mayvald J. Görög Nyelvtan és Görög 
Gyakorló és Olvasókönyv II. r.

5. Görögpótló, a) Irodalom h. 3 óra. A görög elégia, 
epigramma, anthologia és iambos, az aiol dalköltészet, a dór 
karének történeti fejlődése és főbb képviselői. A szemelvé
nyekből 21 drb. könyv nélkül. A klasszikus versmértékü magyar 
lira fejlődése és főbb képviselői Sylvestertől Vörösmartyig. A 
szemelvények közül 18 könyv nélkül. Aeschylos Agamemnon- 
jának és Sophokles Antigoné-jának olvasása. A görög lira 
kapcsán a görög vallási, a görög dráma kapcsán a színházi 
régiségek. Házi dolgozat: Berzsenyi ódái. Agamemnon törté
nete. (elbeszélés.) Tk.: Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv 
II. r. Csengeri: Aeschylos Agamemnon-jának fordítása. Kemf: 
Sophokles Antigoné-jának fordítása. Schill : Görög régiségek.

b) Görögpótló-rajz, h. 2 óra. Testcsoportok, használat tár
gyak, díszítési tárgyak, vázák, korsók, csendéleti összeállítások, 
gyümölcsök, kitömött madarak természet utáni rajzolása vál
tozatos technikai kivitelben. Színlátás gyakorlása. — Ó keresz
tény, bizánci, arabs, román, gót képzőművészet ismertetése.

6. Német nyelv, h. 3 óra. Prózai olvasmányok: Der Sänger
krieg auf Wartburg. Der Schweizerbund. Friedrich der Grosse 
und der Bauer. Die Nibelungensage: Wie Siegfrid den Nibe
lungenhort gevann. Wie Siegfrid nach Worms zog. Wie Siegfrid 
erschlagen wurde. Költemények: Schiller: Lieder aus Wilhelm 
Teil. Der Ring des Polykrates. Die Bürgschaft. Goethe: Der 
Zauberlehrling. Kerner: Der reichste Fürst. A nyelvtani anyag- 
ismétlése. Beszédgyakorlatok; tartalmak elmondása; költemé
nyek könyv nélkül. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat. Tk.: 
Miklós—Kaiblinger: Német nyelvkönyv III. r.

7. Történetem, h. 3 óra. A középkori intézmények meg
alakulása. A barbárok betelepülése a nyugati birodalomba. A 
keleti császárság küzdelmei a barbárokkal. Az iszlám. A pápa-

3*
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sag, az uj római császárság és a hűbéri rend megalakulása 
nyugaton. A IX. és X. század uj államai. A császárság hege
móniája. A keresztes háborúk. A pápaság hegemóniája. A 
középkori intézmények bukása. A középkort és az újkort egy
mástól elválasztó események. A renaissance. A fölfedezések. 
A reformatio Németországban és Európa többi államában. Az 
ellenreformatio és a harmincéves háború. Tk.: Varga Ottó: 
Világtörténet. II. k.

8. Mennyiségtan, h. 4 óra. a), Algebra: A hatványmennyi
ségek általánosítása, negativ és törtkitevőjü hatványok. Szám- 
rendszerek. Logarithmus és alkalmazása. Exponentiális egyen
letek. Számtani és geometriai sorok.

b) Geometria: A kör és alkotórészei. A körbe és a kör 
köré írott idomok. A kör és részeinek kerülete és területe. A 
sík trigonometriája és ennek alkalmazása a területszámitásnál, 
távolság- és magasságméréseknél. Tk.: 1. Beke Manó: Algebra.
2. Ábel—Lévay—Polikeit. Geometria. Segédkönyv Polikeit: Lo- 
garithmus-táblák.

9. Ásványtan és chemia, h. 3 óra. Ásványok fizikai tulaj
donságai. Ásványok chemiai összetétele. Ásványok rendszere. 
A legfontosabb geológiai tényezők. A föld történetének rövid 
vázlata. Tk.: Ormándy Miklós: Ásványtan és chemia.

VII. osztály. Főnöke: Schmidt Frigyes.

1. Vallástan, h. 2 óra. Egyetemes egyháztörténelem a 
westphaliai békéről a jelen korig. Protestáns egyházunk hazai 
történelme. Megfelelő olvasmányok a Tankó-féle vallástörténeti 
olvasókönyvből. Tk.: Bereczky: A magyar prot. egyház tör
ténete.

2. Magyar nyelv, h. 3 óra. A magyar nemzeti irodalom 
történetének ismertetése Kazinczy haláláig, tekintettel a műve
lődéstörténeti mozzanatokra. A tárgyalt irók műveiből állandó 
olvasás s e mellett Pintér Jenő „Irodalomtörténeti olvasókönyv“-é 
bői a tanterv szerint megfelelő tanulmányok és bírálatok ol-
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vasasa. Nagyobb olvasmányok voltak: Barlám és Jozafát legen
dája. Gyergyai: Árgirus históriája. Gyöngyösi: Marssal társal
kodó Murányi Venus. Zrínyi: A török afimn ellen való orvos
ság. Faludi: Téli éjszakák. Kármán: Fanni hagyományai. Kis
faludy S.: Csobáncz. Katona: Bánk bán.

A magyar nyelv rendszerének áttekintése.
Házi dolgozatok: A nemzeti irodalom tanulmányozásának 

haszna és fontossága. A Protestantismus hatása a XVI. század
beli műveltségi viszonyainkra. A fölfedezések jelentősége. Zrínyi 
katonai reformeszméi. Faludi verses művei. Mitől óvakodjék a 
tanulmányait idegen helyen végző ifjú ? Fanni egyénisége. Miért 
nem hatott Katona „Bánk bán“-ja a múlt század első harma
dában ?

Tk.: Pintér: A magyar irodalom története I. r. Szinnyey: 
A magyar nyelv.

3. Latin nyelv, h. 5 óra. Olvasmány: Szemelvények Vergi
lius Aeneisének V., VI„ VII. és VIII. énekéből. Cicero I. beszédje 
Catilina ellen. Sallustius: Bellum Jugurthinum 1—53. c. A szer
zők életrajza és műveik méltatása. A régiségtani ismeretek ki
egészítése és összefoglalása. Stílusgyakorlatok a nyelvtan 
ismétlésével. Kéthetenként Írásbeli dolgozat, fordítás felváltva 
magyarból latinra és latinból magyarra. Tk.: Cserép J . : Sze
melvények Vergilius Aeneiséből. Hittrich ö . : Sallustius: Bellum 
Jugurthinum. Köpesdy S.: Ciceronis in L. Sergium Catilinam 
Orationes IV. Burián—Kara—Székely—Wirth : Latin Stílusgya
korlatok. Hittrich 0 .: Római Régiségek és Latin Nyelvtan.

4. Görög nyelv, h. 5 óra. Homeros Odysseia I. ének 1—95. 
V., VI. és VII. ének. Homeros és a homerosi eposzok története, 
az Odysseia tartalma és szerkezete. Szemelvények Herodotos- 
ból. Herodotos élete és műve. — Az ión nyelvjárás főbb saját
ságai. — Havonként egy Írásbeli dolgozat, fordítás felváltva 
görögből és magyarból. — Tk.: Csengeri J .: Homeros Odyssei- 
ája. Vietorisz J . : Szemelvények Herodotos történeti munkájából. 
Maywald: Görög Nyelvtan.

5. Görögpótló, a) Irodalom, h. 3 óra. Részletek Thukydides 
müveiből, főként a Perikies és Alkibiades alakja köré csopor
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tosuló eseményekből. Demosthenes beszéde: „A koszorú ügyé
ben“. Thukydides és Demosthenes élete és irói jelentősége. A 
magyar történetírás és szónoklat XIX. századbeli í'őbb képvi
selőinek müveiből szemelvények olvasása és Íróik élete. A 
görög irodalom áttekintése az egyes műfajok kifejlődése nyo
mán. A görög államélet és hadirégiségek ismertetése.

Házi dolgozatok: Miért nem tarthatjuk Alkibiadest nagy 
embernek c< Kölcsey mint szónok.

Tk.: Szilasi: Szemelvények Thukydides müveiből. Bölcskei 
és Schaffer: Demosthenes beszéde „A koszorú ügyében.“ 
Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv. III. r. Schill: Görög 
régiségek.

b) Görögpótló-rajz, h. 2 óra. Az előző tananyag (V. VI. o.) 
kibővítése; építészeti részletek, edények, madarak, csendéleti 
összeállítások rajzolása, festése, a valóság tökéletesebb után
zására való törekvés, színlátás tovább fejlesztése. — A renai- 
sance művészet; a kiválóbb építő művészek, szobrászok, festők. A 
bárok művészet ismertetése és bemutatása.

(5. Német nyelv, h. 3 óra. A német irodalomtörténet fonto
sabb korszakainak vázlatos ismertetése Lessing fellépéséig: 
Das deutsche Volk und die deutsche Sprache. Der deutsche 
Heldengesang. Mittelalterliche Blütezeit der deutschen Dichtung. 
Übergang zur zweiten Blüte. Die Glanzperiode der deutschen 
Literatur: Klopstock, Lessing. Kisebb olvasmányok az irodalom- 
történeti olvasókönyvből: Glauben und Dichtung der alten 
Germanen. Das Hildebrandslied. Das Nibelungenlied. Das Ro
landslied. Aus der ritterlichen Lyrik: Im Frühling. Der entflogene 
Falke. Deutschland über alles. Die deutche Schriftsprache. 
Klopstock: Das Rosenband. Vaterlandslied. Nagyobb olvasmány: 
Schiller: Wilhelm Teli: első és harmadik felvonása teljesen. 
Havonként egy írásbeli dolgozat. Tk.: Miklós— Kaiblinger.: Iro
dalmi olvasókönyv. Schiller: Wilhelm Teli magy. Heinrich G.

7. Történelem, h. 3 óra. A nagyhatalmak megalakulása és 
az állami éiet kifejlődése. I. Franciaország: IV. Henrik és Sully.
XIII. Lajos és Richelieu. A fronde. Mazarin. XIV. Lajos kora.
XIV. Lajos rablóháborui és reuniói. A spanyol örökösödési
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háború. II. Magyarország és Ausztria: I. Leopold. Erdély rom
lása II. Rákóczy György után. A Wesselényi-féle összeesküvés. 
Thököly fölkelése. Magyarország felszabadítása a török uralom 
alól. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. III. Svéd-, Orosz- és 
Poroszország: Az északi háború. Nagy Péter uralkodása. Po
roszország emelkedése. IV. Anglia: A Stuartok. Cromwell. A 
restauratio. A dicsőséges forradalom. V. A XVII. század uj 
irányai az irodalomban és tudományban. VI. Az osztrák örö
kösödési háború. Mária Terézia és Nagy Frigyes. VII. II. Ka
talin. Lengyelország fölosztása. VIII. Anglia megszerzi a hege
móniát a tengeren. Az északamerikai gyarmatok szabadság- 
harca. A forradalmak kora I. Franciaország XV. Lajos és XVI. 
Lajos korában. A francia forradalom kitörése 1789-ben. A nem
zetgyűlés. Mirabeau. A törvényhozó gyűlés. A convent. A rém
uralom. II. A régi Európa harcai az uj rend ellen. III. Napoleon. 
IV. A szent szövetség. V. A februári forradalom és következ
ményei. VI. A reactio. VII. A régi rend bukása és az alkotmá
nyos élet diadala. Olaszország egyesülése. Németország egye
sülése. A porosz-osztrák és a porosz-francia háború. A Balkán
államok. -  Európa és Amerika nevezetesebb államainak poli
tikai földrajza. Tk.: Varga 0.: Világtörténet III. k.

8. Mennyiségtan, h. 3 óra. a) Algebra: Kamatos-kamat 
számítás. Járadékszámítás. Amortizatiós kölcsönök. Államadósság. 
A másodfokú egyenletek. Reducálható egyenletek. 3-ad, 4-ed 
és 5-öd fokú reciprok egyenletek. Másodfokú függvény. Maxi
mum és minimum számítás. Határozatlan egyenlet. Euler í. 
megoldás. Tk.: Lutter—Eberling Algebra.

b) Geometria: A mértani elemek absolut és relativ hely
zete a térben. Hajlásszög, lapszög, testszög. Szögletes testek. 
Hengerek, kúpok, gömb és részei. Felületszámitás és köbtar- 
talomszámitás. Tk.: Abel—Lévay—Polykeit. Geometria II. rész.

9. Természettan, h. 4 óra. Mechanika. A szilárd, csepp
folyós és légnemű testek fizikája. Hullámmozgás. Akustika. 
Optika, Tk.: Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. I. rész.
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b) A VIII. osztályt pótló tanfolyam.
Osztályfőnök volt: Schmidt Frigyes.

1. Vallástan, h. 2 óra. A keresztyén hittan főbb elvei.
2. Magyar nyelv, h. 3 óra. Kazinczy halála óta a magyar 

irodalom nevezetesebb képviselői az irodalmi műfajok szerint.
3. Latin nyelv, h. 4 óra. Szemelvények Horatius költemé

nyeiből. A római irodalom összefoglaló története.
4. Görög nyelv, h. 4 óra. Homeros. Az Ilíasból az I. ének 

végig.
5. Görögpótló, a) Irodalom, h. 2 óra. Platon élete és művei. 

A Kriton olvasása. A görög építészet, az oszloprendek, a 
szobrászat híresebb képviselői.

b) Görögpótló rajz, h. 2 óra. Az emberi test rajzolása.
6. Német nyelv, h. 3 óra. Lessing, Goethe, Schiller élete és 

müveik, a romantikus iskola, Uhland, Grillparzer, Heine, Lenau.
7. Történelem, h. 3 óra. Magyarország oknyomozó törté

netének áttekintő összefoglalása. Közintézményeink történeti 
fejlődése.

8. Természettan, h. 4 óra. A hőtan, mágnesség és elektro
mosság alaptörvényei, gyakorlati alkalmazásuk.

9. Mennyiségtan, h. 2 óra. Kapcsolástan, permutatio, com
binabo, variatio, a binominalis tétel, gömbháromszögtan.

10. Filozófiai propedcntika, h. 3 óra. A lelki élet főbb 
jelenségei. A logika alaptételei.

c) Rendkívüli tantárgyak.
t

1. Szabadkézi rajz, h. 2 óra. I—III. oszt. tanulók egy 
csoportban. Kezdők: kézügyesitő gyakorlatok, egyszerű nyom
gyakorlatok, foltgyakorlatok, réteges vázolás. IV. o.-ban: egyp- 
tomi, arab, perzsa, görög díszítő elemek rajzolása, festése, 
lepkék rajzolása, festése természet után, térkitöltési gyakorlatok. 
V—VII. o.-ig testcsoportok, használati tárgyak, vázák, korsók, 
csendéleti összeállítások, gyümölcsök, madarak rajzolása, szénnel 
ironnal, változatos technikával és festése aquarellel. A rajzokból 
szépen látogatott kiállítást rendeztünk junius első napjaiban.
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2. Ének, h. 2 óra. I—II. osztály. Énekelmélet. Az emberi hang. 
Vonalrendszer. Hangjegyek s azok Írása. Szünjelek. Ütem. Fél
hang. Egész hang. A kemény hangsor szabálya s ennek va
lamint a hangközöknek egy nyolcadon belül való begyakorlása. 
Egy és két szólamu Canonok. Tankönyv: Zsaskovszky E.: 
Énekes könyv. I. füzet.

A III—VII. osztály tanulói dalkörré alakulva felléptek a 
februári hangversenyen.

Vili. Jelentés a könyvtárak és szertárak 
gyarapodásáról.

1. A tanári könyvtár.
A tanári könyvtár őre: Kuszy Emil már egy éve katonai 

szolgálatra vonult be s igy az oly kívánatos rendezés munkája 
szünetel. A könyvtár circa állománya 6200 mű, 6500 Értesítő 
és 1800 kisebb nyomtatvány. Ez évben gyarapodott a könyvtár 
187 művel, minek teljes értéke 1736 K 06 fillér. A gyarapodás 
javát a dr. Bothár Samu volt iskolai orvos hagyatékából kapott 
81 mű teszi, miknek értéke 1081 K 66 fillér.

1. Vétel utján volt beszerezve: Bodnár: A magy. irod. tör
ténete. — Dézsi: Mikes fordításairól. — Dézsi: Mankóczi István.
— R. Kiss: A Rákóczy-kor irod. története. — Szinnyei: Toldi 
szerelmének forrásai. — Müller és Donaldson: Régi gör. irod. 
története 2 k. — Zsoldos: Thukydides müvei 2 k. — Radó: 
Görög költők. — Radó: Latin költők. — Bleyer: A magyar 
hunmonda germán elemei. — Dézsi: Egy magyar dráma a 
XVII. századból. — Dézsi: Tinódi Jazon királya. — Dézsi: A 
Lugossy codex. — Vincze: Barlám és Jozaíát legendája. — 
Prónai: Dugonics Etelkája. — Váczy: Kazinczy levelei. — 
Kováts : Poncianus históriája. — Bellaagh: Faludi Szent embere.
— Bartha: Margit legenda. — Vincze: A magyar szentek le
gendái. — Vincze: Szent Ferenc legendája. — Bartha: Alexan
driai Szent Katalin. — Madarász: Mindszenthy versei. — Mo- 
ravcsik: Költészettan. — Gyomlay: Demosthenes beszédei. —
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Pintér: Magyar drámai mesék. — Szász: Az Odüsszeia — 
Horváth: A magyar irod. története. — Ameis—Hentze: Homers 
Odyssee 2 k. — Heinrich Stein: Herodotos müvei 7 k. — Papé: 
Handwörterbuch der griechischen Sprache 2 k . — Igazgatói 
értekezlet jegyzőkönyve 3 példány. — Pauler Ákos: A foga
lom. — Hornyánszky: A homerosi beszédek. — Gombócz: 
Magy. Etym. Szótár 4 f. — Gieswein: Egyén és társadalom. 
Frölich: Math, és Term. tud. Ért. XXXIIÍ. 2. 3. 4. 5. — Bereczky: 
Ifjúsági könyvtárjegyzék. — Goldzieher: Emlékbeszéd Vámbéry 
felett. — Szüts: A földi giliszta. — Takáts: Rajzok a török 
világból 2 k. — Fabriczy: Kisebb dolgozatok. — Eüripides: 
Drámái. — A Magy. Tud. Akad. Almanachja. — Réthy: Emlék
beszéd Vályi Gyula felett. — Földes: A nemzetközi kereskede
lem elmélete. — Szendrei: Emlékbeszéd Horváth Jenő felett. 
— Sutorisz: Évnyitó az eperjesi collegiumban. — Magyar Tört. 
Emlékek XL. k. — Simony: Jelentéstani szempontok. — Hege
dűs : Schesaeus: Ruinae Pannonicae. — Darkó: Bölcs Leó 
hitelessége. — Lányi: A háború és a jövő. — Beöthy: 
Rectori székfoglaló 1915. — Csekey: A pragm. sanctio erede
tije. — Fellner: Ausztria és Magyarország jövedelme. — Farkas: 
A francia forradalom 2 k. — Seres: Bonaparte 2 k. — Adorján: 
A császárság 2 k. Seres: Napoleon 2 k. — Mahler: Ókori 
chronologia.

A folyóiratok közül a következőknek 1915. évi folyama 
vétetett fel a könyvtárba: Archeológiái Értesitő, Magyar Paeda
gogia, Evang. Őrálló, Történelmi Szemle, Tanáregyesületi Köz
löny, Természettudományi Közlöny, Magyar Nyelvőr, Philologiai 
Közlöny, Isten igéje, Az ösvény, Budapesti Szemle, Botanikai 
Közlemények, Akadémiai Értesitő, Magyar Irodalomtörténet, 
Századok, Athenaeum, Állattani Közlemények. Magyar Chemiai 
Folyóirat, Magyar Nyelv, Néptanítók Lapja, Hivatalos Közlöny, 
Herkules. (Ez utóbbi négy a vallás- és közokt. miniszter úr 
ajándéka.) Lehrproben und Lehrgänge.

2. Ajándékozás utján kaptuk a vall. és közokt. miniszter 
úrtól a Révai Lexikon XII. és XIII. kötetét és Magyarország 
közoktatásáról szóló 1913. évi jelentést.
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Terebesfejérpataki Gesell Sándor főbányatanácsos úrtól: 
Bányászati és Kohászati Lapok 48 évf.; A magyar földtani 
intézet évi jelentését 1914-ből 2 részben; Földtani Közlemények 
45 évf. Kadic: Barlangkutatás II. 4 f. III. 1. 2. f. A magy. kir. 
Földtani Intézet XXII. évkönyve.

Varga Mihály igazgatótól: Historiae Evangelicorum in 
Hungária.

Özv. Jurányi Adolf né hagyatékából: A Selmecbányái ev. 
egyház és iskola története.

Debrecen városától: Koncz és Herpey: Debrecen rangra- 
emelése. Klimo Vilmos 7. o. tanulótól: Szabó: Cikkek a ter- 
mészettani földrajzból. — Messa Vilmos 5. o. tanulótól: Jósika: 
Regény és regényitészet. — Papp Béla 3. o. tanulótól: Petőfi 
Album.

Néhai Bothár Samu dr. hagyatékából a következő müveket 
kaptuk: Naumann: Elemente der Mineralogie. — Tchermak: 
Mineralogie. — Cotta: Geologie. — Hoernes: Urgeschichte. — 
Szabó: Geológia. — Szterényi: Ásványtan. — Báthori: Állattan.

Zimmermann: Die Wunder der Urwelt. — Paszlavszky: 
Állattan. — Kárpátegyesületi Évkönyv 5 kötet 1875—80. — 
Trencsénmegyei Term. Tud. Egyl. Évkönyve 7 kötet. — Föld
tani Közlöny 1885—914. 9 k. — M. kir. földtani intézet évkönyvei 
a 7. kötettől a 23-ig. — Földtani intézet évi jelentései 12 kötet.
— Rovartani Lapok 20 kötet. — Friedrich Jaenicke: Marken 
und Monogramme. - -  Méhely: Állattani Közlemények 4 füzet.
— Pulszky: Magyarország archeológiája. — Hochstetter: Die 
feste Erdrinde. — dr. Sachs: Lehrbuch der Botanik. — Kriesch: 
Természetrajz I. II. III. — Dr. 0. Heer: Die Urwelt der Schweiz.
— Réthy: Corpus Nummorum Hungáriáé. — dr. Érdy: Erdély 
érmei. — Weszerle: Érmészeti táblák. — Resch: Siebenbürgische 
Münzen. — Wosinszky: Tolnavármegye története 2 kötet. — 
Breznyik: A Selmecbányái ev. egyház és isk. tört. — Marku- 
sovszky: A pozsonyi ev. lyc. tört. — Tilles: A besztercebányai 
Takarékp. tört. — A besztercebányai ev. egyház jelentései 
1887- 1910. — Schematismus Diocesis Neosoliensis 1912. — A 
besztercebányai r. kath. egyházmegye tanítóinak történeti név
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tára. — A besztercebányai polg. isk. értesítői 1883—95. — A 
besztb. ev. gimn. értesítői 1874—95. 2 k. — Classificatio alumn. 
reg. rom. cath. gymn. Neosol. 1862—67. — A besztb. kir. kath. 
íőgimn. értesítői 1867—95. — Besztercebánya és vidéke turista 
kalauza. — A besztb. ev. gimn. értesítője 1895/6.— Kaufmann: 
Rovarászati Lapok. — Holuby: Flora des Trencsiner Comitates.
— Rupp: Nummi Hungarie. — Fialovszky: Mineralogie und 
Geologie. — Frivaldszky : Magyarország tékelyröpüi. — Or m ay: 
Adatok Erdéiy bogárfaunájához. — Thomé és Borbás: Növény
tan. — Ernst Ludwig: Medicinische Chemie. Thomé: Zoologie.
— Seubert: Lehrbuch der ges. Pflanzenkunde. — Die Erde und 
das Meer, — Ohlmüller: Die Untersuchung des Wassers. — 
Pokorny: Allgemeine Erdkunde. — Laurentius: Der persönlich 
Schutz.

E nemes adományokért e helyen is köszönetét mondva, 
felemlítjük még, hogy a társintézetektől a múlt évben 191 
Értesítő érkezett hozzánk.

A könyvtárt ideigl. vezeti: dr. Oravecz Ödön.

2. Ifjúsági könyvtárak.
a) Az I—IV. osztály számára. Az ifjúsági könyvtár ezen 

része 686 kötetet foglal magában. A könyvtár e szakasza az 
elmúlt tanévben a felsőbb osztályok számára történt nagyobb 
bevásárlás miatt vétel utján nem gyarapodott. A könyvtár lá
togatása, áz ifjúság olvasási kedve az elmúlt tanévben is igen 
kedvező volt. Ajándékaikkal gyarapították a könyvtárt: Sztankó 
Ferenc 3 kötetet, Waloczky Vilmos 2 kötetet, Adámy Sándor 
1 kötetet adományozva.

Kezelője: Szenes Sámuel.
b) A felsőbb osztályok könyvtára. A felsőbb osztályok 

könyvtára két részre oszlik. Egyik csoport szól az V. és VI. 
osztálynak, a másik a VII. és a megnyitandó VlII-ik osztálynak. 
Az V. és VI. osztály részére ez évben beszereztetett 59 mü 26 
kötetben 33 K 40 í értékben. így e csoport áll 473 műből 315 
kötetben 707 K 20 f értékben.
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A VII. osztály megnyitásával a tanítási célt s az érettebb 
kort tartva szem előtt a VII. és VIIL osztály részére külön 
csoportot szerveztünk. Ebbe beszereztünk 359 művet 227 kö
tetben 339 K 90 f értékben. Ezt gyarapította Bothdr Emil polg. 
isk. igazgató úr, ki 6 kötetet ajándékozott 18 K értékben.

A könyvtárt a leánytanulók is használták. Könyvkiadás 
volt 25 alkalommal. Az V. osztály 14 tanulója 235 könyvet, a 
VI. osztály 28 tanulója 370 könyvet, VII. osztály 20 tanulója 
415 könyvet vett ki. így az V. o.-ban egyre esik átlag 18 
könyv, a VI-ban 14, a VII-ben 21. Megjegyezzük, hogy csak a 
rendes és év végén vizsgázott tanulókat vettük számításba. A 
kötelező olvasmányok tárában van 126 mii 60 kötetben 60 K 
40 f értékben.

A felsőbb osztályok könyvtárának ő re : Dr. Oravecz Ödön.

3. Szertárak és gyűjtemények.

1. A földrajzi szertár állománya: 35 térkép (32 földrajzi, 
1 meteorologiai, 1 naprendszer és 1 egyházi közigazgatási), 143 
fali kép és tábla, az „Ezeréves Magyarország" ez. műből 93 db. 
kartonra vont fali kép, 59 tábla házilag gyűjtött és 15 db. 
egyéb kép. Budapest jobb- és balparti panorámája 4 db. színes 
fénykép keretezve, 3 db. föld- és 1 db. égteke, 1 tellurium, 1 
kéregpapir modell, 1 példány Krenner: A dobsinai jégbarlang. 
1 db. zayugróczi üvegkorsó, 1 db. selmeci pipa.

A szertárt ez évben Kiszely Károly kezelte.
2. Történelmi és philologiai gyűjtemény. Midőn a régi 

négy osztályú gimnáziumunk 1913—11. tanévben megkezdte a fej
lődést, szükségessé vált egy történelmi és philologiai gyűjtemény 
létesítése. Három rövid és nehéz év alatt már is 824 db-ból 
áll, mik összesen 1375 K 33 f értéket képviselnek. Ez évi be
szerzés volt vétel utján: 3 kép az uj korhoz 24 K, 1—1 kép a 
görög tragikusokhoz és Aranyhoz 2 K, Mika: Történelmi Olvasó
könyv V. r. 8 db. kötéssel 20 K, Pintér: Irodalomtörténeti 
Olvasókönyv 8 db. kötéssel 34 K 90 f, Európa térképe a 
XVIII. sz. elején 26 K értékben. Ajándékozás volt: Bothár Emil



46

isk. tanácsos, polg. isk. igazgató úrtól 3 db. mütörténeti kép
gyűjtemény 30 K, 26 db. szinnyomat 36 K 40 f, dr. Oravecz 
Ödön tanártól 12 db. kép 16 K 80 f értékben. Az uj képek 
keretezése 53 K 20 f-be került. A gyűjtemény átnézetes képe ez:
A. Képek a magyar nemzet történetéhez . 205 db. 205 K 10 f
B. Képek az ókori történethez és class.

ph ilo log iához........................................ 265 „ 162 „ 30 „
C. Nyelvtani fali t á b l á k ............................ 10 „ 19 „ 80 „
D. Olvasókönyvek s képgyüjtm. könyvben 65 „ 264 „ 20„
E. Történelmi térképek................................ 24 „ 481 „ 43 „
F. Képek a közép- és újkori történethez . 93 „ 85 „ 90 „
G. Képek a magyar irodalomtörténethez . 124 „ 50 „ 20 „
H. Művészettörténeti k é p e k .......................  38 „ 106 „ 40 „

824 db. 1375 K 33 f
A gyűjtemény őre és kezelője: Dr. Oravecz Ödön.
3. Pénz- és éremgyüjtemény. A múlt évi Értesítőben 762 

darabról szólt a jelentés. Ennek anyagát 1915. év nyarán dr. 
Oravecz Ödön a pozsonyi „Schimkoianum“ mintájára szakszerűen 
feldolgozta. Készített nemzetek szerinti mutató iveket, azonkívül 
oly cédula-katalógust, mely minden egyes éremnek szabatos 
leírását tartalmazza. Természetes azonban, hogy alapos selej
tezést kellett alkalmazni. így főként a régi kongókból és Ferenc 
király korabeli sok azonos pénzből hadi célra kiemeltetett 233 
darab, a Vörös Kereszt céljaira 7 drb. (Nyilvánosan nyugtázva 
a Figyelő c. helyi lap jun. 20, jun. 27, jul. tl-én  kelt számaiban.) 
Az ifjúsági segélyegylet céljára értékesítettünk 95 darabot. A 
selejtezés összesen 335 darabot tesz ki.

Elhelyeztetett a gyűjteményben A l—M 22 szám alatt 390 
drb. ércpénz és érem, mik között két duplum van, továbbá 
N i —O 4 között 9 papírpénz, melyek közül duplum 4 drb., mi 
összesen 13 drb. Harmadpéldány van papírpénzből 7 drb. Végül 
van még 22 pontosan meg nem határozott római érem — igy 
az állomány 432 darab. Ebből ajándékozás volt a folyó iskolai 
évben: Lauko Sándor főerdőtanácsos úrtól egy belga-kongói 
pénz (M. 6.) egy római Diocletianus-féle majorina (M. 21.)
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Kiszely Károly tanár úrtól egy angol-indiai ruppia (H. 29.) és 
egy 48-as emlékérem (H. 30.) Klekner Mihály V. o. tanulótól 
egy orosz ezüst 50 kopekes 1896-ból (M. 22.)

A 390 darab ércpénz és érem a következőkép oszlik meg: 
magyar 62, osztrák 98, lengyel 19, emlékérem 43, porosz 21, 
németországi 20, orosz 19, olasz 9, francia 17, belga 4, hollan
dus 2, svéd 2, svájci 9, római 24, pápai 4, portugál 1, bolgár 1, 
szerb 1, bajor 14, Egyesült államok 4, szász 7, angol 9.

A gyűjtemény ő re : dr. Oravecz Ödön.
4. A term észetrajzi szertár, a) az állatgyüjtemény tar

talmaz : 17 db. coelenteratát, 6 db. echinodermatát, féreg 8 db. 
Arthropoda az általános gyűjteményben 26 db. és 8 üveg 
spiritus fejlődési praeparatum; azonkívül 517 faj hexapoda és 
a Gally-féle gyűjteményben 730 faj lepke. Mollusca 218 faj. 
18 db. hal, 3 praeparatum, 1 csontváz és 1 cápaállkapocs. Am
phibia 6 db. és 2 praeparatum. Reptilia 6 db., 1 praeparatum és 
2 csontváz. Madár van 116 faj, 2 praeparatum és 1 csontváz. 
Emlős 19 db. és 3 db. praeparatum. Az ember anatómiájához 
szolgál 8 db. papirmaché minta és teljes emberi csontváz áll
ványon üveg szekrényben. Csont és egyéb praeparatum 52 db., 
fali kép 91 db., 2 képatlasz, egy tojásgyüjtemény 61 fajjal és 
25 db. mikroskopiai, túlnyomórészt szövettani praeparatum.

A természetrajzi szertár nagyjelentőségű gyűjteményhez 
jutott a tanév folyamán. Néhai Bothár Samu dr. besztercebányai 
orvos hagyatékából örökösei 72 dobozt kitevő bogár és lepke- 
gyűjteményt adományoztak az intézetnek. A természettudomá
nyokban jártas Bothár dr. egy hosszú életen át szorgalommal 
és nagy tárgyismerettel gyűjtötte a Besztercebánya város kör
nyékén előforduló entomologiai ritkaságokat s kiegészítette ezt 
néhány érdekesebb más vidéki fajtával.

Keszler Eugénia V. oszt. tanuló egy mikroszkópi készít
ményeket tartalmazó dobozt ajándékozott a szertárnak, mely
ben sok gondos készítmény van az ember histologiájához.

b) A növénygyűjtemény tartalmaz: két herbáriumot körül
belül 1000—1000 növénynyel, 85 fali táblát, 16 db. házilag ké
szült, legnagyobb részt anatómiai fali képet, 3 atlaszt, 21 nö
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vénymintát, 2 db. praeparatum dobozt, 2 faminta gyűjteményt 
73 db. ,2 tábla rügygyüjteményt, 2 doboz maggyüjteményt, 1 
mag és termés gyűjteményt s 1 praeparáló mikroszkópot.

c) Az ásvány, kőzet és földtani gyűjtemény á ll: 721 ásvány
ból, 435 kőzetből, 217 kövületből, 87 kristály mintából, 10 föld
tani kép és térképből, 6 műkészitményből és 4 db. eszközből.

A szertár helyettes kezelője: Kiszely Károly.
5. A vegytani szertár gyarapodott ez évben 1 benzin

égővel, 1 Bunsen állvánnyal és 104 db. üveg és egyéb kémiai 
eszközzel vétel utján 123 K és 69 fillér értékben.

A szertár helyettes kezelője: Kiszely Károly.
6. A mennyiségtani szertárban van 140 tömörmértani 

test és 30 eszköz.
Kezelője: Szenes Sámuel.
7. A természettani szertár. Intézetünkben a VII. osztály 

megnyitásával megkezdtük a természettani szertár újjá szerve
zését. A régi 160 db. készülékből a legtöbb némi javítás után 
még használható. Az 1915—16. isk. évben a VII. osztály anya
gának demonstrálásához beszereztünk 56 készüléket 1600 kor. 
értékben.

Kezelője: Szenes Sámuel.
8. A rajzszertár ez évben 283 K 73 f értékben gyara

podott, mely összegért csendéleti tárgyak és gipszöntvények 
szereztettek be.

IX. Ifjúsági egyesületek.

1. „Bél Mátyás“ önképzőkör.

Körünk felhasználva a tanév elejével beállott rendes vi
szonyokat, harmadik évi működését szeptember 18-án kezdte 
meg. Üléseit ez évben a kör tagjainak egyhangú kívánságára 
hetenként tartotta meg. Az üléseken, melyeknek száma 
17 volt, a kör tagjai 8 Írásbeli müvei és 22 szavalattal 
szerepeltek. A beadott müvek közül kettőt a kör érdem
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könyvbe való beírásra méltatott. Ez évben is a nagy háború 
foglalkoztatta leginkább a kör ifjúságának lelkét: háborús 
költemények, elbeszélések és értekezések képezik a beadott 
Írásbeli müvek tárgyát, s majdnem minden ülésen hazafias 
vagy alkalmi szavalatok hangzottak el. Előadó és bíráló mű
ködésben, valamint a kör vezetésében dicséretes buzgalmat 
tanúsítottak a következő tagok: Rosenauer Miklós, Paulinyi 
Oszkár, Csesznák Lajos, Bogsch Gábor, Hilmer Iván, Flittner 
Károly, Slávik Iván, Rosenauer György, Krcsméry Miklós és 
Kubin András, kik a tanári kar ajándékából jutalomkönyvet 
kaptak.

Hetenként tartott a kör olvasó ülést is, melyen a követ
kező lapok és időszaki iratok állottak a tagok rendelkezésére: 
Vasárnapi Újság, Uj Idők, Ifjú Évek, Tolnai Világlapja, Az 
Érdekes Újság, Világháború Képes Krónikája és a Képes Újság. 
E gyűlések látogatása és forgalma kielégítő volt.

Körünk ez évi működésének és életének legnevezetesebb 
eseményei a következők:

Október 6-án körünk a tanári kar, ifj. Rosenauer Lajos, 
isk. tanácsos és meghitt számú közönség jelenlétében búcsúz
tatta el 6 hadbavonuló tagját, kiknek ez alkalommal körünk 
kis arany karika-gyürüt adott emlékül és talizmánul. E meg
ható, szerény ünnepély ismétlődött az év vége felé is, mikor 
hasonló módon ismét 12 hadba vonuló tagját búcsúztatta a kör.

Házi ezredünknek, a vitéz 16-os honvédeknek emlékét 
hirdetendő oszlop alapjának javára körünk 1916. február 26-án 
kabaré előadást rendezett melyen a kör tagjain kívül: Hreblay 
Antalné úrnő, továbbá Brecska Mici, Császár Duci, Hávor Baba, 
Ivankievits Böske, Mán Stand, Rosenauer Manci, Schweng Margit 
és Wagner Eta úrleányok voltak szívesek szereplésükkel közre
működni és ezzel estélyünk fényét emelni és sikerét biztosítani. 
Fogadják e helyen is leghálásabb köszönetünket, azon szerény 
kéréssel, hogy körünk ilynemű törekvéseit a jövőben is hasonló 
lelkesedéssel és áldozatkészséggel karolják fel. Ugyancsak kö
szönet és elismerés illeti ifj. Rosenauer Lajos, iskolatanácsos, 
mérnök urat, ki nemcsak anyagi áldozatkészségével, hanem

4
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nagybecsű tanácsaival és támogatásával örök hálára kötelezte 
körünket, hasonlóképen J. Gödri Ferenc kartárs urat ki hegedű 
számával és az élőképek rendezésével nagyban járult előadá
sunk sikerének emeléséhez; valamint Adámi Rezső intézeti 
énektanár úr is. A kabaré műsora a következő volt:

1. Prolog irta és előadta Rosenauer Miklós VII. o. t.
2. Gács—Molnár: „A térkép“ Adámy Rezső énektanár 

vezetése mellett énekli az ifjúsági énekkar.
3. Pásztor József: „A negyvenkettes“. Előadták: Perczián 

Aladár V. o. t. és Rosenauer György V. o. t.
4. Pakots József: Legenda az anyai szívről, szavalta 

Brecska Mici urleány.
5. Gábor Andor: „A kalarábé“ Előadták: Schweng Margit 

és Rosenauer Manci urleányok és Bogsch Gábor VII. o. t.
6. Ernőd Tamás: „Fekvő regiment.“ Előadták: Mán Stanci 

urleány, Rosenauer Miklós VII. o. t. és Krcsméry Miklós IV. o. t.
7. „A tanács.“ — Monolog. — Előadta: Ivankievits Böske 

urleány.
8. Kondor Ernő: „Zokogva sír az őszi szél.“ Éneklik: 

Császár Duci és Mán Stanci urleányok.
9. Gábor Andor: „A népsegités.“ Előadták: Ivankievits 

Böske urleány, Hilmer Iván, Zolnai Géza, Schlesinger Arnold 
VII. o. t. és Flittner Károly VI. o. t.

10. Ernst: Elégia. Előadták: hegedűn J. Gödri Ferenc, 
tanár, zongorán kiséri Hreblay Antalné úrnő.

11. Pásztor József: Semlegesek. Előadták: Engel Ernő, e. 
ö. tíz. volt VII. o. t. és Bogsch Gábor.

12. Adámy Rezső: Szövetségi induló. Zongorán előadták: 
Adámy Rezső V., Adámy Sándor IV. és Adámy József II. o. t.

13. Gábor Andor: „Treszkát kitanitják.“ Előadták: Mán 
Stanci és Schweng Margit urleányok, Flittner Károly VI. o. t.

14. Szász K.: „A nemzeti színű pántlika“ szavalta: Paulinyi 
Oszkár VII. o. t.

15. Kupiék. Énekelte: Császár Duci urleány.
1(5. Élőképek: Hávor Baba, Rosenauer Manci, Császár Duci 

és Wagner Etta. Conferencier Rosenauer Miklós VII. o. t. volt.
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Az estély, mely körünk első nagyszabású fellépése volt, 
úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben sikerült; úgy a főpróbát 
mint az előadást, „telt ház“ nézte végig, a bevétel pedig, mind
amellett, hogy belépti dij nem volt: 2100 korona, mely összeg
ből a rendezés költségeit levonva, 1700. K-t juttattunk a városi 
tanácshoz, a felállitandó honvéd emlék-oszlop javára.

Körünk ezenkívül szép számú közönség jelenlétében meg
ünnepelte március 15-ét is. A műsor ekkor a következő volt

1. Hymnus. Közének.
2. Pakots J . : Gyermekimádság szavalta: Rosenauer György

V. o. tanuló.
3. Elbeszélés a szabadságharc idejéből irta és felolvasta 

Paulinyi Oszkár VII. o. t.
4. Radó Antal: Kerekes Márton szavalta: Flittner Károly

VI. o. tanuló.
5. Székely: Magyar ábránd, zongorán előadta: Keszler 

Eugénia V. o. t.
6. Váradi A .: Petőfi a Hortobágyon, szavalta: Csesznák 

Lajos VII. o. t.
7. Szózat. Közének.
A kör tagjainak száma 75 volt, de e szám a bevonulások 

és kimaradások következtében leolvadt 53-ra.
A kört ez évben a tanári testület részéről Kirsteuer Károly 

vezette. Ifjúsági tisztviselők voltak titkár: Rosenauer Miklós
VII. o. t . ; főjegyző: Csesznák Lajos VII. o. t.; aljegyző: Lukács 
Jenő VI. o. t . ; pénztáros: Hilmer Iván VII. o. t.; főlaptáros: 
Bogseh Gábor VII. o. t.; másodlaptáros: Reinhardt János VT. o. t . ; 
választmányi tagok: Nemann Gyula, Paulinyi Oszkár, Schlesinger 
Arnold, Zolnai Géza VII. o. t . ; Busnyák Gyula, Flittner Ká
roly, Slávik Iván VI. o. t.; Adámy Rezső, Rosenauer György V. 
és Krcsméry Miklós IV. o. t. Megjegyezzük, hogy katonai 
bevonulásukig Lichner János volt a főlaptáros, inig a választ
mánynak tagjai voltak: Czibula József és Engel Ernő.

A kör támogatására ifj. Rosenauer Lajos isk. tanácsos 20
4*
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K-t, a tanári kar jutalmakra 32 K-t adományozott a körnek, 
miért e helyen is hálás köszönetét mondunk.

2. Az ifjúsági gyámintézet.

Eme intézményünknek múlt évi működése a vezető Kuszy 
Emil vallástanár távolléte, másrészt a tanulóknak amúgy is 
sok oldalú igénybevétele miatt, nem mutatott fel oly nagy 
eredményt, mint az előbbi években. De tanulóink azért igy is 
megtették kötelességüket. Ez évben közös gyűjtést rendeztek 
a gyámintézetre, egy a Kárpátokban felépítendő Diákfalvára s 
a reformatio jubiláris alapjára. A 183 K-át eredményező gyűj
tést 3 részre osztották s igy egy-egy célra 61 K jutott. A 
gyámintézeti 61 koronából az intézménynek járó lji rész 15 K 
25 f, a helybeli Ev. Egylet diakonissza alapjának 10 K-át, a 
pozsonyi diakonissza-háznak 10 K-át, a rozsnyói és torzsai 
árvaházaknak 10—10 K-át, a számpori ev. elemi iskolának 
5 K 75 f-t adtak.

X. Az alumneum és a segélyegyletek.

1. Alumneum. A tápintézet étkező helyiségét, raktárait, 
valamint a szolga lakását kénytelenek voltunk az 1915—16. 
isk. évben hasonlóan az előző évhez, ideiglenesen az egyház 
elemi fiúiskolájának földszintjén elhelyezni.

Az alumneum ezen ideiglenes helyiségeiben a felmerült 
nehézségek mellett is különösen a tisztaságra, a tanulók egész
ségére ügyeltünk s ezért a hygienikus felszerelés és berendezés 
mellett magukat a tanulókat is a tisztasághoz s az étkezésnél 
az intelligens körök szokásainak elsajátításához szoktattuk. A 
tanulók mindegyike fehér viaszkos vászonnal bevont asztalok
nál saját kijelölt helyen étkezik, számozott gyűrűbe helyezett 
külön asztalkendőt s külön számozott poharat használ.

A rendkívüli körülmények, a nagy drágaság, az élelmi
szerek hiánya az élelmezést nagyban megnehezítették, sok
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gondot és nehézséget okoztak, de végleges fenakadást még 
sem.

Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyen Nagyságos 
Csesznúk Gyula kir. tanácsos, polgármester úrnak, kinek szives 
segítségével volt elkerülhető az, hogy szegény tanulóink ellá
tása részint a tüzelő anyag hiánya, részint más nélkülözhetetlen 
élelmiszerek hiánya miatt fennakadást nem szenvedett.

Az alumneum rendes heti étlapját természetesen betartani 
nem voltunk képesek. De gondoskodtunk róla, hogy a fejlő
désben levő tanulóink bőséges és tápláló ellátásban részesül
jenek. Különösen a főzelékfélékre és a tésztára fektettünk nagy 
súlyt. A vacsorái főzelékre az év elejével adott hentes felté
teket (kolbász, virstli) a hentesüzemek szünetelése miatt bár be 
kellett szüntetni, de marhahúst hetenkint négyszer tálaltunk 
egész éven át, 6—6 személyre 1—1 kg. elsőrendű húst szá
mítva. A száraz főzeléket a nyári hónapokban zöld főzelékkel 
pótoltuk. A kenyérrel való ellátás tekintetében alkalmazkod
nunk kellett a hatósági intézkedésekhez.

Az összes élelmi szereknek óriási mértékben való meg
drágulása ellenére ebéd és vacsora fejében csekély 200 korona 
dijat szedtünk (evőeszközökre külön 2—2 kor. dijat szedünk 
tanulónként) s ezt az összeget az iskolatanács a jövő tanévre 
sem emelte fel. Sőt az 1915—16. tanévben az iskolatanács a 
folyamodó szegény tanulóknak az ellátási díjból összesen 610 
koronát engedett el. Az alumneum ezen nagyfokú jótéteményre 
csupán tőkekamatainak felhasználásával s a kegyes és áldo
zatkész pártfogók támogatásával képes. Az iskolafenntartó 
megtett mindent, hogy e humánus intézmény jövedelmeit sza
porítsa. így pl. az alumneum rendelkezésre álló tőkéjét 30,000 
koronát hadikölcsönbe fektette s ezzel nemcsak hazafias köte
lességét teljesítette, de az alumneum jövedelmét is szaporította. 
A dr. Déchy Aladár-féle alapítvány kamataiból ez évben is Pau- 
linyi Oszkár VII. oszt. tan. 80 korona elengedést kapott.

Úgy a szegény tanulók nevében, mint az intézet részéről 
is hálás köszönetét mondunk e helyen mindazon kegyes 
pártfogóknak, kik az alumneumunkat ez iskolai évben szives



54

adományaikkal támogatták. Szász István úr 50 koronát, a Besz- 
terczebányai Takarékpénztár 100 koronát, a Beszterczebányai Hi
telbank 50 koronát, Ev. Tabita Nőegylet Zombor 3 koronát, a 
Tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 40 koronát voltak szí
vesek adományozni. Nt. Paulinyi Dániel garamszegi- ev. lelkész 
úr az alumnistákat 1 napra való kenyérrel látta el.

Az utolsó számadások szerint az összes jövedelem 13318 
korona 18 fillér, mely a következő tételekből á ll: tápdijakból 
7003 K, gyűjtésből ‘2883 K 30 f, jelzálogos kölcsönök kamatai
ból 1287 K, betétek kamataiból 1200 K 37 f, hadikölcsön ka
matai 240 K, alapítványokból 465 K (Szumrák J. E. alapítvány
ból 100 K, Hainrich Jakab alapítványból 285 K, Dr. Déchy 
Aladár alapítványából 80 K), adományokból 140 K (Beszterce
bányai Takarékpénztár 100 K, Besztercebányai Hitelbank 40 K). 
A kiadások összege 13318 K 18 í.

A gyűjtés eredménye az egyes kerületekben a következő 
v o lt: Besztercebánya városban 1915. március—áprilisában 243 K 
30 f, Pozsony és Nyitra egyházmegyékben 94 K 50 f, Gömör 
és Kishontban 245 K 70 f, Budapesten és az Alföldön 660 K 80 í, 
Zólyom egyházmegyében 315 K 10 í, Turóc, Liptó és Árvámegyé- 
ben 310. K 90 f, Trencsén és Barsban 113 K, Nógrád megyében és 
a tiszai kerületben 900 K.

Az 1916. évi március és április hóban Besztercebányán 
eszközölt gyűjtéshez, mely 320 K-át tett ki, a következő t. c. 
adakozók járultak hozzá: Stadler Tóforné 10 K, Jeszenszky 
Sándor 20 K, Hanzlik A. 12 K, Petrogalli A.-né 6 K, Édeskuthy 
L.-né 10 K, Szilárdné 1 K. X. Y. 12 K, Kmety János 4 K, Stoll- 
mann Lajosné 1 K, id. Rosenauer L. 4 K, Junker Ágoston 10 K, 
Rosenauer Vilmos 2 K, Adamis Lina 2 K, Gally Samu 1 K özv., 
Wester Gy.-né 5 K, Márkus Ilona 1 K, Burkovszky Kálmán 
10 K, Bothár Ilona és Erzsi 4 K, özv. Lehotkay Lajosné 4 K, 
Droba János 2 K, Sóltz Sándor 2 K, Szlanentsik Karolin 2 K, 
Dobák Gyula 2 K, Ruttkay Pál 2 K, Szliuka István 5 K, Du- 
najszky 1 K, Klimo Samu 2 K, Zólyomi népbank fiókja 10 K, 
özv. Soltész Györgyné 2 K, Dr. Thurzó Ivánné 2 K, dr. Dienes 
Emilné 1 K, dr. Holesch István 1 K, özv. Klimo Andrásné 3 K,
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Szeltenreich Gy. 2 K, Badinyi János 2 K, Battik 2 K, N. N. 
1 K, özv. Turcsányi Ödönné 1 '<, Bacher Péter 1 K, Droba Pál 
1 K, Groszmann nővérek 1 K, dr. Répási Mátyás 3 K, Dr. Pa- 
linay Gyula 2 K, Ruttkay Károly l K, Ondrey Lajos 1 K, Dra- 
gonszky József 2 K, Krompecher Dezső 1 K, Roháts Lajos 2 K, 
Tóth Pál 1 K, dr. Wladár Gyula 2 K, Csesznák Gyula 2 K, 
Riecsánszky Gusztáv 1 K, Renner Pál 2 K, Koritsánszky Jó
zsef 2 K. Horn Keresztély 1 K, Holesch Árpád 2 K, Barth Kál
mán 2 K, Hoznekné 1 K, Boleman Lajos 4 K, Hecser István 
1 K, Löffler 1 K, Hugyecz és Rosenauer (i K, N. N. 2 K, Bárczy 
Károly 10 K, Göllner Béla 2 K, Ebner J. 5 K, Újhelyi Sándor 
10 K, Bánovszky Gézáné 2 K, Klimo András 1 K, Fischle Fri
gyes 2 K, Török Lajos 4 K, Holesch Ottó 2 K, Starke M. 1 K, 
Slávikné 1 K, Szimonidesz Dani 2 K, id. Furgyik István 1 K, 
Benyáts Károly 2 K, Rosenauer Gy. 1 K, Koreny György 1 K, 
Bucsan János 2 K, Suhajik Gusztáv 1 K, özv. Flittnerné 1 K, 
Stempel Gyula 2 K, Kolossy Imre 50 f, Medveczky Ernő 4 K, 
Krieser 1 K, Kiss István 5 K, Chovan Sándor 1 K, Engel Samu 
10 K, dr. Bárczy Emil 5 K, Keme Ignác 3 K, Paulinyi János 
10 K, Furgyik István 2 K, Bányász József 4 K, Deckmann 1 K, 
Wansza János 3 K, Klimo Dániel 1 K, Furgyik Edené 1 K, 
Bellus Dániel 1 K, Reinhardt Kornél 3 K, Reinhardt János 1 K, 
B. M. 1 K, összesen 320 korona.

Az 1915—16. isk. évben a tápintézetbe beiratkozott 60 
tanuló. A tápintézet a teljes, dijat fizetőkre is ráfizet fejenként 
több mint 50 koronát, amit a tőkekamatokból, az adományok
ból s a gyűjtésből fedez.

Az élelmiszerek folytonos drágulása mellett is a fenntartó 
testület az ellátás diját a jövő 1916—17. tanévre nem emelte, 
úgy hogy ebéd és vacsora fejében 200 korona dijat, tisztán 
ebédért 130 korona dijat szedünk. Evőeszközök beszerzésére a 
növendékek 2 koronát fizetnek évenként.

A tápintézet 1915—16. évi gondnoka: Szenes Samu.
2. Gyógyszeralap. Szegény megbetegedett tanulók gyó

gyítási költségeinek fedezésére az intézet évek óta gyűjt 
gyógyszeralapot, mely 2467 K 63 f. Az alapból az illető orvos 
receptjére az igazgató utalványoz.
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3. Ifjúsági segélyalap. A segélyalap célja a szegény 
tanulók szüleire egyre nagyobb és nagyobb teherként nehezedő 
tankönyv beszerzésnek a könnyítése. Hogy ifjúsági segély
alapunk csekély anyagi erejéből minél több szegény és jó- 
magaviseletű tanulónak ezen anyagi terhén könnyithessen s a 
tanulókat jó állapotban levő tankönyvekkel láthassa el, segély
alapunk a használatba kiadott tankönyvek után használati dijat 
szed. És pedig 2 koronánál olcsóbb tankönyv után 10 fillért,
2 koronánál drágább tankönyv után 20 fillért. Ez utón sok 
szegény tanuló 1—2 korona használati díjért az összes tan
könyvek birtokába jutott.

Egyes könyvkiadó cégek tankönyvkiadványaikat tekinté
lyes árengedmény mellett szokták a segélyalap rendelkezésére 
bocsátani. Ezt a kedvezményt az elmúlt iskolai évben a tan
könyv szállítás nehézségei miatt igénybe nem vettük. Valamint 
nem terheltük az ifjúságot az évenkint szokásos segélyalapra 
való gyűjtéssel sem.

Vagyonosabb szülők gyermekeitől szivesen fogadunk 
használt tankönyveket a segélyalap javára ajándékul. Az elmúlt 
iskolai évben is több tanuló ajándékozott tankönyveket: Jurányi 
Kálmán 3 kötetet, Sefrankó János 5 köt., Reinhardt János 
-1 köt., Kónya István 10 köt., Brecska Mici 2 köt., Lakomcsik 
Jenő 3 köt., Laczko László 2 köt., Drakó Vilmos 1 köt., Pau- 
linyi János 11 köt., Keleti Béla 1 köt., Medveczky Sándor 4 
köt., Wladár József 2 köt., Rusznák József 1 kötetet.

A segélyalap javára Engel Ernő 20 K-át adományozott, 
Kirsteuer Károly tanár 4 K-át, régi pénzek eladásából befolyt
3 K 76 f, az iskolaszolga temetésekor koszorúra befolyt ösz- 
szegből maradt 25 K 22 f, talált pénz 2 K.

A segélyalap az elmúlt tanévben 86 tanulót látott el 
vagy egészben, vagy részben tankönyvekkel. 530 kötet tan
könyvet adtunk használatba 0S0 K értékben. Tankönyvvásár
lásra 114 K 96 f-t fordítottunk.

A segélyalap számadásai az 1915—16. tanévről a követ
kezők :
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Bevétel:
Vagyon 1915. szept. 1-én . . . 68-43 K
Adomány és k a m a t ................... 54-39 )>

Használati d i j ............................. 64-— ))

Adomány és talált pénz . . . 26'— >>

Régi pénzek eladásából. . . . 3-76 ))
Koszorú m aradvány ................... 25-22 V

összesen : 241-80 K

Kiadás:
Könyvek beszerzése . . . .  114-96 K
Hitelbanki b e t é t ........................ 126'03 „
Pénzt, maradv. egyenleg . . . —'80 „

összesen: 24P80 K
A segélyalap vagyona a „Besztercebányai Hitelbankiban 

van elhelyezve.
Ezen igen nemes célt szolgáló segélyalapunkat úgy a t. 

könyvkiadó uraknak, mint a vagyonosabb tanuló ifjúság, illetve 
azok szüleinek továbbra is becses jóindulatába ajánljuk.

A segélyalap kezelője: Szenes Samu tanár.
4. Kirándulási alapja is van az intézetnek, mely 147 K-át 

tesz ki.

XI. Ösztöndíjak és jutalmak.

a) A Deák Ferenc-íele alapból, Paulinyi Oszkár VII. o. t. 
80 K-val, Bucsan Lajos VI. o. t. pedig 20 K-val jutalmaztatott 
meg.

b) Az 1400 K-ás alapítvány kamatját 56 K összegben 
Lukács Jenő VI. oszt. tanuló kapta.

c) A dr. Soltész Vilmos-féle alapítványból a mosóéi szü
letésű Duchony József IV. oszt. tanuló 72 K-át kapott.

d) A mélt. és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztöndí
jakra tanintézetünknek ez évben is kegyesen megszavazott
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200 K-ból mélt. és főtiszt. Scholtz Gusztáv püspök úrtól a ta
nári kar ajánlatára nyertek: Nemann Gyula VII. o. t. 40 K-t, 
Mayer Zoltán III. o. t. 25 K-t, Síkúra János V., Kubin András 
IV., Dula Máté IV., Ponicsan János IV., Chorváth Cyrill IV. o. 
t. 20—20 K-t, Síkúra János II. o. t. 15 K-t, Furgyik Gusztáv I. 
és Kontsek János IV. 10—10 K-t.

A mélt. és főtiszt, bányakerületnek nagylelkű adományá
ért ezúttal is hálás köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit 
továbbra is kegyes pártfogásába ajánljuk.

e) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olvasó és társalgó 
egylet“ vagyonából oly nem magyar anyanyelvű tanuló számára 
alapítóit ösztöndíjat, ki a tanév folyamán a magyar nyelvben 
kiváló előmenetelt tett, Besztercebánya sz. kir. város tek. ta
nácsa a tanári kar jelölése alapján Terem Pál I. o. tanulónak 
adományozta IG K 54 f összegben.

f)  A Hainrich Jakab-féle alapítványból Nemann Béla VI. és 
Adámy Rezső V. o. t. 60—60, Nemann Géza III. o. t. 20, 
Adámy József II. o. t. 25, Kvorka Milán IV. o. t. 20 és Perczian 
Aladár V. o. t. 15 K-t kaptak jutalmul.

g) A beszterczebányai nt. ev. egyházközség által adomá
nyozott 20 K ösztöndíjat Jerem Aurél V. o. t. nyerte el.

h) A beszterczebányai Ev. Egyesület 8 drb. 20 K-ás ösz
töndíját Ivan Gyula I., Sznopkó János III. és Dávid Béla II. o. 
tanulók kapták.

i) A Prokópy Jánosné Czimmer Emilia-íéle ösztöndíját 
19 K öszegben a tanári kar Wiczian Jenő II. o. tanulónak 
adományozta.

j) A zólyomi egyházmegyei ev. tanitóegyleti ösztöndíjat 
14 K összegben az illető egylet választmánya a tanári kar 
jelölése alapján Figuss Vilmos I. o. tanulónak adományozta.

k) A Besztercebányi Takarékpénztár 50 K-ás jutalmát 
Blatniczky Aladár IV. o. t. nyerte el.

l) A Besztercebányai Hitelbank 25 K-ás ösztöndíjában Derék 
Kálmán I. o. t. részesült.

m) A Felvidéki páholy adományából Lichner Oszkár I. o. 
t. 20 K, Buxbaum Árpád II. o. t. 10 K jutalmat nyert.
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n) ötvös Balázs úr által a magyar Írásbeli dolgozatok 
jutalmazására az I. és VI. o.-ban felajánlott 10—10 K-t Ivan 
Gyula I. és Reinhardt János VI. o. tanulók érdemelték ki.

o) A tanári kar a rendelkezési alapból Reinhardt János 
VI. o. tanulót 10 K-val, a szaktanár a botanikában kitűnő 
Kubin András IV. o. tanulót 10 K-val, egy adományozó Sznopko 
János III. o. tanulót hasonlókép 10 K-val, egy érdeklődő a 
szabadkézi rajzban szép haladást tanúsító Bellus Emil VI. o. 
tanulót szinte 10 K-val jutalmazta meg.

Jutalomkönyvet kaptak:
1. A Dillnberger Károly és Zsuzsanna-íele alapítványból: 

Krompecher László, Markovits Lajosi., Hajdú Dezső II, Medveczky 
Sándor, Szlávik Wladimir III., Krcsméry Miklós IV., Slávik Iván 
VL, Bogsch Gábor, Csesznák Lajos és Rosenauer Miklós VII. 
osztályú tanulók.

2. Havelka József adományából; Vissnyi István, Ránor 
László, Hiring Mihály L, Medveczky Sándor és Heinlein Zoltán
III., Wladár Gyula V. o. tanulók.

3. Sonnenfeld Mór adományából: Kiss István II., Szabó 
Béla III. és Rosenauer Miklós VII. o. tanulók.

4. A tanári kar önképzőköri jutalmazásra a rendelkezési 
alapjából 32 K-t adott; melyből jutalomkönyvet nyertek: Rose
nauer Miklós, Csesznák Lajos, Paulinyi Oszkár, Hilmer Iván, 
Bogsch, Gábor VII. o. tanulók, Slávik Iván és Flittner Károly 
VI. o. tanulók, Rosenauer György V. o t., Krcsméry Miklós és 
Kubin András IV. o. tanulók.

5. A Bodorovszky-féle alapból ruhát kaptak: Dobrota 
Károly és Derék Kálmán I. o. tanulók.

Fogadják a szives adakozók az intézet hálás köszönetét.
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XII. A tanulók névsora.

I. osztály.

1. Bartkó Erzsébet, Zólyombrézó, Zólyom m., r. kath., mt.
2. Bél Sándor, Garamszécs, Zólyom m., r. kath.
3. Brvenyik Pál, Besztercebánya, Zólyom m.
4. Derék Kálmán, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
5. Dobrota Károly, Besztercebánya, Zólyom m.
6. Faykiss Zoltán, Breznóbánya, Zólyom m.
7. Figuss Vilmos, Besztercebánya, Zólyom m. ö.
8. Filipko János, Radvány, Zólyom m.
9. Furgyik Gusztáv, Besztercebánya, Zólyom m., ö.

10. Gruszman József, Túrócliget, Túróc m., mt
11. Hegyi László, Zólyomlipcse, Zólyom m., r. kath.
12. Holesch Zoltán, Besztercebánya, Zólyom m.
13. Hrivnyák Ilona, Erdőbádony, Zólyom m., mt.
14. Ihring Mihály, Zólyombrézó, Zólyom m., r. kath.
15. Ivan Gyula, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
16. Izák Vilmos, Felsőszabadi, Zólyom m.
17. Jeszenszky Lajos, Radvány, Zólyom m.
18. Komáry Zoltán, Besztercebánya, Zólyom m., kim.
19. Korónyi Gyula, Lipcseutca, Zólyom m.
20. ifj. Kovácsik János, Szklabinya, Túróc m., a.
21. id. Kovácsik János, Stubnyaí'ürdő, Zólyom m., a.
22. Kovácsik Mihály, Szklabinya, Túróc m., a.
23. Krompecher László, Besztercebánya, Zólyom m., j.
24. Kubis Tibor, Zólyom, Zólyom m.
25. Kurjatko András, Besztercebánya, Zólyom m.
26. Lacsni László, Besztercebánya, Zólyom m.
27. Lichner Oszkár, Besztercebánya Zólyom m. r. kath., ö.

A rövidítések magyarázata: a -= alumnista; ö =  ösztöndíjas: 
j. = jutalom könyvet kapott; ism. =  ismétlő; ref. =  református; róm. 
kath. =  római katholikus; izr. =  izraelita; mt. =  magántanuló; kim. =  
kimaradt.

Hol a vallás nincs jelezve, ott ág. hitv. ev. értendő.
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28. Lipcsei Géza, Tótpelsőc, Zólyom m., a.
29. Majerszki Pál, Keremcse, Zólyom m.
30. Markovits Lajos, Radvány, Zólyom m., j.
31. Matós János, Besztercebánya, Zólyom m., ref.
32. Penkala Károly, Besztercebánya, Zólyom m.
33. Ráner László, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath., j.
34. Riecsánszky Dezső, Besztercebánya, Zólyom m.
35. Szatmári László, Tótpelsőc, Zólyom m.
36. Taubinger János, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.
37. Terem Pál, Keremcse, Zólyom m., ö.
38. Vissnyi István, Breznóbánya, Zólyom., j.

II. osztály.

1. Adámy József, Besztercebánya, Zólyom in., ö.
2. Andrasovan László, Zólyomlipcse, Zólyom m.
3. Becska Sándor, Zólyomlipcse, Zólyom m.
4. Buchsbaum Árpád, Zólyomlipcse, Zólyom ;n., izr., ö.
5. Dávid Béla, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
6. Forsthoffer Gyula, Breznóbánya, Zólyom m., r. kath., a.
7. Gressó Lajos, Dobronya, Zólyom m., a.
8. Hajdú Dezső, Besztercebánya, Zólyom m., j.
9. Heinlein Zoltán, Besztercebánya, Zólyom m., j.

10. Hilmer Dániel, Stubnyafürdő, Túrócz m., a.
11. Jurányi Kamill, Tarnó Túróc m., a.
12. Kiss István, Beszterczebánya, Zólyom m.j.
13. Kmetónyi Miklós, Zólyom, Zólyom m., a.
14. Kolbenheyer Pál, Ágostonlak, Gömör m.
15. Kovács József, Felsőszabadi, Zólyom in.
16. Krisko Lajos, Besztercebánya, Zólyom m., isin.
17. Kubis Miklós, Zólyom, Zólyom m., a.
18. Ormisz János, Bingula, Horvátország.
19. Pákán József, Deánfalva, Túróc m., a.
20. Petelen Dániel, Zólyomlipcse, Zólyom m.
21. Síkúra János, Mosóc, Túróc m., a., ö.
22. Suhajik Lajos, Besztercebánya, Zólyom m.



23. Sztankó Ferenc, Gáspárd, Zólyom m., a.
24. Sztankó Miklós, Gáspárd, Zólyom m., a.
25. Térén Samu, Libetbánya, Zólyom m., a.
26. Thomka Lajos, Folkusfalva, Túróc m.
27. Tulinszky Vladimir, Úrvölgy, Zólyom m.
28. Wiczian Jenő, Parlagos, Nógrád m., ö.
29. Wiczian Lajos, Parlagos Nógrád m.
30. Zsolticzky Ede, Hajnik, Zólyom m., a.

III. osztály.

1. Balczo Miklós, Ozdin, Nógrád m., a.
2. Derék Béla, Besztercebánya, Zólyom m.
3. Drobka Gyula, Besztercebánya, Zólyom m.
4. Dunajszky József, Besztercebánya, Zólyom m.
5. Furgyik János, Besztercebánya, Zólyom m.
6. Haskó Gábor, Besztercebánya, Zólyom m.
7. Herdina János, Beszterczebánya, Zólyom m., r. kath..
8. Izák János, Felsőszabadi, Zólyom m.
9. Keleti Béla, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.

10. Klimo András, Besztercebánya, Zólyom m.
11. Koritsánszky Oszkár, Radvány, Zólyom m.
12. Krieser Oszkár, Besztercebánya, Zólyom m., izr., ism.
13. Liehner Vilmos, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath., ism.
14. Lizony Emil, Besztercebánya. Zólyom m.
15. Lossonczy Béla, Besztercebánya, Zólyom m., ref.
16. Majer Zoltán, Radvány, Zólyom m., ö.
17. Maszny Lajos, Besztercebánya, Zólyom m.
18. Medveczky Sándor, Besztercebánya, Zólyom m. j.
19. Nemann Géza, Majorfalva, Zólyom m., ö.
20. Papp Béla, Garamhidvég, Zólyom m.
21. Plech József, Zólyomlipcse, Zólyom m. mt.
22. Ráner Jenő, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.
23. Sávol András, Alsóstubnya, Túróc m., a.
24. Schmidt István, Zólyomlipcse Zólyom m.
25. Sefranko Lajos, Lucatő, Zólyom m., a.
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26. Slávik Vladimir, Besztercebánya, Zólyom m., j.
27. Soltz Gábor, Besztercebánya, Zólyom m.
28. Sputz Dezső, Besztercebánya. Zólyom m. izr. ism.
29. Sterba Géza, Zólyomlipcse. Zólyom m.
30. Szabó Béla, Zólyombrézó, Zólyom m., ref., j.
31. Szeibert Ferenc, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.
32. Sznopko János. Besztercebánya, Zólyom m., ö.
33. Toperczer Béla, Mosóc, Túróc m.
34. Vesel Milán, Zólyom, Zólyom m.
35. Vesel Mirko, Zólyom, Zólyom m.
36. Vitális Tibor, Lónyabánya, Nógrád m., a.
37. Vladár József, Nagycsepcsény, Túróc m., a.
38. Wladár Zoltán, Besztercebánya, Zólyom m.

ív. osztály.

1. Adámy Sándor, Besztercebánya, Zólyom m.
2. Blatniczky Aladár, Libetbánya, Zólyom m., a., ö.
3. Chorváth Cyrill, Tótpróna, Túróc m., a., ö.
4. Czambel Emil, Zólyomlipcse, Zólyom m.
5. Danszkay Péter, Besztercebánya, Zólyom m., ref., ism.
6. Drako Vilmos, Zólyomlipcse, Zólyom m.
7. Ducliony József, Mosóc, Túróc m., a., ö.
8. Dulla Máté, Blatnica, Túróc m., a., ö.
9. Horanszky Adolf, Ruttka, Túróc m., a.

10. Kiszely Zoltán, Bát, Hont m., ism., a.
11. Klimo László, Besztercebánya, Zólyom m., ism.
12. Kontsek János, Felsőálmás, Hont m., a., ö.
13. Krcsméry Miklós, Zólyombrézó, Zólyom m„ j.
14. Kubin András, Szentmihály, Túróc m., a., ö.
15. Kvorka Milán, Necpál, Túróc m., a., ö.
16. Messa Elemér, Magykürtös, Nógrád m., a.
17. Nagy Géza, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath., kim.
18. Ponicsan János, Nagyócsa, Zólyom m., 5.
19. Rusznák József, Besztercebánya, Zólyom m.
20. Stollmann László, Besztercebánya, Zólyom m.
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21. Stubna Imre, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath., ism.
22. Szilárd Gyula, Besztercebánya, Zólyom m., ism.
23. Turczer Béla, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.
24. Waloczky Vilmos, Besztercebánya, Zólyom m.

V. osztály.

1. Adamcsik Emilia, Radvány, Zólyom m., r. kath mt.
2. Adámy Rezső, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
3. Furgyik Sarolta, Besztercebánya, Zólyom m., mt.
4. Jerem Aurél, Kokova Gömör m., ö.
5. Keszler Eugenia, Besztercebánya, Zólyom m., izr., mt.
6. Klekner Mihály, Budapest.
7. Laczko László, Libetbánya, Zólyom m., a.
8. Majling Ede, Majorí'alva, Zólyom m.
9. Messa Vilmos, Nagykürtös Nógrád m., a.

10. Perczian Aladár, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
11. Rosenauer György, Besztercebánya, Zólyom m.
12. Schlosser István, Garamolaszka, Zólyom m., r. kath. a.
13. Síkúra János, Mosóc, Túróc m., a., ö.
14. Soltz Sándor, Beszterczebánya, Zólyom m.
15. Svihra János, Majoríalva, Zólyom m.
16. Vesel Iván, Zólyom, Zólyom m.
17. Wladár Gyula, Besztercebánya, Zólyom m., j.

VI. osztály.

1. Ambrósz Béla, Zólyomlipcse, Zólyom m., r. kath.
2. Bellus Emil, Besztercebánya, Zólyom m., ö.
3. Blasko János, Alsószabadi, Zólyom m
4. Blasko Károly. Alsószabadi, Zólyom m.
5. Bucsan Lajos, Zólyomvámos, Zólyom m., ö.
6. Burger Ernő, Lucatő, Zólyom m.
7. Busnyák Gyula, Felsőszabadi, Zólyom m., a.
8. Flittner Károly, Besztercebánya, Zólyom m.
9. Holyák Gabriella, Besztercebánya, Zóly. m., r. kath., mt.
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10. Hugyecz Jolán, Besztercebánya, Zólyom m., mt.
11. Hugyecz Pál, Zólyom, Zólyom m., a.
12. Jurányi Kálmán, Tarnó, Túróc m., a.
13. Kirchner Jenő, Balassagyarmat, Nógrád m., a.
14. Klimo Gyula, Zólyombrézó Zólyom m.
15. Klimo Jenő Besztercebánya, Zólyom m.
16. Kónya István, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath,, mt.
17. Lakomcsik Dezső, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath.
18. Löffler Gyula, Besztercebánya, Zólyom m.
19. Lukács Jenő, Libetbánya, Zólyom m., ö., a.
20. Martinkovics József, Beszterceb. Zóly. m., r. kath., km.
21. Mlinárik Pál, Keremcse, Zólyom m. a.
22. Mokcsay Miklós Gönczruszka, Abauj-Torna m., ref., km.
23. Nagy Izabella, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath., mt.
24. Nemannn Béla, Zólyomszászíalu, Zólyom m., ö.
25. Novák Sámuel, Majorfalva, Zólyom m.
26. Olerini Ottó, Kisgaram, Zólyom m., r. kath.
27. Oravszky János, Zólyomlipcse, Zólyom m.
28. Rapos László, Breznóbánya, Zólyom m., a., km.
29. Reinhardt János, Breznóbánya, Zólyom m.,
30. Schmidt László, Zólyomlipcse. Zólyom m„ ism.
31. Slávik Ilona, Besztercebánya, Zólyom m., mt.
32. Slávik Iván, Besztercebánya. Zólyom m., j.
33. Szabadi Béla, Bukóc, Zólyom m.
34. Szomora János, Blatnica, Túróc m., a.
35. Weszter László, Besztercebánya, Zólyom m.
36. Wünsch Sándor, Besztercebánya, Zólyom m.

VII. osztály.

1. Bihari Sándor, Besztercebánya, Zólyom m.
2. Bobok István, Rimabrézó, Gömör m., r. kath.
3. Bogsch Gábor, Zólyombrézó, Zólyom m., j.
4. Brecska István, Breznóbánya, Zólyom m.
5. Brecska Mária, Besztercebánya, Zólyom m., r. kath , mt.
6. Bruóth Dezső, Breznóbánya, Zólyom m.

5



7. Bruóth Gyula, Breznóbánya, Zólyom m., á.
8. Csajka Dusán, Mosóc, Túróc m., a.
9. Csesznák Lajos, Besztercebánya, Zólyom m., j.

10. Czibula József, Jecenye, Zólyom m., r. kath., a.
11. Engel Ernő, Beszterczebánya, Zólyom m., izr.
12. Furgyik Károly, Besztercebánya, Zólyom m.
13. Hilmer Iván, Stubnyaíürdő, Túróc m., a.
14. Holesch Árpád, Besztercebánya, Zólyom m., ism.
15. Horeniczky Sámuel, Radvány, Zólyom m.
16. Klimo Kálmán, Zólyombrézó, Zólyom m., a.
17. Klimo Vilmos, Besztercebánya, Zólyom m.
18. Li ebner János, Nagycsepcsény, Túróc, m.
19. Nemann Gyula, Majorfalva, Zólyom m., ism., ö.
20. Paulinyi Oszkár, Garamszeg, Zólyom m., a,, ö.
21. Porubszky Oszkár, Ruttka, Túróc m., a.
22. Rosenauer Miklós, Beszterczebánya, Zólyom m., j.
23. Schlesinger Arnold, Besztercebánya, Zólyom m.
24. Schlosser József, Rezsőpart, Zólyom m., r. kath. a.
25. Stollmann Mária, Besztercebánya, Zólyom m., mt.
26. Szomora Sándor, Radvány, Zólyom m.
27. Török Lajos, Besztercebánya, Zólyom m.
28. Vida Mária, Breznóbánya, Zólyom m., mt., a.
29. Zolnai Géza, Besztercebánya, Zólyom m.

Ö sszesen: 212.
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XIII. Érettségi vizsgálat.

A Vili. osztályt pótló tanfolyamra 12 tanuló jelentkezett; 
közülük egy súlyosan megbetegedvén, a junius 23-án tartott 
osztályvizsgálatot 11-en tették le, kik a következő napon 
Sztehlo Gerő püspöki megbízott elnök jelenlétében letették az 
érettségi vizsgálatot.

Fo
ly

ó!
 

sz
ám

 !

N é v M ilyen e r e d 
m énnyel ?

M ilyen p á ly á ra  
lép  ?

i Bogsch Gábor jó mérnöki
2 Bruoth Dezső elégs. jogi
3 Bruoth Gyula elégs. jogi
4 Csajka Dusán jó orvosi
5 Engel Ernő elégs. gazdászati
6 Lichner János elégs. állatorvosi
7 Nemann Gyula jó gazdászati
8 Schlesinger Arnold elégs. orvosi
9 Schlosser József elégs. tanári

10 Szomora Sándor elégs. katonai
11 Zolnai Géza elégs. erdészeti

E helyen mondunk köszönetét Burkovszky Kálmán egyházi 
felügyelő úrnak, ki az érettségi vizsgálatot megjelenésével 
megtisztelve, azt a legnagyobb figyelemmel kisérte.
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XIV. Statisztikai kimutatás.

H. 29 1 — 30 29 1 — 30 7 14 9 22 8 _ 28 — 1 1 — 2 15 9 3 _ 1 — — — — 8 — 4 3 4
III. 37 1 38 37 1 — 38 22:11 5 32 5 1 29 2 5 2 — — 3 14 12 5 3 1 — — — 6 — 1 7
IV. 24 — 24 23 — — 23 9 5 9 15 8 — 20 1 2 — — — — — 6 8 7 2 — — — 9 — 6 2 3
V. 14 — 3 17 14 — 2 16 6 6 4 13 3 — 14 — 2 — — — — 1 8 4 2 1 — — 5 — — 1 1

VI. 32 — 4 36 28 1 4 33 11 18 4 25 7 1 27 — 6 13 11 8 1 — 6 — 4 2 1
VII. 26 — 3 29 20 5 2 27 7 15 5 18 8 1 21 — 4 2 11 10 5 1 5 — 1 2 2

Ösz-
szesen 197 3 12 212 185 9 1 0 204 79 84 41 154 47 3 167 4 28 5 1 23 29 27 22 21 28 27 19 6 1 50 — 16 24 11
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Az 03co
A t a n u l ó k I. II. III. IV. V. VI.ÍV11.

O JN
GO
GO

0 s Z  t á 1 y n a n CD

a) Nyelvismerete-.
Magyar ...................................... 6 2 4 2 2 2 2 20
Magyar-tót................................. 26 27 28 20 10 25 19 155
Magyar-német............................ 5 — 1 1 2 3 1 13
M agyar-ném et-tót................... — 1 5 — 2 3 5 16

b) Egészségi állapota-.
Könnyű betegségi eset . . . 25 37 30 32 20 84 65 293
Súlyos „ „ . . . 1 1 2 2 — 1 — 7
Járványos „ „ . . . — 1 5 — _ 4 2 12
M eghalt......................................

c) Magaviseleté:
J ó ............................................... 34 29 34 22 12 27 18 176
Szabályszerű............................ — — 3 1 2 1 2 9
Kevésbbé szabályszerű .  .  . — — — — — — — —

Rossz ..........................................................................................................

d) Tanulmányi előmenetele:  

Általános j e l e s ........................................................... 4 2 3 4 2 2 2 19
Általános j ó ....................................................................... 12 9 4 5 5 6 5 46
Általános elégséges . . . . 16 12 24 12 8 23 18 113
Egy tárgyból elégtelen .  .  . 2 3 — 1 — 1 2 9
Két „  „  . . . 2 2 3 — 1 1 — 9
Több „  „  . . . 1 2 4 1 — — — 8

Ezen adatok csak a vizsgálatot tett tanulókra vonatkoznak.
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XV. Értesítés a jövő tanévre vonatkozólag.

1. Az 1916— 17-iki tanév szeptember 1-én veszi kezdetét. 
Szept. 1., 2. és 4. napján történik a lanulók beírása, 5-én meg
nyitjuk a tanévet s 7-én megkezdjük a rendes tanítást. A javító 
és pótló vizsgálatokat augusztus 31-én tartjuk m.eg.

A későbben jelentkező tanulók csak azon esetben fognak 
fölvétetni, ha elkésésüket elfogadható okokkal indokolják. E tan
évben megnyílik a VIII. osztály is, melyre valamint az érettségi 
vizsgálatra a nyilvánossági jogot már megkaptuk.

2. Minden tanuló az első fölvétel alkalmával szülője, gyámja 
vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik megjelenni s az előző 
osztály sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt, továbbá kereszt- 
levelet, illetőleg születési bizonyítványt, himlőoltási és ha már 
12 éves — ujraoltási bizonyítványt fölmutatni köteles.

3. Az I. osztályba oly tanulók vétetnek föl. kik életük 9-ik 
évét már betöltötték s vagy hiteles bizonyitványnyal, vagy fölvé
teli vizsgálattal igazolják, hogy az elemi iskola négy alsó osztá
lyát jó sikerrel végezték.

4. Felsőbb osztályba csak az a tanuló léphet, aki az előző 
osztály rendes tantárgyaiból legalább elégséges osztályzatot nyert, 
amit kivétel nélkül minden tanuló a beiratás alkalmával bizonyit
ványnyal igazolni tartozik.

5. A reáliskolából, felsőbb leányiskolából, vagy polgári 
iskolából gimnáziumba átlépni szándékozó tanulók fölvételi vizs
gálatot kötelesek tenni. E vizsgálat az elhagyott iskola és a 
gimnázium tantervei között mutatkozó lényeges külömbözetre 
terjed ki.

6. Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köteles 
kijelenteni, hogy fia vagy gyámoltja az 1890. évi XXX. t. c. ér
telmében a görög nyelvet, vagy az idézett t. c.-ben meghatározott 
görögpótló irodalmat és rajzot fogja-e tanulni.

Az a tanuló, aki akár a tanév elején, akár a tanév folyamán 
a görög nyelv tanulásáról a görögpótló tanfolyamra akar átlépni, 
vagy megfordítva, köteles az illető tárgy elvégzett anyagából 
fölvételi vizsgálatot tenni.
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7. Azon tanuló, ki a rendes tantárgyak egyikéből elégtelen 
osztályzatot kapott, a beálló tanév elején az e célra kitűzött 
időben javító vizsgálatot tehet. Ez iránt az igazgatónál jelent
kezni kell.

Aki két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, csak feleke
zeti főhatóságunk engedélyével bocsátható javító vizsgálatra. 
Ezen engedély elnyerése végett a méltós. és főtiszt. Scholtz 
Gusztáv püspök úrhoz intézett folyamodványok f. évi julius hó 
10-ig intézetünk igazgatóságánál benyújtandók.

Aki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 
az a javító vizsgálatra nem bocsátható, hanem osztályismétlésre 
utasittatik. Az osztály másodszori ismétlését országos törvény tiltja.

8. Tandíj fejében minden tanuló 40 K-át, tanári nyugdíj
alapra, fölvételi dij s egyéb illetékek címén 26 K-át fizet. 'A 
tandíj félévi előleges részletekben, a többi — 26 K-át kitevő — 
járulék, mely senkinek sem engedhető el, a beiratáskor egyszerre 
kifizetendő. Mindezen illetékeket a magántanulók is kötelesek 
megfizetni.

A szabadkézi .rajz tanítási dija egész évre 10 K.
9. Az alumneumban az ebéd és vacsora dija 200 K, az 

ebéd külön 120 K. Evőeszközökre minden alumnista 2 K-át 
fizet. E dijak is félévi előleges részletekben fizetendők.

10. A szegény s a mellett szorgalmas és jó erkölcsű ta
nulók a helybeli ev. egyház iskolai tanácsához folyamodhatnak 
a tandíj, illetőleg az alumneumi dij elengedéséért. Az újonnan 
belépő tanulók kérvényei azonban csak a tanév második felében 
vétethetnek figyelembe, miután a folyamodók szorgalmuknak és pél
dás magaviseletöknek tanúbizonyságát intézetünkben már megadták.

11. Lakást fogadni az igazgatóság előleges tudata nélkül 
egy tanulónak sem szabad. Azért a lakásadókat figyelmeztetjük, 
hogy az igazgatónál előre be nem jelentett helyen tanulót elfo
gadni nem szabad.

12. Megemlítjük még, hogy a vidékről bejáró tanulókra tekin
tettel az egyhuzamban való (8—1 óráig) tanítást vezettük be.

Mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál az intézet 
igazgatósága.
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Az 1916-17, tanévben használandó tankönyvek jeyyzéke.
I. osztály.

Bereczky Sándor: Ó-szövetségi élet- és jellemképek és tanítások. 
Hittrich Ö dön: Latin nyelvtan I. rész. Alaktan. 5. kiadás.
Hittrich Ö dön: Latin olvasó- és gyakorlókönyv az 1. oszt. számára.

4. kiadás.
Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan 1. rész az I. oszt. számára. 

15. kiadás.
Lehr A.—Riedl F r .: Magyar olvasókönyv. I. köt. 7. kiadás.
Lasz Samu : Földrajz 1. kötet. 5. kiadás.
Arany D.— Szíjártó M,—Dietz L. Számtan a középiskolák alsó osz

tályai számára. 1. rész. 3. kiadás.
Horti H.—Szinte G .: Rajzoló geometria I. rész. 8. kiadás.
Szterényi H .: Természetrajz 1. kötet. 6. kiadás.
Kogutovicz: Iskolai atlasz 11. kiadás.

II. osztály.
Bereczky S.: Jézus élete és tanítása.
Hittrich Ö .: Latin nyelvtan. 1. rész. Alaktan. 5. kiadás.
Hittrich Ö .: Latin olvasókönyv 11. oszt. 2. kiadás.
Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan. II. rész. 11. kiadás.
Lehr. A.—Riedl Fr.: Magyar olvasókönyv. II. kötet. 6. kiadás.
Lasz Samu: Földrajz. II. kötet. 4. kiadás.
Arany D.—Szíjártó M.—Dietz L .: Számtan a középiskolák alsó osz

tályai számára. II,—III. rész. 3. kiadás.
Horti H .-Szinte G .: Rajzoló geometria. II, rész. II. oszt. számára 5. 

kiadás.
Szterényi Hugó: Természetrajz. 11. kötet. 4. kiadás.
Kogutovicz: Iskolai atlasz. 11. kiadás.

III. osztály.
Bereczky Sándor: A keresztyén egyház rövid története. 7. kiadás. 
Hittrich Ö : Latin nyelvtan I. r. Alaktan. 5 k. II. r. Mondattan. 3. kiadás. 
Roseth Arnold: Latin olvasókönyv Cornelius Neposból. 2. kiadás. 
Roseth A rnold: Szemelvény Phaedrus meséiből. 3. kiadás.
Fodor Gy.—Roseth A .: Stílusgyakorlatok Corn. Neposhoz és Phaed- 

rushoz 2. kiadás.
Szinnyei J .: Rendszeres magyar nyelvtan. 12. kiadás.
Lehr—Riedl: Magyar olvasókönyv. 111. 4. kiadás.

X V I .
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Miklós F. és Kaiblinger Fül.: Német nyelvkönyv. !. r. 3. kiadás.
Lasz S.: Földrajz. III. kötet. 3. kiadás.
Schürger F . ; Fizikai földrajz.
Varga Ottó : Magyarország története. I. rész. 7. kiadás.
Arany D.—Szíjártó M.—Dietz L .: Számtan a középiskolák alsó osz

tályai számára 11.—III. rész. 3. kiadás.
Horti H.—Szinte G .: Rajzoló geometria. III.—IV. rész. 5 kiadás. 
Kogutovicz: Iskolai atlasz, 11. kiadás.

IV. osztály.
Hetvényi Lajos: Keresztyén vallástan.
Hittrich Ö .: Latin nyelvtan. I. Alaktan. 5. kiad. 11. Mondattan. 3. kiad. 
Roseth Arnold: Szemelvények C. J. Caesar Commentarii de bello 

Gallico c. művéből.
Cserép József: Szemelvények P. Ovidius Naso müveiből. 3. kiadás. 
Kempt J.—Csengeri J.—Cserép J . : Stílusgyakorlatok J. Caesarhoz, C.

Rufushoz és Ovidius Nasohoz. 2. kiadás.
Góbi Im re: Magyar stilisztika. 6. kiadás.
Lehr—Arany J . : Toldi. 14, kiadás.
Miklós Fér. és Kaiblinger F ü l.: Német nyelvkönyv. II. r. 2. kiadás. 
Varga Ottó: Magyarország története. II. rész. 7. kiadás.
Beke M .: Algebra, 7. kiadás.
Horti H,—Szinte G .: Rajzoló geometria. III.—IV. rész. 5. kiadás. 
Szterényi H .: Növénytan a IV. osztály számára. Átdolgozta Szalóki 

Róbert. 7. kiadás.

V. osztály.

1. Vallástan . Frenyo L .: A keresztyénség megalapításának története.
2. L a tin  nyelv. Zsámboki Gyula: M. Tullii Ciceronis De imperio Gnaei 

Pompei oratio 4. kiadás.
Kapossy Luczián: M, Tullii Ciceronis Pro A. Licinio Archia poeta 

oratio. 3. kiadás.
Cserép József: Szemelvények Publius Ovidius Naso müveiből. 3. k. 
Köpesdy S. és Cserép J . : Stílusgyakorlatok Ciceróhoz és Ovidius 

Fastijához. 2. kiadás.
3. G ö rö g  nyelv. Maywald J.: Görög nyelvtan. 6. kiadás.
Maywald J . Görög gyakorló és olvasókönyv. 5. kiadás.
4. M a g ya r nyelv. Riedl Frigyes: Rhetorika. 7. kiadás.
5. G örögpótló  m agyar. Badics F . : Magyar irod. olvasókönyv. 1. köt. 

7. kiadás.
Csengeri J . : Ilias. 4, kiadás.
Gyomlay Gy. Odyssea. 4. kiadás.
G eréb : Szemelvények Herodotosból. 4. kiadás.
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Schill: Görög régiségtan. 4. kiadás.
6. N ém et nyelv. Miklós F. és Kaiblinger F.: Német nyelvkönyv. III. r.
7. Történelem . Varga O .: Az ókor története. 5. kiadás.
8. M ennyiségtan. Beke Manó. Algebra. 7. kiad. IV,—Vili. oszt.
Ábel—Lévay—Polikeit; Geometria. I. r. V.—VI. oszt. 6. kiadás.
9. T erm észe tra jz. Szterényi H .: Állattan. 5. kiadás.

VI. osztály.

Bereczky Sándor: Az egyetemes keresztyén egyház története 2. kiad. 
Szabó Gy. Iván; Livius XXI—XXX. könyvéből szemelvények.
Cserép J . : Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiseből. 4. kiadás. 
Szabó Gy. Iván, Kálmán J. és Wirth Gyula: Latin Stílusgyakorlatok.

IV. köt. Liviushoz és Vergiliushoz.
Maywald József: Görög nyelvtan 6. kiadás.
Maywald József: Görög gyakorló és olvasókönyv. II. r. 4. kiadás. 
Góbi Imre: Poétika olvasókönyvvel, 2. kiadas.
Kéki Lajos : A világirodalom klasszikusai.

I Badics J ,: Magyar Írod. olvasókönyv, 11. r. 6. kiadás. 
Görög- Csengeri J . : Aeschylos Agamemnonja 2. kiadás.

P °  ü  j Schill: Görög régiségtan. 4. kiadás.
Miklós Fér. és Kaiblinger Fülöp: Német nyelvkönyv, 111. rész.
Varga Ottó : Világtörténelem. 11. kötet. 4. kiadás.
Beke Manó : Algebra. 7, kiadás.
Ábel—Lévay—Polikeit. Geometria. I. r. 6. kiadás.
Polikeit: Logarithmus-táblák. 2. kiadás.
Ormándy M .: Ásványtan és Chémia.

VII. osztály.

Bereczky Sándor: A magyar prot. egyház története.
Pintér Jenő : A magyar irodalom története 1. kötet.
Réger: Irodalmunk tört. ism. 1. r.
Szinnyei j . : A magyar nyelv. 8. kiadás.
Hittrich Ödön. C. Sallustii Crispi Bellum Jugurthinum. 3. kiadás. 
Köpesdy: Ciceronis in Sergium Catilinam Orat. IV. 3. kiadás. 
Burián—Kara—Székely—Wirth: Stílusgyakorlatok Sallustiushoz, Cice

róhoz és Vergiliushoz.
Hittrich Ö.: Latin nyelvtan. 1. r. Alaktan. 5. kiad. II. r. Mondattan. 3. kiad. 
Cserép József: Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséből. 4. kiad. 
Dr. Vietorisz József: Szemelvények Herodotos történeti munkájából 
Dr. Csengeri J . : Homeros Odysseája. 4. kiadás.
Dr. Maywald: Görög nyelvtan. 6. kiadás.
Elischer—Frölich: Szótár Homeros két époszához. 3. jav. kiadás.
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Bölcskei L. és Schäffer M.: Demosthenes beszéde Ktesiphon 
Görög- mellett.

Dr. Szilasi M.: Szemelvények Thukydidesből. 2. kiadás, 
pótló Q r Badics F .: Magyar irodalmi olvasókönyv. 3. köt. 5. kiad.

Schill: Görög régiségtan. 4. kiadás.
Miklós F .: A német irodalom története. 2. kiadás.
Schiller: Wilhelm Tell. Magyarázta dr. Heinrich Gusztáv. 7. kiadás. 
Varga O ttó : Világtörténelem. Ili. köt. Újkor és legújabb kor. 3. kiad. 
Beke: Algebra.
Ábel—Lévay—Polikeit.: Geometria. 11. r. 5. kiadás.
Szíjártó Miklós: Kísérleti fizika. 1. r. 2. kiadás,

Vili. osztály.

Bancsó Antal: Hit- és erkölcstan.
P intér: Magyar irodalom története 11. rész.
Réger; Irodalmunk tart. ism. 11. rész.
W irth: Szemelvények Horatius müveiből 3. kiadás.
Dr. Schmidt A.: Szemelvények Tacitus Annaleseiből. 2. kiadás.
Dr. Csengeri: Homeros lliasa. 4. kiadás.
Sim on: Szemelvények. Platonból.
Elischer—Frölich: Szótár. Homeros két époszához.
Görög- I Földi: Szemelvények Platon müveiből, 
pótló I Schill: Görög régiségek.

Miklós F : A német Írod. tört. 2. kiadás.
G oethe: Hermann és Dorothea (Weber magy.)
Kiss Lajos: Magyarország oknyomozó története.
Lutter—Eberling: Algebra 12. kiadás.
Abel—Lévai—Polikeit: Geometria. 11. rész.
Szíjártó Miklós: Fizika. 11. rész,
Szitnyay; Lélektan és Logika 6. kiadás.

Segédkönyvek:

1. Schmidt J.: Latin—magyar és Magyar—latin szótár. 3. kiadás.
2. Hittrich Ö.: Római régiségek. V.—Vili. oszt.
3. Kelemen B.: Német—magyar és Magyar—német zsebszótár. 13. kiad.
4. Helmár Á.: lsk. atlasz az ókori, középkori és újkori történelemhez.
5. Polikeit: Logarithmus táblák. VL—Vili. o.
6. Morvái—Gerecze: A képzőművészetek tört. (Gör. pótló V.—Vili. o.)
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