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L e i b n i t z *

— Böleselettörténeti jellemkép. —

Az újkor az emberiség ébredésének nagy időszaka. 
Mássa nincs a világ-történelemben. Miként a természet éle
tében az éjre hajnal, a télre tavasz, az elhalásra ujulás, a 
szellem országában is elvégre a halálra élet következett.

Hiába! — a hanyatlás, a visszaesés, az örök tökéletesedés 
isteni gondolatával szemben nem lehet állandó, hanem min
dég csak enyésző momentum, egy átvezető hid a fokozatos 
és sztikségképeni fejlődés mérhetlen útjára. A mi már kifej
lett, nem fejük az vissza, s ha az igazság-fiirkésző ész a ku
tatásban kifáradva, álomba szenderül is, nem tart az örökké, 
sőt látszólagos pihentében gyűjt új erőt az élet kiapadhat- 
lan forrásából, ép akkor repeszti szét az ócska tömlőket s 
érlel új eszméket.

A rombolva alkotó fejlődés ez elvével gyakran talál
kozunk a történelem terén, de leginkább ott, a hol a közép
kor búcsúzik az újkortól, s a scholasticismus hatalmas épü
lete dől romba. Az az u. n. nagyszabású philosophia, mely
nek algp problémája a hit és tudás összeegyeztetésében, ille
tőleg a dogmák rationalízálásában állott, nem pótolhatta to
vább az önálló philosophia helyét. Üres szőrszálhasogatásai- 
val bilincsbe vervén a szív boldogító vallását s az ész füg
getlen gondolkozását, szükségkép a kor életerejének frisebb 
pezsgését, majd forrongását készítette elő. 12gy időre ugyan 
még tovább tengődtek az élettelen formák, de „a vizsgáló 
reflexiónak szelleme — a könyvnyomtatás hatalmas út egyen- 
getése m ellett— szabadon áthatott a világtengereken fel a

*) Mutatvány a szerző „Leibnitz élete s bölcseleté“ czimá tanul
mányából. . i



4

csillagokig, s ez akkor történt meg, a midőn a hajnalodé 
újkor átvette szép örökségét — a reformatiót.“

A sckolasticismus pislogó mécse ezzel végsőt lobbant, 
a két elfojtott hatalom, a szív és az ész ellenben csörgetni 
kezdé bilincseit, s amaz a lélekölő betű fölött a kegyes ér
zületben — píetismus — győzedelmeskedett, emez azon nagy
szerű harczot inditá meg, a mely az európai országokban 
kivétel és különbség nélkül rendítette meg a hagyományo- 
zottnak világát s a sivár eszme alakulásokat. Uj templomot 
emeltek a régi helyébe, nem egyesek, az egész kor, közös 
harezban, közös fáradtságban. De ki fógja számba venni a köz
katonákat ? A csatákat is ezren meg ezren nyerik meg, s a 
győzelmi jelvényt mégis csak a vezérek mellére tűzik. Az a 
szerencse csak, hogy vezér, ha több nem, legalább egy, min
den népnek jutott.

Angolországban Verulami Baco akarta megszabadítani a 
divatos scholastéría formalismusánaknyűgjétől a kutató szelle
met, s az ismeretszerzés egyetlen eszközétől, a tapasztalásszerű 
észleléstől várta a tudományoknak megújulását s eredményes 
tovább fejlődését. Hollandiában Cartesius az öntudatos meg
alapítás kimondott elvével uj kort nyitott a bölcsészet tör
ténelmében, s ugyanott Spinosa amaz elv alapján oly rend
szert alkotott, a mely szigorú következetessége s elfogulat
lan álláspontjára nézve páratlan, s a modern gondolkodás 
alapját képezi. Francziaországban a hires encyclopaedisták 
szédelegtek, magának a szellemnek létét tagadván meg, meg
lehet csak azért, hogy e nihilismus alapján méltó joggal 
foglaljanak helyet az állatok sorában.

Végre Németországban hősünk, a nagy Leibnitz állott 
a mozgalmak élére, hogy ő legyen az a központ, a melyből 
a reform-törekvések kiindulhassanak, az a tűzhely, a hol — 
mint Fischer Kuno szellemesen mondja — a német felvilá
gosodás fáklyáit ineggyujthassa.

Eszméi legszélesebb körben terjedtek el, sőt ébresztőleg 
s fejlesztőleg hatottak még a későbbi századok bölcselőinek 
gondolkozására is, s épen ezért ő első sorban méltó arra, 
hogy vele mint bölcsésszel tüzetesebben megismerkedjünk.

Alkossuk meg mindenek előtt a történelmi keretet, s úgy 
illeszsziik bele a képet életrajteát s rendszerét.
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Leibüitz mint bölcsész lessz tehát jelen értekezésünk 
tárgya, az a férfiú, a ki a bölcsészeí-történet írók egyező 
állítása szerint úgy lépett fel, mint Spinozának sarkalatos 
ellentéte. A nagy férfiak között a hasonlók gyakoriak, s 
már-már megszokottak, az ellentétek ritkábbak s inkább ér
dekesek. Luthert Pál apostollal, I. Napóleont Julius Caesár- 
ral, vagy hogy 'még szebb s inagasztosabb példára utaljunk, 
Sokratest Krisztussal teszik párhuzamba; ha ellentétet keressz: 
Spinosa és Leibnitz, — e kettőnél alig találsz meglepőbbet úgy 
életre, mint működésre nézve. E bölcselők csak abban egyez
tek meg, hogy király volt mindenik a szellemek birodalmá
ban s maga-magát adta abban, mit alkotott, — életben a 
rendszert, rendszerben az életet. Ugyde e két élet összevetve 
egymással, mily roppant ellentét! — Az egyik éjszaki, a má
sik déli sark.

Mi volt Spinosa élete ? a „Hen kai pan“-ban, a „mindén 
és egyben“ való élet. Mi rendszere? a „Hen kai pan,“ a „minden 
és egy“ elvont gondolatának, mint bölcsészeti alapelvnek 
mély elmü megalapítása. 0  e mindenen és egy egyen kivid 
semmi mást nem ismert „Merész röpttel érte el — mondja 
Renán Ernő — a magas höfödte bérczeket, a nélkül, hogy a 
hegy tövében terülő, buján tenyésző életre csak egy pillan
tást is vetett volna. |E magaslaton, hol minden más mell 
elveszíti lehelletét, ö él és élvez; itt tárul fel szive, mint 
más embereknek a lágy és mérsékelt égöv alatt. A jegesek, 
erőteljes és átható élenytartalmukkal azok, a mik neki kel
lenek. Nem kívánja, hogy őt kövessék; ö olyan, mint Mózes, 
kinek a hegyen, a nagy tömeg által nem ismert titkok ki
nyilatkoztatnak; ő századának látnoka; ő volt az a maga 
idejében, ki legmélyebben tekintett az Istenbe.“ Egyszerű és 
naiv fenség, egyetlen, ki a külső dicsőség polczára nem 
törekedett, a hiú nagyság után nem áhítozott. Az emberi 
gyengeségek és kicsinykedések pora őt nem szennyezte. Ő 
„boldog Spinosa“ mindig, s leginkább akkor, midőn a szűk
keblű s őt megérteni éretlen orthodoxia „döglött kutyának“ 
nevezi. A rágalom szava nem hat le hozzá, de lehatna bár, 
még sem zavarná meg örök álmait.

Mi volt Leibnitz élete? a „végtelen és sok“-ban való
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élet/Mi rendszere? a „végtelen és soku gondolatának, mint 
bölcsészeti alapelvnek geniális megalapítása. Ő a világ mi- 
veltség minden mozgalmában tevékeny és óriási részt vesz. 
Mindenütt otthon van. Nem is csoda: kenyérpályája a jog, 
hős a phílosophiában, alapos az ezerszínü élet összes viszonyai 
között. Spinosa a jegesek közt élvez, ő a forró égöjV tarka 
virányain andalog, s ott érzi jól magát. Örök mozgó, ki 
országról országra jár, fejedelmekkel s fejedelemnőkkel philo- 
sophál, díszes társaságok előtt felolvasásokat tart, egyeteme
ket, tudós társaságokat s háborúkat tervez. Nagyszerű és 
megirigyelt fenség, ki eszmékkel termékenyit meg mindent, 
de kire a világi élet zajában már az emberi gyarlóságok 
és gyengeségek pora is rátapadt. Az elmés Fischer Kuno 
úgy mondja ezt, hogy: „Spínosában a nagyot a kicsiny nél
kül, Leibnitzban a nagyot a kicsiny által fogjuk fel.u

íme már eddig is mekkora ellentét, s még bátran tovább 
folytatható. Spinosa a magános élet nyugalmába vonul vissza, 
hogy hatalmas rendszerét, melyben a tiszta dogmatismus 
tetőpontra hágott, befejezze. Ő egyoldalú bölcsész, ki a Des 
Cartes által kijelelt alapra helyezkedve „more geometrico“ 
fárasztó szerkezetben száraz logikával, de szigorú követke
zetességgel fejti ki elveit, s nem törődik azzal, hogy kora 
összes gondolkodóival ellentétbe jut.

Leibnitz a nyilvános élet mozgalmaiba veti magát, s 
nincs ideje rendszerének teljes kidolgozásra. Ö universal 
genie, ki irtózik Spinosa egyoldalúságától, s inkább egészen 
uj fordulatot ád a dogmát,ismusnak, csakhogy az egymás 
ellen küzdő eszmék között harmóniát keltsen. Erős meg
győződése, hogy az igazság egyetemes, s hogy leküzdhetetlen 
elléntét a tudás terén nem létezik. Az egymással vitázó philo- 
sophusokat, theologusokat és politikusokat korlátolt szellemek
nek tartja, kik, mert különleges, tehát helytelen álláspontra 
helyezkednek. Azért ő a bölcsészet czéljául s legközelebbi fel
adatául az eszmék ez élet-halál harcza közepette a felvilá
gosítás által eszközlendő egyetemes képzést — universali- 
tást — tűzte ki. A szellemi világ harmóniája! ez működé
sének sarkpontja, azon idea, melynek létesítéséért élete fogy
táig lankadatlan kitartással s államférfiúi taktikával küzdött.
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Harmonia, egység minden téren, s mindenek cl«tt a 
tudományok, jelesen a bölcsészet, a theologia, majd ezek 
által az egyházi élet terén. Universalis philosophia és the
ologia jelszavával indul meg bölcsészeti tevékenysége. S a 
bölcsészeiben épen ügy, mint a theologiában valóban szük
ség is volt a békítő közbelépésre. Mert a természeti élet 
tisztán mechanikus magyarázata a vallásnak és az erköl- 
csiségnek legsarkalatosabb alapelveit támadta meg.

Spinosa ugyanis az egyetemes okság fogalmából kiin
dulva, azon eredményre jutott, hogy a classicus ókor és a 
scholasticismus egyes bajnokai, de meg általában a keresz
ténység által hirdetett czélszerüség (teleologismus) tana 
merő illusio, s kimondotta, hogy a mindenség gép és semmi 
más. A teleologismus és mechanismus, a teleológiai és cos- 
mologiai felfogás összeegyeztetését kellett ennélfogva első 
sorban megkisérteni. Nagy feladat, de Leibnitz geniális szel
leme megoldotta. Kijelenté, s sajátszerü bölcsészeti főelve 
alapján igazolta is, hogy a természet összéletében minden 
mecbanice megy ugyan végbe, de teleologikus alapon, azaz 
eszmét, czélt tűzni, ez a teleologismus dolga, a czél meg
valósításánál azonban mechanikus okok működnek.

Ez eredeti gondolattal létre jött a harmónia, mert ki
tűnt belőle, hogy tehát a mit morális világnak neveznek, az 
tulajdonkép egy a mechanicus világgal, s ha azonos, sem 
elkülönítésnek, sem ellentétnek nincs helye, sőt inkább az 
egyiket a másikból kell megmagyarázni, illetőleg a morált 
természetes alapra fektetni, naturalisálni. E tan ledönté ugyan 
a positiv — kinyilatkoztatott — vallást; de alapját képezi a 
német felvilágosodás azon törekvésének, mely a vallással 
megegyező, vagy legalább annak ellent nem mondó észhit 
felállítására, s általános érvényre emelésére irányult.

Leibnitz tehát midőn universális philosophiát akart te
remteni, ezzel együtt az universalis religio eszméjét is szeme 
előtt tartá, s mert ez utóbbi kivitelének lehetősége iránt két
sége nem volt, gyakorlati megvalósításához is hozzá fogott, 
t. i. universal egyházat akart, — oly feladat, melynek meg
oldására még egy Leibnitz ereje is csekély.

A gyakorlati életkörök között minden esetre a legszen-
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tebb és iegkatalmasabb tényező az egyházi élet, s különös, 
hogy mégis épen ebben uralkodott a legszembetűnőbb har- 
moniátlanság.

A történelmileg kifejlődött egyetemes keresztyén egy
ház testét darabokra tépték. A különböző felekezetek — min- 
deuik magát tartván az igazi krisztusi tanok őre, illetőleg 
birtokosául — a létért való küzdelem élethalál harczát vívták, 
szűkkeblű pártoskodás, éles gyűlölködés napirenden voltak.

Az universalis keresztyénség, az egy akol és egy pász
tor magasztos gondolata megvalósulásának e merész feltar
tóztatása, Leibnitz mindenben harmónia után törekvő lelké
nek annyira fájt, hogy erősen feltette magában, miszerint az 
ellenséges confessiókat, nevezetesen a római katholicismust a 
protestantismussal kibékítvén, egyetemes keresztyén egyhá
zat fog létesíteni. Magasztos eszme, — de e korban agyrém, 
mely csak egy — a történelmi előzmények valódi lényegét 
teljesen felfogni s méltatni nem tudó főben születhetett meg. 
E tekintetben Leibnitz elvétette a dolgot, mert ha ö alapo
san ismeri az egyház történelmét, s főleg a protestantismus 
szükségképeni előállásának legmélyebb alapját, külső-belső 
indító okait, úgy másként gondolkozik, okvetlen belátja, 
hogy a római katholicismus mig római marad, a vallásban 
is a szabad és független haladás, fejlődés elvét képviselő 
protestantismussal egy kalap alá nem hozható. S én annál 
inkább csodálom, hogy ő ez irányban harmóniát akart, mert 
mint keresztyén és protestáns ember egyébként helyes ala
pon áll.

Gyakran beismeri ugyanis, hogy szerinte az egyetemes 
egyház az igazi katholikus egyház, s hogy ö keresztyén katho- 
likus, de nem római katholikus. Kár hogy feledte, hogy 
a római egyház — római, s bizony az ő kedvéért össze nem 
dönti Péter apostol állítólagos székét. Eszméje, czélja minden
esetre szép volt, s annak valaha valósulnia is kell, de az ő 
korában még időelőtti, s mint ilyen kivihetetlen volt. 
Kajta is teljesült, hogy a nagy férfiaknak tévedései is ren
desen nagyok, — de ki fog ezért pálczát törni felette?

A harmónia, illetőleg az universalis philosophiának ép 
úgy, mint az universalis egyháznak kivitele nem sikerült, mert
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fíem is sikerülhetett. Gyarló az egyes, bár lángszellemü 
ember, az összemberiséget mozgató s czélja felé vezető isteni 
hatalommal szemben, — alkotása sohasem tökéletes, sohasem 
örökre szóló. A bölcsészeti rendszereknek ép úgy, mint ma
gának a fejlődésnek htja végetlen, tökéletes tudás csak a 
minden-tudás, ez pedig embernek nem adatott, s nem fog 
adatni soha. A mi pedig a különböző vallás-felekezeteket 
illeti, ezeket az élet hozta létre, s csakis az fogja ismét 
egyesíteni. Mindenikre szükség van, mert egyik sincs az 
absolut igazság birtokában, s mindenik bir egy részt, egy 
halvány sugarat az isteni fényből, s az nem baj, ha féltéke
nyen őrzi, büszkén sajátjának vallja, csak ne becsülje túl, 
sőt inkább a közös mester, a Krisztus szellemében szeretet
tel és békességgel terjessze a népeknek boldogítására.

De harmóniát és egységet akart ő létesíteni az emberi 
művelődés egyéb, mondhatni összes tényezőiben is. Az ér
tékes könyvek és műkincsek összegyűjtését nemcsak erő
sen sürgeti, hanem a bannoverai és wolffenb. könyvtárak 
rendezését magára vállalja. Majd belátva az egyetemek es 
tudományos akadémiák roppant jelentőségét s magasztos 
hivatását a szellemi élet központosítása s az életre való esz
mék terjesztése tekintetében, ezek érdekében emel szót, s 
nem eredménytelenül.

0  e feladat megoldására korának összes tudósai között 
a legalkalmasabb volt, úgy hogy maga N. Frigyes azt 
mondta ró la: Leibnitz maga egy akadémia. Legelőször is az 
első német, a berlini túdós társaság megalakításán fáradozott, 
nemcsak, hanem mint annak első elnöke újabb érdemeket 
szerzett magának. Utolsó éveiben más országokban is ter
jesztette az akadémiák alakítására vonatkozó eszméket, mert 
ő nemcsak hazájában, hanem a külföldön is ismeretségben 
állott a kor leghíresebb tudósaival s leghatalmasabb fejedel
meivel. S ha törekvéseit künn közvetlen siker nem is koro
názta, de annyit mégis elért, hogy a bécsi, drezdai és a 
szt.-pétervári tudós társaságok megalakulásának út egyen- 
getöjévé lett. A mi azonban őt kora ifjúságától élte alko
nyáig a legnagyobb mértékben foglalkoztatá, s a minek meg
oldásán eszét nem egyszer makacsnl gyötörte az a pasi-
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graphia vagyis a világ irás problémája volt. Ez eszme még 
kívihetlenebb ugyan, mint az universalis egyház létesítése, 
de azért mindenben harmónia után törekvő lelke le nem mon
dott róla soha. Erősen fájlalta ugyanis, hogy a tudományok 
nagyobb mérvű fejlődésének útjában, mint leküzdhetien aka
dály leginkább a puszta nyelvkülönbség szerepel.

Le kell dönteni, — de ha nem lehet. Közös nyelv nem volt, 
nem is lesz soha. A történelem semmit, a mesék világa is 
csak keveset tud róla, csak annyit, hogy egyszer csoda 
nyelvet beszéltek az emberek. A tudósok elnevezték lingua 
Adamikának, a laicusok Ádám nyelvének. Gyönyörű egy 
nyelv lehetett ám az, a ki azt beszélte, nem a dolgokról 
beszélt, hanem a dolgokat beszélte. Nem a tárgy képzetét, 
hanem a tárgy természetét fejezte ki. E nyelvet maga az 
úr Isten adta az első embereknek, de rosszul viselték gond
ját, elvesztették s azóta hasztalan keresik. Nagy bölcselőnk 
talán megtalálta? Sokkal bölcsebb volt, sem hogy azt ke
resse ? A csoda-nyelv előtte is képtelennek tűnt fe l; ő keve
sebbet, csak csodairást akart; Írást, a mely a különféle szere
pelt s szereplő Írásoknak határozott ellentéte legyen. Direct 
írást, mert az írások mind indirectek, azaz nem a fogalmat, 
hanem a szót jelölik meg s csak az érti meg amazt, ki emezt 
is érti. A direct irás az ellenkező lenne, az amit a régiek 
úgy neveztek, hogy signatura rerum, s mert általa nem a 
minden népnél különböző szókat, hanem a minden népnél 
közös fogalmakat, magokat a tárgyakat fejeznők ki, meg
szűnnék a közmegérthetőség nyelvi korlátja s a többi tudo
mányok igazságaikat ép oly könnyen közvagyonná tehetnék, 
mint ahogy azzá teszi a mathesis sajátságos jegyei által a 
maga igazságait. Csak egy a baj — ilyen irás lehetetlen. 
Biz elég nagy baj de úgy van. A mathesis és a többi tudo
mányok között ugyanis sarkalatos ellentét forog fenn. Amab
ban a legevidensebb igazságok szerepelnek, ott lényeges vál
tozásnak helye nincs, mert magok az alapfogalmak mind 
ismertek és kimerítők; emezekben ellenben minden kérdés 
úgy szólván még talány, mit megfejteni csak körülbelül tudunk. 
Különösen napjainkban nyakra-főre vizsgálják a természeti
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tüneményeket, de azok legelső elemeiről, az alpkáról nincs 
a ki számot adjon.

Ki tudja a 2x2=4 mathematikai bizonyosságával 
bebizonyítani, mi a létezők végső alapja? Áz atom? úgy de 
mi az az atom? erről még csak fogalmat sem szerezhet az 
ember, mert az a meghatározás, hogy az egyszerű súlytalan 
valami, — érhetetlen semmi. Pedig csak ennyit tudnak róla a 
különben majdnem nagyobb részt minden tudást arrogáló 
természettudósok. Édes kevés, s csak a bolondnak kész pénz.

Világos tehát, hogy a pasigraphia feltalálása a tapasz
talati tudományok természeténél fogva nem sikerülhet, a 
minthogy Leibnitznek sem sikerült.

Mindent összefoglalva miben találtuk Leibnitz történelmi 
jellemét? Egy szóval: universalitásban. Az universalis har
mónia megvalósitása czéljából akart alkotni, universalis phi- 
losophiát, universalis religiót s ezek alapján universalis (egy
házat) ecclesiát, ezért mozditá elő sokoldalú tevékenysége által 
az egyetemes mivelődést, lett éltető nap a német felvilágo
sodás egén.

Ezzel kész a történelmi keret s nincs egyéb hátra, 
minthogy bele illesszük, Leíbnitznak, mint bölcsésznek képét, 
— életrajzát és rendszerét.

SrötBvázi Sndzc,



Jelentés az 1881|2-ik tanévről.
I. T a n t á r g y a k :Íí
A) Az e l ő  o s z t á l y b a n :  kér. káté első és harmadik 

rész, üj testámentomi bibliai történetek; egyli. történet, refor
matio ; földrajzból Magyarország; honi történelem, Habsburg 
házbeli királyok; természetrajzból növénytan ; természettanból 
általános tulajdonságok, szilárd, csepfolyó és légnemű testek, 
Magyar s német nyelvtan; magyar, német s latin olvasás. Szép
írás, éneklés. Tanár: Almán Dániel. Fentebbi tárgyak mutatják, 
hogy ez osztályban sok olyasmi adatik elő, mi előosztályba 
nem való. A helybeli egyház, t, i. azokon segítendő, kik az 
glsóutcai bányász tót iskolából kikerülnek s a gymnásiumba, 
hol a tandíj is sokkal nagyobb, mint amott, nem akarnak át
menni, hanem vagy bányászok vagy iparosok szándékoznak 
lenni s valamit magyarul és németül is kívánnak tanulni s 
tudni, egynéhány év előtt az úgynevezett donát osztály fölé 
magosabb elemi osztályt emelt, melyben a tanulók a fenn elő
sorolt reálék nagyobb részét anyanyelven, a tótok tótul a 
magyarok magyarul tanulnák. A növendékek nagy része hely
beli bányászok s iparosok gyermekei lévén, sok tárgyat tótul 
tanulnak, némelyeket, igaz magyarül is, de sem a magyar sem 
a német nyelvben nem haladnak úgy, miként kivántatnék. E 
mellett a helybeli német-magyar első elemi osztály, mely 
Herbst Frigyes tanító ügyes vezetése alatt áll, túlnépes lévén, 
növendékei száma megközelíti a 70-et, a 9—10 éves lánykák 
felső lányiskolába helyeztetnek által, de a hasonkorú fiuk, 
helyszűke miatt sem maradhatván többé ez osztályban, mig 
gymnásiumba lennének felvehetők, az előosztályba utasíttattak, 
s ott, ha nem volt is nekik való, a fennt említett tárgyakat 
mind tanulták, versenyt a felső osztálybeliekkel. Innen van, 
hogy sok helybeli előkelő szüle jobbnak látta gyermekeit 
inkább magán taníttatni, mint ez osztályba járatni. Az idege
nek közül pedig többen hajlandóbbak voltak fiaikat, ha más
különben a felvételt koruk is megengedé, az első osztályban 
két évig hagyni, mintsem amoda küldeni, De ennek, mi előre
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látható vala, azon rósz következménye volt, hogy ilyenek, ré
szint készületien s gyenge voltuk, részint hanyagságuk miatt, 
egynémelyik azt gondolva, minek tanuljon, az osztályt úgy 
is keilend ismételnie a többieket is hátráltatták a haladásban. 
Mindez a lyceumi igazgatóságot arra bírta, hogy egy a 
lyceummal szerves összefüggésben, leendő, s a lyceumi igazga
tónak közvetlen felügyelete s vezetése alatt állandó előosz- 
tálynak létrehozását indítványozza, mely idővel egyszersmind 
gyakorló oskolául szolgáljon az ez évben életbe léptetett 
tanítóképzőnek, a nélkül, hogy a képzősök a tanítás gyakor
lásában csak épen az osztályra kénytetnének, mi legkevésbbé 
sem szándékoltatik, szorítkozni. A kér. osk. tanács ez indít
ványt elfogadta és ily e l ő o s z t á l y n a k  m á r  a l e g k ö z e 
l e b b i  t a n é v b e n  l e e n d ő  é l e t b e  l é p t e t é s é t  e l h a 
t á r o z t a .  Növendékekül abba a legalább két alsóbb elemi 
osztályt végzettek fognak felvétetni, 6—9 évesek. T a n t á r 
g y a k :  Vallás, magyar s német nyelv, latin olvasás; természet 
s földrajzból annyi, mennyi ily osztályba s ily koruaknak 
való, s úgy előadva, mint nekik való; számtanból a négy 
mivelet fejben s írva; szépírás és rajzolási gyakorlások (mér
tani idomok szerkesztése). Tannye lv  kizárólag a magyar 
T and íj 20 ft. mint a gym. osztályokban. Az egyházi elő, ille
tőleg felső elemi osztályban, mint eddig, helybelieknél 30 frt. 
30 kr. idegeneknél 33, s épen nem leszünk ellene, ha valaki 
nagyolva ama tandijat, gyermekeit olcsóban emitt fogja tanít
tatni. Tanitóul egyelőre G ecsányi G usztáv, oklevél, tanár, 
ki a gymn. osztályokban a természetrajz előadására hivatott 
meg, mely tárgyból a magy. kir. egyetemen már a szakvizsgát 
is jó sikerrel letette, fog alkalmaztatni. A tanhelyiség magá
ban a lyceum épületében lesz. A növendékek a gvmnasium- 
beliekkel a tápíntézet jótéteményét is fogják élvezhetni. Az 
intézkedés ideiglenes, mig ily osztálynak létezése itt szük
ségesnek fog látszani, és egészben véve, — kísérlet. — Ha 
életre valónak bizonyul bo, megmarad, ha nem, miként 
lett, úgy elenyészik. Mi hisszük, megmarad.

B) A gymnas i umi  osztályokban .
I. Első o sz tá lyban . V allástan , hetenkint 2 óra, ó 

test. történetek, bibliai magyarázatok, kátébola tíz #aran-



csolat; kézikönyv Pálfy József, bibliai történetek. Latin, 
nyelv, "hetenként 5 óra szóalaktan, különösen nevek, név
mások és segédige, forditás, k. k. Schulz-Kís Lajos latin 
nyelvtana. M agyar nyelv, 2 ó. a mondat és mondatrészek, 
beszédrészek, az ige, a névszók, a szóképzés, és az összetett 
szavak. Kézi könyv Simonyi Zs. Magyar nyelvtana mondat
tani alapon, ulvasókönyv, Dlkáuyi Magyar olvasókönyve. 
Német  nyelv, 2 ó. nevek, névmások, gyakorlás a fordítás
ban, k. k. Toepler nyelvtana. F ö ld ra jz  3 ó. egyetemes föld
leírás; k. k. Fényes-Bellinger. T erm észetra jz , 2 ó. Állat
tan, emlősök és izállatok, Domer szerint. Szám és mér tan 
4 ó. A tizes számrendszer fogalma, római számjegyek, a négy 
számolási alapmivelet, a számok oszthatóságának törvényei 
stb., a tört fogalma s átalakításai, a törtekkel való miveletek, 
idöszámolás k. k. Lutter Nándor. Mértanból :  sikalakok, 
egyenes vonalak, szög, három- négy sokszög, egybevágó
ság, kör- és ellipsis ismertetése s a terület számítás, k. k. 
Császár Károly. Mértani  rajz, 2 ó. A négyzetes háló, szegő 
vonalok, Maeandros-szalagok, szegő díszítések, fonadék díszí
tések, különféle padozat-minták Landau Wohlrab kézikönyve 
szerint. É nek lés egyesítve a második osztálylyal, hetenként 
1 óra. Tanultak 15 egyházi éneket. Gyakorlás a szépírásban, 
a második félévben hetenként 2 órában. Tanárok: Osztro- 
luczky Gyula osztályfő éneklésben Moesz Géza.

II. Második osztályban . V allástan , 2 óra uj-test. 
történetek k. k. az uj testamentom; kátéból az apostoli hit
vallás és az Úr imája. Lat in  nyelv, 6 ó. szóalaktan, főleg 
igeragozás, rendes és rendhagyó igék, elbeszélések emléke
lése, gyakorlás fordításban, k. k. Schulz-Kis latin nyelvtana. 
M agyar nyelv, 2 óra ismételve beszédrészek fejtegetése, 
ragozás és annak szabályai, főleg igékről, költemények emlé
kelése, dolgozatok; k. k. sárospataki nyelvtan. Olvasókönyv: 
Dlhányi. Esztendőre Simonyi Zsigm. magyar nyelvtana fog 
használtatni. Német  nyelv, 2 ó. név, névmások, s igerago
zás, gyakorlás fordításban, költemények fordítása s emléke
lése; k. k. Toepler német nyelvtana. Tör t éne t  s földrajz, 
3 óra ókori történet Zsilinszky, földrajz Batizfalvy szerint. 
T erm észetra jz , 2 óra, madarak, hüllők, halak; növénytan



bonier szerint. Szám és mértan,  3 ó., viszonyok, arányok, 
hármas szabály, százalék számítás, mérték és pénzismeret; 
sokszögek alakítása, az egyenes vonalú idomok nagyságának 
meghatározása, átváltoztatása, osztása s azok hasonlósága, k. 
k. Mocznik Szász-Károly. Esztendőre Lutter és Császár foly
tatása. Eajz 2 óra. Gyakorlás a szép írásban. Éneklés 3 óra, 
mint I-sőben. Tanárok: Moesz Géza osztálytanár; vallástan
ban Hrencsik Károly ev. lelkész, növénytanban s történet
ben Benda Péter Pál, állattanban Bellas János, rajzban 
Rákócy Károly.

ffl-ik osztályban . V allástan , 2 óra egyh. történet' 
Haan szerint. Lat in  nyelv,  6 ó. szókötési szabályok Schulz 
Kis Lajos mondattana szerint, gyakorlás fordításban, Corn. 
Neposból Themistoeles és Iphierates, emlékelve ésáelemezve. 
Magyar  nyelv,  2 óra, a nyelvtan ismétlése és mondattan; 
kézikönyv sárospataki nyelvtan. Német  nyelv, 2 óra, a 
nyelvtan ismétlése; gyakorlás fordításban, költemények és 
prózai szakaszok emlékelése, k. k. Toepler és Lüben Lese
buch I. rész. Tör t éne t  s földrajz,  3 ó. közép s újkori tör
ténet; k. k. Zsilinszky, földrajz Batizfalvy szerint. Természet 
rajz és tan, 2~ ó. első félévben ásványtan Domer, esztendőre 
Dr. Szabó József, másodikban természettan Greguss szerint. 
Szám és mértan,  3 ö. bettiszámtan elmei, kör s görbe vo
nalak. Mocznik-Szabóky szerint. Ének l ésben  1 óra, 15 
egyh. éneket tanultak egyesülve a IV-ik osztálylyal. Gyakor
lás a szépírásban. Tanárok: Benda Péter Pál osztálytauár; 
természettanban Jezsovics Károly, szám- s mértanban Moesz 
Géza, rajzban Bákócy Károly.

IV-ik osztályban.  Val lástan.  2 ó. keresztény hit s 
erkölcstan Fischer-Margótsy szerint. La t i n  nyelv, 6 óra, a 
szókötés szabályai Varga, esztendőre Schulz-Kis Lajos szerint, 
gyakorlás fordításban, prosódia, Corn. Neposból Hannibal, 
Epaminondas és Ovid. métám, elemezve, emlékelve. Magyar  
nyelv,  3 ó. a szóalaktan ismétlése s körmondattan a sáros
pataki nyelvtan szerint, verstan, ügyirály, Ihász szerint. 
Német nyelv, 3 ó., szóalaktan ismétlése, a szókötés szabályai 
költemények s prózai darabok elemzése s fordítása, emléke
lése; k. k. Graff Jakab. Tör t énet  s földrajz,  3 ó. magyar
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honi, amaz Rajcsányi, ez Cherven szerint. Természet t an ,  
2 ó. Greguss szerint. Szám és mértan,  3 ó. csoportsatok, 
összetett hármas szabály, első rendii egyenletek egy ismeret
lennel, tömörmértan Mocznik-Szabóky szerint. Éneklés, mint 
Ill-ikban. Tanárok: Csömöz Miklós osztály tanár, természet- 
tanban Jezsovics Károly, szám-mértanban Moesz Géza, rajz
ban Spotkovszky Károly, r. kath. gymn. rajztanár.

V-ik osztályban.  Val lástan.  2 óra, új testamentomi 
könyvek ismertetése Zsarnay Lajos bibliai bevezetése szerint, 
azok olvasása, fejtegetése, válogatott szakaszok emlékelése. 
Lat in  nyelv,  5 ó. Caesar de bello gallico; Livius hist, válo
gatott szakaszok; Ovidii metamorph. et trist, fejtegetve, emlé
kelve, forditási gyakorlatok. Hel l en nyelv,  4 óra, nevek, 
névmások s rendes igék; k. k. Curtius-Kis hellen nyelvtana 
és Schenkl-Kis olvasókönyve. Magyar  nyelv.  3 ó. első fél
évben stiltan, másodikban a prózai műfajok s különösen a 
szónoklat elmélete, az előadó saját füzetei szerint. Két heten
ként egy stilgyakorlattal, a tárgyalt anyag köréből. 
Arany Toldiját (12 ének) áttették prózába a Lehr-féle szöveg 
magyarázat nyomán, különösen a stilszépségek feltűntetésével. 
A történeti próza köréből: kivonatoltak nagyobb s jelesebb 
történeti műveket (Csengery, Horváth, Julius Caesar) s kisér- 
letkép, kidolgozták Hunyady János élet s jellemrajzát. Az 
értekező próza köréből: tárgyalták e két közmondást: „Nem 
messze esik az alma fájától“ és „A múlt hatalmunk egyik 
eleme.“ A szónoki prózából: fejtegettek, egyes jelesebb mű- 
beszédeket. (Kölcsey). Egy külön gyakorló órában pedig 
szabadon képezték magokat úgy a szavalásban, mint a vitat
kozásban s különféle dolgozatok készítésében-

A t a n í t ó k é p z ő  első évi folyama a múlt évi érte
sítőben közlött tanterv szerint e tanévben 13 növendékkel 
megnyílván, ezek a latin és hellen nyelv kivételével a többi 
tantárgyakat együtt hallgatták a gymn. V-ik osztály tanulói
val, kikkel esztendőre — Il-od évi tanfolyamra — a Vl-ikba 
mennek által, helyöket V-ikben azok foglalandók el, kik a 
tanítói pályára itt szándékoznak kiképződni. K ü l ö n  t a n 
t á r g y a k  voltak, a m a g y a r  n y  e Í v t a n ,  hét. .1 ó. Simo- 
nyi rendszeres magyar nyelvtana szerint. Átvették á  hang
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tant, a szótanból pedig a jelentéstant és alaktant, különös 
súlyt fektetve a szóképzésre, összetételre s ragozásra. Az 
egyes szabályokat saját készitésíí példákkal mustrálták. T ó t  
n y e l v t a n ,  bet. 2 ó., a bibi. nyelv begyakorlására biblia ol
vasásával s bibliai történetek előadásával. Z o n g o r á z á s ,  
bet. 4 ó. Gyakorlatok, sonatinák Plementétől és Kublautól; 
á durhangmenetek. Az általános zenetan Sermond nyomán. 
É n e k, bet. 2 ó. Hang s ballásképző gyakorlatok, egyházi 
énekek. Tanultak pedig ezekből 30 dallamot, tizenötöt egy- 
kangon, tizenötöt 4 bangón, azokat I—II, emezeket III—IV. 
osztálybeliekkel. Emlékeitek 20 egyházi éneket, mindenikből 
2—4 verset, legtöbben tótul. A lyceumi dalárdában világi éne
keket is tanultak férfikarra, bet. 1 órában. R aj z, bet. 2 ó. 
mi ezeknél kötelező tantárgy. Tornagyakorlatok 2 órában.

T a n á r o k :  vallástanban Händel Vilmos; latin nyelv
ben és ásványtanban, második félévben egyet, történelemben 
is Bellus János; magyar s belien nyelvben Masznyik Endre ; 
német nyelvben Csömöz Miklós; inatbesisben s chemiábaii 
Jezsovics Károly ; tót nyelvben — a "tanítóképzőben — Hren- 
esik Károly belyb. ev. tót lelkész. ■■

VI. o s z t á l y b a n .  V a l l á s t a n ,  mint V-ben, melylyeí 
ez osztály e tantárgyat együtt tanulta. L a t i n  nye l v ,  6 ó., 
Sallustius de Catil, conjuratione, Cic. orat, I. in Catilinam ; 
Virgilius Aeneisénck I. és II. éneke, fejtegetve, emlékelve. 
H e l l e n  n y e l v ,  4 ó., első félévben a nyelvtan folytatása, 
rendhagyó s mi végzetü igék, másodikban Xenophon Cyro- 
paediája, Horváth Zsigmond Chrestoinathiájából. M a g y a r  
n y e l v ,  3 ó., költészettan, az előadónak (Arany, Greguss és 
Macke Valér nyomán készült) saját füzetei szerint, havon
kénti stíl gyakorlatokkal szintén a tárgyalt anyag köréből. 
Stíl gyakorlat^ a következő tételek voltak kitűzve: Omnia 
nea mecum porto.—  Chria. — A művészet fogalma és osz
tályozása. Az építészetről. Költemény, szabadon választott 
versnemben s tárgygyal. A szokottabb versnemek ismerte
tése, az olvasó könyv jelesebb költeményeinek alapján. Az 
ó-classikus versnemekről, az olvasó könyv összes e nemű 
példáinak bírálatával. A fenségesről s árnyalatairól. A tra
gikumról. A legjelesebb tragédiák tragikumának olvasmá-
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nyon alapuló elemzésével. A comikumról s árnyalatairól. Esz. 
menyi nevelésrendszer, Xenophon Kyropaediája nyomán. T ö r 
t é n e t ,  3 ó., középkor, Mangold szerint. N é m e t  n y e l v ,  
2 ó., k. k. Dr. Heinrich Deutsches Lesehuch II-ik része. 
M a t h e  sis, 3 ó., hatványozás, gyökvonás, logaríthmusok. 
egyenletek rendezése, köbtartalom, sík háromszögtan, derék
szögű háromszögek feloldása Mocnik Arcnstein szerint. T e r- 
m é s z e t r a j z ,  2 ó., első félévben állattan az előadónak sa
ját füzetei szerint; másodikban növénytan Linkesch szerint. 
T a n á r o k :  vallástanban mint V;ben, latinban Bellns János, 
magyar s hellen nyelvben Masznyik Endre, egyet, történet
ben s német nyelvben Scholz Vilmos, másodikban, megholta 
után, amabban Breznyik János, emebben Händel Vilmos, állat
tanban Scholz Vilmos, növénytanban helyettesül Kenner 
Adolf, kir. érd. akad. segédtanár; mathesisben Jezso- 
vics Károly.

VII. o s z t á l y b a n .  V a l l á s t a n ,  2 ó., egyháztörténet, 
az előadó saját kézikönyve szerint. L a t i n  n y e l v ,  5 ó., 
Tacitus Germaniája és Agricolája, Horatius ódáinak I-ső s 
II-ik könyvéből 14 óda, satiráinak I-ső könyvéből 1-ső sat, 
leveleinek I-ső könyvéből 1-ső s 2-ik levele fejtegetve, em
lékeivé; fordítási gyakorlások, a Kolmár és Svábi-féle ford, 
gyakorlatok II-ik könyvéből. H e l l e n  n y e l v ,  4 ó., Homé- 
ros Odysseája I—IU. énekéből válogatott szakaszok, igy 
Xenoph, Anabasisából és Sokrates nevezetességeiből is, Hor
váth Zsigm. Chresthomathiájából. M a g y a r  nyel /v ,  2 ó., 
az ó-közép és újkori irodalom története Kisfaludy Károlyig 
Beöthy Zsolt kézi könyve szerint. Stíl gyakorlatul a követ
kező tételek voltak kitűzve: Az irodalom fontossága és be
folyása a nemzet s egyesek életére. A költői művek olva
sásáról s magyarázatáról. Arany „Buda halálának“ történeti 
nyomai s meséje. Vörösmarty „Zalán futásának“ meséje. A 
műfordításról, görögből vett példával illustrálva. Párhuzam' 
Zrínyi és Gyöngyösi, mint epos irók között. Vád és véde
lem, kritikai taglalása az „Apomnemoneumata“ első könyvé
nek. Költői irányok s iskolák a XVIII. században. Költe
mény, szabadon választott versnemben s tárgygyal. Nestor 
elbeszélése a görög sereg szenvedéséről s hazatéréséről, mű
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fordítási kisérlet hexameterekben vagy magyar párrimes Sán- 
dor-versekben. N é m e t  n y e l v ,  2 ó. ó-kori irodalom törté
nete a Heinriek-féle Deutsches Lehr und Lesebuch (Literatur
geschichte) nyomán, havi dolgozatokkal. Tö r t éne l e m,  4 ó., 
új-kor, Mangold szerint. Menny i ség  és t e r mé s z e t t a n í  
földrajz ,  2 ó, az előadó fizetei.szerint. Mathesis,  3 ó., 
másodrendű egyenletek, némely felsőbb rendű s kitevői, 
egyenletek, kamatok-kamatja, permutatio, combinatio, vari- 
atio, Newton bin. tantétele és alkalmazása; sikháromszögtan, 
elemező mértan a síkban, Mocnik-Arenstein szerint. Böl 
csésze t t an ,  lélektan, 2 ó., Bcck-Greguss szerint.

Vili. o s z t á l yban .  Val l ás  és b ö l e sé s ze t t a n  meg 
német  nyelv ,  mint VII-ikben, melyeket a két osztály 
együtt tanult. La t i n  nyelv ,  5 ó., Horatius ódái III. és IV-ik 
könyvéből 13 óda, s levele de arte poetica: Cicero de offic. 
I-ső s Il-ik könyvéből válogatott fejezetek, fejtegetve s na
gyobbrészt emlékelve, hetenként fordítási gyakorlások a Kol- 
már és Svábi-féle gyakorlatok második könyvéből. He l l en  
nyelv,  4 ó. Homér Iliasa I, II, III, Vl-ik énekeiből váloga
tott szakaszok, így Plato Sokrates apológiájából és Kríton- 
jából is, Demosthenes Flilöp elleni Ill-ik beszéde. M a g y a r  
nyelv, 2 ő., ó- és új-kori irodalom története, a kir. testőr
ség irodalmi munkálkodása kezdetéig, Körnvei szerint, mivel 
ez osztály a legújabb kort ugyancsak e kézi könyv szerint 
már 1880|l-ik tanévben tanulta. Esztendőre a VlII-ik osztály
beliek az irodalom történetét folytatólag Beöthy Zsolt szerint 
fogják tanulni. Tör ténet ,  3 ó., Magyarország története Hor
váth Mihály szerint. Te rmésze t t an ,  6 ó., Schubitz szerint.

Taná rok  VII. és VHI-ban: vallástanban és bölcsészei
ben, Scholz megholtéval, a második félévben, német nyelv
ben is Händel Vilmos, német lelkész; magyar nyelvben 
VII-ikben Masznyik Endre, VlII-ikban ez évben Bellus János, 
esztendőre itt is Masznyik adandja elő, latin nyelvben 
VII-ikben Bellus J., VlII-ikban Breznyik J., hellen nyelvben 
VH-ikben Masznyik Endre, VlII-ikban Breznyik J., egyet, tör
ténelemben VII-ikben Scholz Vilmos, ennek holta után, 
miként VlII-ikban is, Breznyik János; mathesisben s physi-



20

kai földrajzban VII-ikben és Vlll-ikban természettanban 
Jezsovics Károly. '

II. Tanárok.  A tanári kart s lyceumot Scholc Vilmos
nak hosszú szenvedés után Március 18-ikán történt kimul- 
fával, fájdalom, majdnem pótolhatatlan veszteség érte. Tan
intézetünkben teljes 23 éven át példás hűséggel és buzgó- 
sággal fáradozott nevelői s oktatói tisztében; itteni hatáskö
rétől elvonni, bár többfelé hítták s kedvezőbb feltételek 
mellett, mint a milyenek élvezetében mi részesítettük, s mun
kálkodásában minden kellemetlenség mellett, mely a tanítói 
hivatással jár, — quem dii odesunt paedagogum fecerunt, 
ellankasztani semmi sem birta, sorsát a lyceuméhoz látszott 
kötni. Született Szepességben Leibitzbán 1823-ban, kovács 
szüléktől. Tanult Késmárkon, Miskolcon, hova a magyar 
nyelv elsajátítása végett ment, ismét Késmárkon, arra Eper-' 
j'esen az ev. kollégiumban, hol a theologiát s jogot végezte. 
Egynéhány évig nevelősködött Bideskúthy József családjánál 
s 1846-ban Pesten Gedeon Lajos kir. táblai bíró házában, hol 
juratuskodván, a % ügyvédi vizsgálat letételével ügyvédi ok
levelet is nyert. 1848-ban szülővárosában jegyzői tisztet vi
selt, mígnem az oroszok elől menekülni kényszerült. Ismét 
nevelő lett, mi annak előtte volt, és pedig Honiban Lasz- 
káry Miklós és később F.-Nyéken ennek testvére, László 
házában. Ekkor történt, hogy a Bach-féle korszakban egy' 
kormányférfiú vele megismerkedvén s látva sokoldalú mívelt- 
ségét, magyar, német, angol, francia nyelvekben való nagy já r
tasságát s a tudomány több ágaiban alapos és bő- ismereteit, 
mint jogvégzett férfiút, államhívatal elvállalására szólítá fel, 
fényes jövőt Ígérve neki, ha ajánlatát elfogadja. De ő a so
vány farkasról s lánczdörzsöltenyakú hizott ebről szóló 
mesére gondolva, jobbnak látta nevelőnek maradni, mint a 
kényuralom szolgálatába szegődni s tudományát és tehetsé
geit ennek javára szentelni. Mi 1879. évi Február havában 
Nyékről hívtuk meg egy ép akkor megürült tanszék elfog- 
lalásása, fnémet nyelv és irodalomnak, egyetemes történe
lemnek és természetrajznak, különösen állat- és növénytan
nak, mik mindig kedvenc tárgyai voltak, felgymnasiumban, 
leendő előadására, egyelőre szálláson kívül 500 frtnyi évi
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díjra, mely később 600-ra s legutóbb, midőn megnősült, 
750-re emeltetett, maximumra, mit rendes tanárnak díjul 
szoktunk juttatni. A meghívást elfogadta, mert alkalmat ke
resett hathatni az ifjúságra, meg lévén győződve, hogy az 
egyháznak és hazának, mikért hevült, jobb szolgálatot nem 
tehet, mintha protestáns, szabad szellemben tudományosan 
kiképzett, becsületes, életre való, hazafias érzületű ifjakat 
nevel a honnak, miben fáradozni mióta tanszékét fent emlí
tett évi Mártius 10-ikén elfoglalta, mind haláláig meg nem 
szűnt. Német nyelv tanára volt, de nem germanisátor, kí
vánta, hogy növendékei tudjanak németül, a német irodal
mat ismerjék, de érzületük magyar legyen, azért mindig 
ellenezte, valahányszor némelyek itt a magyarnak módjára 
német irodalmi kört akartak életbe léptetni. Jáijanak, állítá, 
a magyar körbe,'melynek, mert magyar irodalommal is sze
retett foglalkozni, itt léte alatt folyton elnöke volt, — ön- 
munkásságra, szavaló gyakorlásokra ott elegendő tér és alka
lom van. Tantárgyai különféle szakúak voltak, de ő minde- 
nikben megfelelt a feladatnak és kivánalmaknak; be nem 
érve az egyszer szerzett ismerettel s azt gondolva, hogy 
nemcsak a papnak, de a tanárnak is holtig kell tanulnia s 
a korral haladnia, s mindig a tndomány színvonalán marad
nia, bár áldozatába került, vagy maga szerezte meg, meny
nyire szerény jövedelme megengedé, a szakába vágó leg
újabb német, angol, franczia müveket, mire világos bizony
ságul szolgál, választékos, gazdag könyvtára, vagy a drá
gábbakat s tanulmányainál okvetlenül szükségeseket az 
oskola költségén szerezteté meg, a helybeli kir. bányászati 
s erdészeti akadémia gazdag könyvtárát sem hagyva hasz
nálatlanul.

Ily bő és alapos ismeretü tanárnak előadása és társal
gása mily tanulságos vala, azok mondhatják, kik alatta ta
nultak s vele társalogtak. Mi őszintén sajnáljuk, hogy kö
rünkből s hatásköréből, a hosszabb életre méltó, oly korán 
kiragadtatott. Legyen áldott közöttünk a 23 évi fáradalmas, 
de sikeres munkálkodása után jobblétre szenderültnek, a 
dicsőültnek emlékezete.

Többi rendes tanárok: Bellus János, hetenkénti óráinak 
száma 22; Beüda Péter Pál, hetenkénti óra 20; Breznyik



János, igazgató, hét. óra 18; Csömöz Miklós, hct. óra 20.; 
Jezsovits Kár. h. ó. 22; Masznyik Endre, h. ó. 20. Utóbbiból 
nyomtatványban megjelent: „A Szép Mint Fenséges“ aestlie- 
tikai tanulmány és sok vezér- és tárcacikk a Selmecbá
nyái „Hiradó“-ban. Osztrolucky Gyula, b. ó. 23.

R e n d k i v  ü l i  ek :  Händel Vilmos, ev. német-magyar 
lelkész, k. ó. 10: Hrencsik Károly, alesperes, h. ó. 4. — Pollák 
Tamás, róm. katk. segédlelkész, a róm. katk. növendékeket 
tanította hetenkénti 6 órában; távoztával — Hellenbára plébá
nosnak ment — pótolták: Sándrik József és Kovács József róm. 
katk. segédlelkészek. — Uj tanárokul vannak megválasztva: 
Bombauer Emil és Gecsányi Gusztáv oklev. tanárok, amaz a 
német nyelv s irodalomnak és egyetemes történelemnek, emez 
a természetrajznak előadására s az elöosztály vezetésére. 
Francia s angol nyelvre, valamint gyorsírásra Benda Péter 
Pál tanított. Raj z o 1 á s b an, I-ben Osztrolucky Gyula, II-ban 
és Ill-ban Rákócy Károly, IV-ben és V—VIII-ban Spot- 
kovszky Károly, róm. katk. gymn. rajztanár vezették a gya
korlatokat, t o r n á s z a i b a n  Huber József, városi tornamester.

III. T a n í t ó k é p z ő  i n t é z e t .  Lásd I. szám alatt az 
V-ik osztály tantárgyait.

A tanítóképzőbe az év elején 12 növendék jelentkezett, 
egyikök karácsony előtt az intézetet elhagyni kényszerit- 
tétett. Helyét a második félévben egy másik foglalta el, ki 
az elsőben a gymnasium! pályát járta, de több tárgyból 
bukván, ide ment át, azt kive, itt könnyebben boldogul. Itt 
is gyöngének érezve magát, mert a tanítóképzőben csak oly 
szigorún járunk el, mint a gymn. osztályokban, jónak látta 
a szigorlatok közben vissza lépni s nem vizsgázni, mit egy 
másik társa is tett, ki már Losoncon is próbált volt szeren
csét. Tizen jó, legalább kielégítő sikerrel tették le a téli s 
nyári szigorlatokat, s olyanokul a másodévi tanfolyamra át
helyeztettek. Kik a tanitói pályára szánják magokat, csalat
koznak, ha azt hiszik, hogy velők enyhébben, elnézőbben 
fogunk bánni, mint a gymn. növendékekkel. Épen nem, sőt 
ép azért, mert tanítók lesznek, megkívánjuk, hogy teendőik
ben a legpontosabban járjanak el, s kötelességeik lélek- 
ismeretes teljesítéséhez már itt hozzászokjanak. A hanyagokra



's rendetlenekre nézve itt is mondjuk : Odi profanum vulgus 
ét arcco! Ilyenek, ka valahogyan átvergődnek is az osztá
lyokon, s képesítésre netán könyörületből szert tesznek, 
csapására vannak inkább az egyháznak s községnek, mely 
tanítókul választja, mint javára.

IV. Z e n e i n t é z e t .  Moesz Géza tanár vezetese alatt 
50 növendék tanult hét. 4 órában zongorázni, 19-en ingyen, 
a többi 10—15 frtnyi évi díjért. É n e k l é s b e n ,  különösen 
egyh. énekekben az algymu. I—Il-ik, ép úgy III—IV. osz
tály, hét. egy-egy órában gyakoroltatott, Moesz tanárnak 
„Kis  O r g o n a “ cimtt dallamkönyve szerint. Ingyeneseknek 
ezentúl csak a tanítóképző növendékei fognak felvétetni, a 
többiek, az eddigi tandíjért, hogy a tanár dija s a többi 
költségek fedeztethessenek. Az intézetnek hangszerei: 9 
szárnyzongora, 8 kis zongora, 1 mclodikon, 1 kis orgona. 
Mindenféle kótákkal elegendő mennyiségben vagyunk ellátva, 
kezdőknek ép úgy, mint haladottabbaknak begyakorlására, 
melyeket folyton szaporítunk. Ez évben szereztetett Kovchier- 
féle 10 db,, Clavierschule és a Kis Orgonából ;50 példány. 
A zeneíntézeti vizsgálat Junius 11-ikén tartatott. Kezdők 
közül kitűntek: Blaskovics Dusán VI. és Masztis Adám V., 
haladottabbak közül: Mayer Béla VIEL, Králik Adolf VI. és 
Markó István V. oszt. növendékek.

V. R a j z o l á s ,  t o r n á s z a t  és g y o r s í r á s .  R a j z o 
l á s  az algym. osztályokban kötelező tantárgy, a felgymn. 
beliek közül azok gyakorolják magukat, kiknek kedvök 
tartja, de a tanítóképző növendékei kénytelenek részt venni 
a gyakorlatokban. T o r n á sz  a tb  a n  mindenik osztály hét. 
2—2 órában gyakoroltatott. R a j z o l á s b a n  m i n d  a k é t  
f é l é v b e n  j e l e s  osztályzatot nyertek: az I-ső osztályban: 
Brecska, Chrismár, Gáspár Gyula, Greso, Hara; Il-dikban: 
Forgács, Jeszenszky Imre, Masztis Elemér, Pittner Manó; 
Ill-ban: Biszkup, Dedinszky János, Nagy János, Suszter 
Rezső, Strajberger, Varga Pál, Zelenka és Zsoltícky ; IV-ben : 
Baris, Bittera, Eördögh, Förster, Kolbenheyer, Makovicky, 
Pittner Aurél; V-ben: Dómján, Hrozjencsik, Hullán; a tanitó- 
képzősök közül: Bodnár András; VI-ban: Pöschl és Szládek 
Vilmos; VH-ben: Tenzer és Vaitzik. T o r n á s z a i b a n  k i 
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t űn t ek  mind a k é t  f é l évben:  I-ső osztályban: Brecska, 
Holles; II-ban: Cliikán, Gonda, Heim, Klementisz, Pittner 
Manó; Ill-ban: Bozsnyai, Suszter Rezső, Sefcsik; IV-ben: 
Elsasz, Eördögh, Heim, Makovicky, Pittner Aurél, Zvarinyi; 
V-ben: Csepcsányi, Gazsik, Kovácsik, Richter Károly, Szto- 
kosza; a tanitóképzőben: Bodnár András és József s Sztraka 
Károly ; VI-ban : Králik és Pöschl Vilmos; YII-ben : Dubizmay, 
Fuchs, Kossuth, Ponocky István; VHI-ban: Geduly, Mayer, 
Ponocky András. A június 21-én a tornászaiban nagyközönség 
előtt és zeneszó mellett tartott tornamutatvány és verseny 
alkalmával legjobb tornászokul bizonyultak be, s a városi 
tanács által kitűzött pályadijakat (milyenek: Kisfaludy 
Károly összes müvei 2 kötet, Szász Károly költeményei; 
Magyar irók arcképei és életrajzai, Cox György mythologiai 
kézikönyve; Berzsenyi Dániel munkái s egy névtelennek 
szivességéből, békéscsabai Részvét album) elnyerték: Ponocky 
István VH-ed. Mayer Béla és Ponocky András VHI-ad. Richter 
K. V-öd. Pittner Aurél IV-ed. és Suszter Rezső IH-ad oszt. 
beli tanulók. Gyors í rásban 20-an gvakororták magukat s 
kitűntek szorgalmuk által, Dedinszky, Matuska, Medzny, 
Suszter, Szabó János III-ad és Farbaky István 11-od oszt. 
beli növendékek.

VI. Taneszközök,  könyvtá rak .  A közkönyvtárban 
van 4960, a magyar önképző körében 3645, az iijusági német 
könyvtárban 1602, a tótban 1010 összesen 11,237 kötet. A 
közkönyvtár részére ajándékul bejött: Dr. Bolemann István 
orvos úrtól, Dr. Hermann Adalbert Dániel, Handbuch der 
Geographie 4 kt. Természettudományi Közlöny és Földrajzi 
Közlemények 1881-ik évi folyama. Bodó István VII-ed oszt. 
tanulótól Dugonits Etelkája 2 kötet. Suszter Antal úrtól az 
ifjúsági tankönyv gyűjtemény részére az e tanév folytán 
elhalt (IV-ik oszt. beli) Emil fiának tankönyvei szegényebb 
fiúk használatára. Az oskola költségén vétettek, Klamarik, 
középiskolák szervezete; Felméry, Iskolázás jelene Angol
országban ; Kónyi Deák Ferenc beszédei; Ormós. Arpádkori 
mivelödésünk története. Pulszky Ferenc, Életem és korom. 
Krejtner, gr. Széchény Béla Keleti utazása. Kerékgyártó, 
Magyarország emléknapjai. Wencel, Magyarország bányá-



szatának története. König, Literaturgeschichte. Hunfalvy Pál, 
Die Magyaren. Schvicker, Die Deutschen in Ungarn und 
Siebenbürgen. Lange, Biebelkunde. Hase, Geschichte Jesu. 
Wiezen, Anatomie der Pflanzen. Pagenstecher, Zoologie. 
Tyrol, Anthropology. Kiepert, Alt Italien. Franklin társulat, 
Lampel Róbert, Lanfert Vilmos, Zilahy Sámuel, Hoffmann és 
Molnár, Aigner L. Stampel Károly, Schmiedicke, Gróf Gusztáv 
Dobrovszky és Franke urak mutatvány példányokat szíves
kedtek az általok kiadott könyvekből küldeni. Folyó iratok
ból jártak ez évben is részint az oskola, részint egyes tanárok 
költségén: Budapesti Szemle, Magyar Nyelvőr, Figyelő, Magy. 
Könyvszemle, Egyet, philoiog, Közlöny, Középtanodai tanárok 
közlönye, Archeológiái Értesitő, Századok, Földtani Közlöny, 
Prot. egyh. osk. lap, Das Ausland, Magazin für die Literatur 
des Auslandes, The Nature, A tanszertár részére szereztetett 
1 tellurium és egy planetarium és több fali térkép. Az ás
vány gyűjteményt Lang Antal, Szent Mihály-társulati bánya 
felőr úr 27 drb. ásványnyal, Szlujka Gusztáv, brádi bánya 
mérnök úr az érem gyűjteményt egy ezüst s több réz érem
mel gyarapították.

VII. Segélyző intézetek.  Eleimező (tápintézet), 
ösztöndí jak.  Az élelmezőben 162 tanuló láttatott el ebéddel, 
vacsorával s ha kellett, orvosi segélylyel s gyógyszerekkel is, 
mint utolsó években, 36 frtnyi évi díjért, melyből azonban 
47-nek 6 — 30 irtonként egészben 810 forint elengedtetett. 
Ösztön és s egé l yd i j ak :  Róth-Teleky Jo h an na-félét (37 
irtonként) kapták: Gcduly Lajos, Dianovszky Pál, Buda 
Mihály, Mispál Lajos VlII-ad; Né me t hy  Is tván -fé lé t (25 
frtot) Králik Adolf Vl-od ; B a n ó c y-félét, csak árvák élvez
hetik: Urbanszky István, Kolbenheyer József, Zvarinyi Lajos 
IV-ed és Bíszkúp Tamás Ill-ad; Olajos-félét  Lassányi 1st. 
IV-ed és Patay Lajos I-ső; Le í den f r o s t - f é l é t  (7 forint) 
Kovácsik Imre V-öd; S z é k á c s-félét (5 frt.) Eördögh János 
IV-ed; S z eb e r é n y  i-félét (10 irtonként) csak a selmeciek 
kapják: Langsfeld Lajos Vl-od, Hrozjencsik István V-öd, 
Zelenka Béla Ill-ad; I v a n k a-félét (10 frt.) Geduly Henrik, 
Zachar Samu Vl-od és Makovicky György IV-ed; Breznyik-  
fólét (6—10 frt-) Szolárik Ede VlII-ad, Dubizmay Kálmán,
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Rietliműller Károly Vll-ed, Csepcsányi Sándor és ILozjenssik 
István V-öd, Burdáts Lajos és Zsoltieky Samu III-ad; 
K os t enszky- fé l é t  (4 írt.) Szluka János V-öd; Se l i nec  
v á r o s á é t  (20 frankos aranyat), lia lehet Selmecváros íillc- 
tőségünek juttatandót, Láng Aurél Vll-ed; F a r ba k y  Is tván 
kir. bányatsnácsos s lyc- felügyelő űrét, ki ez évben is kegyes 
volt két 10 frankos aranyat átszolgáltatni az igazgatóságnak, 
kivált oly helybelieknek jutalmazására, kik a magyar nyelv
ben kitűnő haladást tanúsítottak: Medzny János és Zsoltieky 
Samu III-ad oszt. beli növendékek. A békéscsabai múlt évi 
Részvét-ünnepély bizottsága szives volt az el nem kelt 
Részvét-albumokból jutalom-könyvül 10 példányt átküldeni. 
Kapták: Dedinszky János III-ad, Heringer Sándor IV-ed, 
Masztis Adám, Mittelmann Miksa, Porubszky Árpád V-öd, 
Svehla János, Pittner Aurél IV-ed, Geduly Henrik Vl-od, 
Tencer János és Richter Géza VII-ed oszt. növendékek. Nem 
lyceumi ösztöndíjakat élveztek: Mária Terézia-féle kincstárit 
120 irtonként: Kaldrovics Gyula IV-ed, Tencer János és 
Vaítzik Ede VII-ed oszt. tanulók, e két utóbbi ez évben 
kap ta: Gonda József Il-od oszt. b. Balassa Zsuzsanna-félét 
120 frt, ez évben adományoztatott neki, Kostyenszky Géza 
VI. oszt. b. Bésán-félét 200 frtot, 100 írttal ez évben nevel
tetett ; Medvecky Kőinél pénzügyőrit 100 frtot. Az előosztály- 
beli tanulók közül a Szeberényi-féle alapítványból ez évben 
2 irtonként: Mihalovics Samu és Novák Rezső, egy ftonként 
pedig Hrozjencsik János, ; Seidel Gyula, Gressó Mihály és 
Zeleuka Ferenc kaptak. Ennek élvezetében, mert számukra 
van alapítva, ezentúl is az egyh. elő — elébb donát — osztály
beli növendékek fognak maradni.

VIII. P á r t f o g ó k :  A felajánlott évi segélyekből és 
kegyadmányokböl beszolgáltattatott: a bányai ev. egyh. kerü
lettől, a Zscdényi-féle alapítvány kamatjával együtt 3836 
frt 25 kr . ; az egyet, pénztárból a Zelenay-féle kamatjutalék
kal együtt 230 frt. 50 kr. a honti esperességtől 327 frt. 70 
kr; a barsitól 21 frt; a szászi leánygyttlekezettől 7 frt. Gróf 
Steinlein Otto úrtól 210 frt. és a tápintézet részére 21 hecto
liter gabona, Sembery Imre lyceumi felügyelő úrtól 50 frt; 
Sembery István orsz. képviselő úrtól 25 frt. Ezeken kivül
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kegyeskedtek tanintézetünket támogatni : B. Kadvanszky 
János úr 50, Osztrolucky Géza, békés-csanádi ev. esp. fel
ügyelő űr 100, Zsigmondy Vilmos, orsz. képviselő űr .100 
írttal; különösen a t a n í t ó  k é p z ő t  Lőrincsék János, konti 
ev. főesperes űr 10 fr t ; Schmidt Lajos, százdi lelkész űr. 2, 
a százdi egyház 5, az egyk. maróthi 17, a csalli 5, a baka
bányai 10 írttal, a mennyit 10 éven át évenként Ígért kül
deni ; a csanki 2, belnjai 1, devicsei 2, bagyani 1 írttal, 
ugyanannyival Pocsuvadló is ; Melicsko Ede, selmecí zongora- 
tanító űr az általa rendezett hangverseny bevételéből 69 írt. 
2 krral, mely összeghez Zsigmondi Vilmos orsz. képviselő űr 
10 írttal járult. A tápintézetet segélyezték: Fabinyi Teofil, 
ev bányakeriil. felügyelő űr 19 írttal, mivel a supplicans fel 
nem kereste, a lissói egyház 50 krral, a selmeczi népbank 
25 írttal, a selmeczi takarékpénztár 100 írttal. Dr. Eombauer 
Lajos, nyugalmazott kinest. orvos űr a tápintézeseket egy 
beneficiummal (sülttel) szives volt megörvendeztetni. Ugyan
csak élelmező részére hoztak a supplicansok az őket illető 
negyed levonásával 899 frt 29 krt, mely összeghez járultak 
10—50 kronként 695-en, 60—90 kronként 492-en, 1 irtonként 
497-en, 2 irtonként 65-en, 3 irtonként 10-en, 4 írttal a zólyomi 
ev. egyház, 5 irtonként 18-an, a supplicat. könyvek bejegy
zései szerint: Niregyház városa, békéscsabai ev. egyház, békés
csabai népbank, békéscsabai takarékpénztár, Tkuránszky 
Zoltán, Zsivora György, Vigyázó B. Podmanicky, Gostony 
Miklós, Marosy Károly, Bodó Lípót, Plachy Lajos, B. D. Lehner 
Sándor, Huszágh Dániel, Veres Gyula, Pongrác György, Szaj- 
bélí Gyula és Zsivora Samu urak. (Alegutól nevezett űrnál, ki 
tanintézetünk növendéke, valósult, mint Cic. de off. irt könyvé
ben azokról szól, kik valamely jótéteményben részesültek, 
„Quod autem tributum est bono viro et g r a t o  in eo, cum ex 
ipso fructus est (nemes szivvel viszonozza a vele tett jót) tűm 
ex ceteris, (jó példájával másokat is adakozásra ösztönöz, 
holott a háladátlan, attól visszarettent). Omnes enim imraemo- 
rem beneficium oderunt, eamque injuriam in d e t e r r e n d a  
l í b e r a l i t a t e  sibi etiam fieri, eumque, qui faciat, commu-  
n e m  hostem te n  u i o r u m ,  putant. Nem ok nélkül Írjuk e 
sorokat. Mert sajnosán tapasztaljuk, hogy sokan, kik felnevel-



tetésfiket egyedül annak köszönhetik, hogy a tápintézet jótéte
ményét élvezhették, e nélkül nem végezhették volna a tan
pályát, ha magast) s jövedelmezőbb állásra jutnak, mintha res- 
telnék s szégyenelnék egykori alumnista voltukat, semmivel 
sem járulnak azok eltartásához, kik most ép oly szegényekül, 
mint ők, egyedül az élelmező jótéteményére, mely azokra 
nézve is jótétemény, kik a tápdijat fizetik, vannak utalva, s 
ha supplicansaink meglátogatják, még kikelnek a „ f o l y t o 
nos,  s z e m t e l e n  k o l d u l á s “ ellen, mintha ők az ilyetén- 
kép összekoldult segély nélkül lehettek volna azzá, a mivé a 
tudós pályát végezhetve lettek) 10 irtonként pedig járultak a 
fentebbi összeghez 4-en Rákos Keresztúron valaki, B Prönay 
Dezső, Dessewffy Otto és Zmeskall Zsigmond urak. A magyar 
kir. államvasutak, az osztrák államvaspálya, az alföld-fiumei, 
a keleti, a déli vasúti és első Duna gőzhajózási társaságok 
t. c. igazgatóságai supplikansainkat leszállított áron menet
jegyekkel méltóztattak ellátni, mi tetemes költség kímélés s 
tápintézetünkre nézve bennünket szives hálára lekötelező nagy 
jótétemény. Mi kedves kötelességünknek tartjuk, mind ezek
nek, mind általán minden rendű és nemű pártfogóinknak, kik 
tanintézetünket bármivel segíteni méltóztattak, ezennel is leg
forróbb kőszönetünket nyilvánítani,

IX. Lyceumi  egyletek,  a) Magyar önképzőkör .  
Munkáló és pártoló, vagyis olvasó tagja 100. Elnöke Scholc 
Vilmos, ennek megkoltával Masznyik Endre, magy. iro
dalmi tanár; főkönyv és pénztárosa Gednly Lajos, jegyzői 
Valkovits István és Szilassy Sándor VIII-ad oszt. növendé-' 
kék. Könyvtára 3G45 kötetből áll, mely ez évben is több 
művel gyarapittatott. Ilyenek, Bánfalvy, Bartók. Lévay, Sá- 
rosi Gyula, Vajda költeményei; Jókay regényeiből, A kik 
kétszer halnak meg, Páter P éter; A magyar világból, A régi 
jó táblabirák, Erdély aranykora; Magyar könyves ház 5 
füzet; Mikszáth, A tót atyafiak; Pestalozzi válogatott mun
kái; Remellay, Fény és ború; Szana Koszorú; Széchen, Ta
nulmányok : Szépirodalmi és történelmi könyvtár több füzete; 
Trefort, Emlékbeszédek. Verne, A föld felfedezése, Kossuth, 
Irataim; Ribáry Világtörténete; Hellvald, Föld és népei, s 
A magyar nemzet története több füzete stb. A kör tagjai a
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szabadsági)arcz emlékünnepélyét Márt. 15-ikén tartották meg, 
és pedig a következő műsorozattal: Dalárda. Előszó Teneer 
Jánostól. Visszapillantás a szabadságbarczra Valkovits István
tól. Szabadsághoz, Boncaik Lászlótól. Nagysarlói csata, lJé- 
tery Bélától; Világosi vár romjainál Rákócy István. Petöíi 
a szabadságharc alatt, Bencsik László. Egy gondolat bánt 
(Petőfy Sándortól.) Szav., Geduly Lajos. Hatvani csata, Rá- 
kóczy Istvántól. Koldus ének, (Arany Jánostól.) Szav., Szi- 
lassy Sándor. Ritka ilyen szerető (elbeszélés) a forradalmi 
évekből, Geduly Lajostól. Dalárda. — Pályadíjakat nyertek 
legjobb dolgozatért: Breznyik-félét (7 frt) Valkovits István 
VUI-ad oszt. N e f e l e j t s  h a l á l a  cimü virágregéjével; egy 
körmöei aranyat Geduly Lajos VIII. oszt. S z é p  l á n y  h u 
s z á r j a i  cimü humoreszkjével és egy Nozdrovicky Lajos, 
VII. oszt. növend. által felajánlott 10 frankos aranyat Ten
cer János, Vn. oszt. S z á r n y a s o m  t r  ago  e d i á j a  cimü 
allegóriával, b) D a l e g y  let ,  rendes tagja 30, pártoló 61; 
elnöke Jezsovics Károly, tanár, karnagyja Moesz Géza, tanár, 
főjegyzője Szilassy Sándor, pénztárosai Ponocky Endre és 
Riethmüller Károly. Pályadíjat nyertek mint legkitűnőbb 
dalosok a tagok által befizetett díjakból 5-5 irtonként: Du- 
bizmay Kálmán, Fuchs Samu VIII., Zachar Samu és Holécy 
Zsigmond VI. oszt. növendékek, c) S e g é l y z ő  e g y l e t  ez 
évben nem jött létre, mint látszik, ilyenre nem igen volt 
szükség. A meglévő tőkének kamatja a tőkéhez csatoltatott, 
mely most összesen 460 frtot teszen. „A lány alszik, nem 
balt meg,“ ha szükség lesz, felköltjük. d) G u s z t á á v A d o l f -  
féle g y á m e g y l e t ,  illetőleg b i b l i a i  egy l e t .  Rendes tag
jainak száma (csak felgymn. növendékek lehetnek) 63, rend
kívülieké 108. Elnökei: Geduly Lajos, Dianovszky Pál, 
jegyzői: Pétery Béla és Mispál Lajos, főpénztárosa: Buda 
Mihály VUI-ad oszt. tanulók; alpénztárosai: VIII-ban Mayer 
Béla, VH-ben Riethmüller Károly, VI-ban Jónás József, V-ben 
Zmeskall Ernő, IV-ben Makovicky György, Ill-ban Dedinszky 
János, H-bcn Dedinszky Károly, I-ben Goldberger Géza. A 
krajezáros havi gyűjtés 51 frt 35 krt eredményezett, 15 írton 
3 díszkötésü magyar-, német-, tót-biblia határoztatott vétetni 
s a magyarkoni egyet. ev. gyámegylet szabad rendelkezésére
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bocsáttatni; 5 írt az egyet, gyámegyleti pénztárba küldetni 
a néinetboni gyámegylet 50 éves jubileumára szánt adomány, 
gyarapítására, a többi pedig bibliák és új-testámentomok vé
telére fordíttatní, melyek Alsó-Bogonyba, Nógrádba, — Kör
möcbányára, — Kronpackra, Szepességbe — Kis-Sáróba, 
Barsba — fognak küldetni. Ki ifjúkorban mutat érdeklődést 
közügyek iránt s kész és tud nemes czélra áldozni, feltesz- 
szük, megteszi, ba felnő is. Innen van, bogy szeretjük, ha 
inaink ily egyletben is részt vesznek, melynek feladata nem 
más, mint s z o k t a t á s  á l d o z á s h o z ,  mely nélkül magát 
prot. egyházunk, melynek nincsenek terjedelmes birtokai, 
fel nem tarthatja.

X. A t a n u l ó k  s zá ma .  A lyceumi 8 osztályban volt 
az év elején 268, ezek közt 3 magán, — a többi nyilvános 
tanuló; a tanítóképzőben 12, — összesen 280, ezekből meg
halt 2, kilépett 13, — maradt 265. A lyceum növendékei 
közt 3 kül- (osztrák) honi volt, a többi belhoni, s ezek közt 
helybeli 44, a többi vidéki. V a l l á s r a  názve: ág. hitv. 
163; helv, hitv. 35 ; rőm. kath. 58; izr, 9; és a tanítókép
zőben 12 ág. hitvallású. Az előosztályban volt 40 tanuló, 
ezek közt 1 unitárius és 9 róm. kath.

XI. S z i g o r l a t o k ,  v i z s g á l a t o k .  A félévi szigor
latok, melyeken a tanulók minden tantárgyból az illető elő
adó tanár által egy censor-tanár jelenlétében szoktak meg
vizsgáltatni, Januárius 22-ike s Februárius 1-seje, a nyáriak 
Jún. 12-ike—23-ika közt tartattak, a közvizsgálatok Jún. 
23 és 24-ikén, és pedig 23-ikán délelőtt a VII-ik osztálylyal, 
délután V. és VI-tal, 24-ikén délelőtt III. és IV-el, délután

és Ill-kal, melyek a könyvtár teremben együttesen vizs
gáltattak meg. Az eredmény: a második félévben megvizs
gált 248 növendék közül általános fokozatúi nyert j e l e s t  
41, és pedig minden tantárgyban j e 1 e s s e 1 : — III-lk osz
tályban : Dedinszky János; IV-ben Kolbenheyer József, Mako- 
vicky György, Pittner Aurél, (e kettő rajzban és tornában is), 
Svekla János; V-ben : Hroziencsik István, Kovácsik Imre, Mit
telmann Miksa, Porubszky Árpád, Masztis Ádám, ez csak a 
második félévben; VI-ban: Zachar Samu s második félév
ben Geduly Henrik is ; VII-ben: Rákócy István; a többi hol



égy, hol 3 jóval; j ó t  80-an, e l é g s é g e s t  87-en ; e l é g 
t e l e n t  40-en; a tanítóképzőben G-an j ó t ;  4-en e l é g s é 
g e s t ,  ketten visszaléptek. Ki elégtelent kapott egy, legfö- 
lebb két tárgyból s a második félévben, az rossz o s z t á l y 
z a t á t  Aug.  30 és 31- i k é n j a v i th a tj a, s igy felsőbb 
osztályba áthelyeztethetik, máskülönben az osztályt ismé
telni, vagy a tanintézetet elhagyni kénytelen. Fentebbi elég- 
telenesek közül 27-en javító vizsgára, a t ö b b i e k  o s z t á l y  
i s m é t l é s r e  u t a s i t t a t t a k .  A javító vizsga, az alapsza
bályok szerint azon intézetben teendő le, hol a tanuló a rossz 
osztályzatot kapta. Ki másutt akaija letenni, arra az illető is
kolai igazgatóság engedélye megkivántatik. Mi ily engedélyt, 
ha ez iránt megkerestetünk, mindenkinek szívesen adunk.

Az é r e t t s é g i  v i z s g á l a t r a  a VIII-ad osztálybeliek 
mindnyájan jelentkeztek s az Írásbelit le is tették, de ketten a 
szóbeli vizsgálatok közben, érezve némely tantárgyban való 
gyöngeségiiket, visszaléptek. A s z ó  b e l i v i z s g á l a t  Ns. Far- 
baky István, kir. bányatanácsos, bányász- és érd. académiai 
igazgató s lye. felügyelő úrnak, mint e végből Ns. Főtiszt. 
Dr. Szeberínyi Gusztáv, bányakerületi superintendens úr által 
kiküldött kerületi biztosnak elnöklete alatt mennyiségtanból 
Apr. 19-ikén, a többi tantárgyakból pedig Jún. 28, 29 és 30-án 
tartatott meg, a zárdolgozatok előző napokon készíttettek az 
illető szaktanárok jelenlétében. A vizsgálatot letett 22 közül 
4-en Sept. hóban teendő javitóvizsgálatra utasittattak, a töb
binek az érettségi bizonyítványt kiadatni határoztatott. e g y 
n e k  (Geduly Lajosnak) j e l e s ,  9-nek, mint Buda Mihály, 
Dianovszky Pál, Hoffmann Miksa, Kabina Emil, Mickalus Sáu- 
dor, Mispál Lajos, Schenek Gyulának és Szolárik Ede és 
Zsivn}r Józsefnek j ó, 8-nak, mint Bodó János, Borsicky Gyula, 
Karácsony Sándor, Mayer Béla, Nagy László, Ponocky András, 
Szilnicky Kornél és Velvart Simonnak e l é g s é g e s  általános 
osztályzattal,

XII. O s k o l a i  f i z e t e n d ő k .  T a n d í j  a felállítandó 
előkészítő és a lyceumi 8 osztályban 20 fii; t. i. a tandíj 
maga 12 frt, a többi az oskolai szükségletekre megy, u. m. 
fára, múzeumra, közkönyvtárra, torna s rajztanításért. É l e l 
mezés i  d í j  az élelmezőben, melybe a tanulók valláskü-



lünbség nélkül felvétetnek, ebéd- s vacsoráért, orvosi segély 
s gyógyitó szerekért 46 frt. Ebédre adatik leves, bús, főze
lék és 22 dkgrmm kenyér, este ugyanannyi kenyér s főze
lék, hetenként egyszer gulyásliús s egyszer tésztás étel, va
sárnap s ünnepnapokon délben sült. Z e n e i n t é z e t b e n  
egész évi tandíj 10—15 frt. A t a n i t ó k é p z ő s ö k itt in
gyen taníttatnak, s ezeknél a tandíj egészben 12, s a táp
díj ebéd- s vacsoráért 24 frt. A f i z e t e n d ő k n e k  le g- 
a l á b b  f e l e  a t a n é v  e l e j é n  s z o l g á l t a t a n d ó  be a 
p é n z t á r b a ,  m á s i k  f e l e  a m á s o d i k  f é l é v e l e j é n .  
A hátralékosok, ha tartozásaikat le nem róják, a tanintézetbe 
fel nem vétetnek.

XIII. A jövő tanév Sept. 1-én veszi kezdetét, a j a v i t ó  
v i z s g á k  Aug.  30-án  és 31-ik é n  f ogna k  m e g t a r t a t n i .  
Későn érkezők, ha elmaradásukat alapos okkal nem igazo- 
landják, be nem fogadtatnak.

—  32 —



A n ö v e n d é k e k  n é v j e g y z é k e .
Jegyek magyarázata: *) kimaradt, **) elküldetett, ***) 

magántanuló,**) vizsgálatlan maradt; á.— ágostai, li.=helvét, 
k. — róm. katholikus hitvallású, i. — izraelita; 1 — jeles, 
2=z j ó ,  3. — elégséges, 4r=elégtelen á t a l á n o s  osztályzat.

V i l i .  o s z t á l y .
3. Bodó János, á, N. Szelezsény, Bars m.
3; Borsicky Gyula, k. Selmec, Hont m.
1. Buda Mihály, á. Teszér. Hont m.
1. Dianovszky Pál, á. Ledény, Hont m.
1. Geduly Lajos, á. Kuszkabánya, Torontál m.
3. Habel Lambert, k. Besztercebánya, Zólyom m.
3 Hoffmann Miksa, i. Tarnóo, Nógrád m.
2. Kabina Emil, k. Szénásfalu, Bars m.
2. Karácsony Sándor, h. Zeliz, Bars m.
3. Mayer Béla, á. Bécs, Ausztria.
1. Michalus Sándor, k. Kakasfalva, Sáros m.
2. Mispál Lajos, á. N. Szlabos, Gömör m.
3. Nagy László, h. Szódó, Bars m.
3. Pétery Béla, h. N. Salló, Bars m.
3. Ponocky Zndrás, b. F. Pél, Bars m.
2. Sebének Gyula, k. Kassa, Abauj m.
3. Szilassy Sándor, k. Léva, Bars m.
3. Szilnicky Kornél, á. Egyb. Maróth, Hont m.
2. Szolárik Ede, á. Sette, Hont m.
4. Szpiska Mihály, k. Selmec, Hont m.
3 Tornyos József, á. Bátorfalu, Hont m.
3. Valkovits István, k. Selmec, Hont m.
3. Velvart Simon, i. Selmec, Hont m.
2. Zsivny József, k. Privigye, Nyitra m.

Összesen 24.
3
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VII. o s z t á l y .
2. Bárdos József, k. Turja-Remete, Ung. m.
4. Bodó István, á. N, Szelezsény, Bars m.
1. Bcntsík László, k. N. Becse, Bars m.
*) Dercsényi Béla, li. N. Begány. Beregli m.
4. Dormány Imre, k. N. Sáp, Esztergom m.
3. Dubizmay Kálmán, á, Podreesán, Nógrád m.
4. Fucks Samu, á. Zólyom-Lipcse, Zólyom m. ismétlő.
3. Goldperger Viktor, á. N. Libercs, Nógrád m.
3. Kerekes József, k, N. Peszek, Hont m.
2. Kossuth László, a, Tó-Almás, Pest m. ismétlő.
3. Kramár Cyrill, á. Lissó, Hont m.
*) Krausz Kálmán, k. Schnee, Hont m.
2. Kriszta Gyula, k. Selmce. Hont m.
1. Láng Aurél, k. Selmec, Hont m.
3. Mantuano József, k. Zólyom, Zólyom m.
4. Nozdrovicky Lajos, á. Nozdrovic, Trcncsén m.
2. Pachmayer Otto, k. Beszterce, Zólyom m.
2. Petyko Dezső, á. Szebeléb, Hont m.
3. Ponocky István, h. F. Pél, Bars m.
***) Pollak Sándor, i. N. Szecse, Bars m.
1. Rákócy István, á. Hort, Heves m.
4. Rátligeb Albin, k. Selmec, Hont m.
2. Richter Géza, á. Selmec, Hont m.
2. Riethmüller Armin, á. Becske, Nógrád m.
1. Riethmüller Károly, á. Becske, Nógrád m.
2. Rosenthal Károly, k. Budapest, Pest m.
1. Tencer János, k. Nagyág, Huuyad m.
2. Vaicik Ede, k, Selmec, Hont m.

Összesen 28.

VI. o s z t á l y .
1. Blaskovits Dusán, á. Drjcnyó, Hont m.
4. Buckvein Béla, k. Domoszló, Heves m.
\ )  Érti Gyula, k. Selmec, Hont m.
1. Geduly Henrik, á. Bécs, Austria.
2. Gőbel István, h. Fegyvernek, Hont m.
2. Grőner Gyula, á. Dobrocs, Nógrád m.
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2. Helécy Zsigmond, á. Egyli. Maróth, H int m.
3. Horenicky Dániel, á. Radvan, Zólyom m.
4. Hrntsár Ede, k. Selmec, Hont m.
2. Jónás József, á. Szirák, Nógrád m.
2. Kostenszky Béla, á. Bécs, Ausztria.
1. Kosztcnszky Géza, a. Bécs, Ausztria,
1. Králik Adolf, á. Selmec, Hont m,
2. Langsfeld Lajos, á. Selmec, Hont m.
3. Nagy Sándor, h. Szódó, Bars m.
4. Nígrinyi Gyula. k. B. Gyarmath, Nógrád m.
2. Bőseid Vilmos, k. Selmec, Hont m.
2. Bell Ferenc, á. Abelova, Nógrád m.
4. Schmidt László, á. Selmec, Hont m.
**) Szabó István, k. Tápio Szent Márton, Pest m.
2. Szládek Vilmos, á. Selmec, Hont m.
2. Tirts Rezső, á. Szélakna, Hont m.
*) Thomka László, á. Bisztricska, Thúróc m. ismétlő. 
*) Vannay László, á. Miava, Nyitra m.
4. Veress Gyula, b. Pócsmegyer, Pest m.
1. Zackar Samu, á. Breznóbánya, Zólyom m.

Összesen 26.

V. o s z t á l y .
*) Baumertb Gyula, á. Selmec, Hont m.
3. Brányik Vilmos, b. Szódó, Bars m,
1. Csepcsányi Sándor, á. Kis Csepcsény, Thúróc m.
2. Doniján Lajos, b. Léva, Bars m.
2. Gábor György, á, Apátmaróth, Hont m.
2. Gazsik János, á. Zólyom, Zólyom m.
3. Goldberger Miklós, á.N. Libercs, Nógrád m.
4. Heim Gyula, k. Selmec, Hont m.
2. Holluby Vilmos, á. Bakabánya, Hont m.
1. Hroziencsik István, á. Selmec, Hont m.
2, Hullán János, á. Selmec, Hont m.
*) Jeszenszky Frigyes, á. Párnica, Árva m.
*) Karácsony László b. Zeliz, Bars m.
1. Kmety János á. N. Palugya, Liptó m.
1. Kolpaszky Pál á. Bátb, Hont m.
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1. Kovátsik Imre á. Zólyom, Zólyom m.
3. Krcsméry József á. Garamszeg, Zólyom m.
2. Markó István á, Rozsnyó, Gömör m.
1. Masztis Ádám, á. Laposfalu, Sáros m.
3. Mészáros János, h. Mezőtúr, Jász-Kún-Szolnok m.
1. Mittelmann Miksa, i. Zaturcsa, Thüróc m.
3. Nagy György, h. Szódó, Bars m.
2. Patay István, h. Szódó, Bars m.
4. Pohánka István, á Bánk, Nógrád m.
1. Porubszky Árpád, á. Magurka, Liptó m.
3. Reinhardt Zsiga, á, B. Gyarmath, Nógrád m.
4. Richter, Károly, k. Selmee, Hont m,
2. Szládek Ernő, á. Selmee, Hont m.
1. Szluka János, á. F. Rakonca, Hont m.
2. Sztankay Ábrahám, á, Verespatak, Erdély.
2. Sztokosza Gyula, k. Kis-Iblye, Hont m.
%) Thomka János, á, Bisztricska, Thüróc m.
3. Zmeskall Ernő, á. Egy. Maróth, Bars m.

Összesen 34=

A t a n í t ó k é p z ő  n ö v e n d é k e i :
3. Bazovszky Kálmán, á. Závada, Nógrád m.
2. Benko Béla, á. Sáp, Nógrád m.
2. Bodnár András, á. A. Sztregova, Nógrád m.
2. Bodnár József, á. A. Sztregova, Nógrád m.
3. Gemzicky Géza, á. Beszterce, Zólyom m.
3. Hrivnyák Samu, á. Körmöcke, Zólyom m.
*) Hunfalvy Lajos, á. Rimaszombat, Gömör m.
2. Krátky Ede, á. Tót-Pelsőc, Zólyom in.
3. Krmann János, á. A Sztregova, Nógrád m.
3. Metzky János, á. Podlavitz, Zólyom m.
**) Niederland Ferenc, á. Agárd, Nógrád m.
2. Prisztavka Lajos, á. Kér, Nógrád m.
**) Sztraka Károly, á. Pocsuvadlo, Hont m.

Összesen 13-
IV. o s z t á l y .

3. Adamovics Samu, á. Szászi, Zólyom m.
4. Aschenbrier Béla, k. Zvarin, Liptó m.



3. Bariss Gyula, á. Báth, Hont m.
2. Bárok Samu, i. N. Bárkány, Nógrád m. '
3, Bende Lajos, á, N. Kürtös, Nógrád m.
3. Bittera Géza, k. N, Szalatna, Zólyom m.
4. Bodó Lajos, á. N. Szelezséey, Bars m.
3. Bujkovszky Gustáv, á. Korpona Hont m.
3. Cebányi Lajos, á. Bagyan, Hont m,
3. Csellagli Lajos, á. Zólyom, Zólyom m.
2. Csepcsányi Albert, á. Szent Mihály, Tkúróc m.
3. Dienes Barnabás, h. F. Mira, Abauj m.
2. Elsasz Manó, i, N. Szalatna, Zólyom ui.
1. Eördögk János, á. Lászlófalva, Thúróc m.
2. Forster Gyula, á. Selmec, Hont m,
3. Gyurkovics Sándor, á. Bélab. Hont m.
4. Hajdú János, k. Derzsenye, Hont m.
3. Hankesz Gyula, k. Csács, Nógrád m.
2. Heim János, k. Selmec, Hont m.
1. Heringer Sándor, k. Ipolyságh, Hont m.
**) Itze Béla, k. Selmec, Hont m.
3. Kaldrovics Gyula, k. Selmec, Hont m,
1. Kolbenheyer József, á. Klenóc, Gömör m .
2. Kosztolányi László, á. N. Kosztolány, Bars m.
4. Krajesovits Rezső, k. N. Sopolcsán, Nyitra m.
3. Locsava Aurél, á. Heréd, Nógrád m,
2. Macskási Samu, á. K-Keresztúr, Pest m.
1. Makovitzky György, á. Zólyom, Z. m.
*) Massányi István, á. Léva, Bars m.
2. Matuska Kálmán, k. Ipolyságh, Hont m.
3. Matzner Jenő, i. Cseri, Hont m.
2. Neumann Béla, i. Siófok, Veszprém m.
4. Pálinkás Kálmán, h. K-Szecse, Bars m.
2. Patay Gyula, h. Szódó, Bars m.
2. Peck József, k. N.-Bánya, Szathmár m.
2. Pischl Jenő, á. Székesfehérvár, Fehér m.
1. Pittner Aurél, á. Prencsfalu, Hont m.
4. Schmidt Gyula, á. Selmec, Hont m.

Schuszter Emil, k. Selmec, Hont m. meghalt.
1. Schvehla János, á. Cseh Brezó, Nógrád m.
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1. Szluka Samu, á. F. Palojta, Hunt m.
4. Szucliy György, á. Zólyom, Z. m.
1. Träger Lajos, á. Fakóvezekény, Bars m.
3. Tornyos István, á. Szécsény Kovácsi, Nógrád m.
3. Urbanszky István, á. Apostag, Pest m.
3. Vladár Lajos, á. Szügy, Nógrád m.
3. Zmeskall Barna, k. Söreg, Gömör m.

Összesen 48;

III.  o s z t á l y .
3. Adamovits Samu, á. Zólyom. Z. m.
2. Argay György, á. Korpona, Hont m.
3. Bargár Emil, k. Znióváralja, Thúróc m.
2. Bartos György, á. Ivankafalva, Tliüróc m.
2. Biszkup Tamás, á. Dacsolam, Hont m.
2. Burdács Lajos, á. Selmec, Hont m.
2. Cibula János, á. F. Vezekény, Bars m.
1. Dcdinszky János, á. N. Szelezsény, Bars m.
3. Győri Dezső, b. Zalaba, Hont m.
2. Hajdú János, b. Zalaba, Hont m-
2. Hoffmann Géza, k. Szent Antal, Hont m. ismétlő.
2. Lestár Albert, b. Bori, Hont m.
3. Licskó Ignáe, k. Vihnye, Bars m.
3. Mayer János, á. Bakabánya, Hont m.
2. Matuska János, á. Szent Miklós, Liptó m.
3. Medvecky Kornél, á. Balass-Gyarmatb, Nógrád m.
1. Medzny János, á. Selmec, Hont m.
*) Mikszáth Miklós á. Tót-Pelsőc, Zólyom m.
4. Nagy Kálmán b. Szódó, Bars m.
3. Nagy János b. N.-Salló, Bars m.
3, Pálffy János k. Ipolyságb, Hont m.
4. Piscbl János, á. Selmec, Hont m.
*) Plavec János, á. Bakabánya, Hont m.
3. Rozsnyai János, á, Zólyom, Zólyom m.
1. Schuszter Rezső, k. Selmec, Hont m.
2. Seftsik Aladár, k. Kotyeso, Trencsén m.
2. Strajberger Ferenc, á. Tót-Marokháza, Nógrád m.
2. Szabó Gyula, b. Szódó Bars m.



3. Szobonya Lajos, h. Mohi, Hont m.
4. Szolárik Bertalan, á. Szetté, H mt m.
3, Sztankay Farkas, á. Verespatak. Erdély.
2. Thomka Béla, á. Tisza-Inoka, Jász-Kun-Szolnok m.
1. Varga Pál, h. N.-Besse, Bars m.
3. Vodicska Gyula, k. Hodrusbánya, Hont m., ismétlő.
3. Zalay László, h. N.-Szecse, Bars m.
2. Zclenka Béla, á. Selmee, Hont m.
1. Zsolticky Samu, á. Selmee, Hont m.

Összesen 37.
II. osztály.

3. Alitisz Dániel, á. Zólyom, Zólyom m.
3, Bargár Ulászló, k. Znióváralja, Thúróc m.
3, Bieleg Béla, á. Brod, Bars m.
3. Ckikán Ferenc, k. N-Káta, Pest m.
3. Csepcsányi Lajos, á. Kis-Csepcsény, Thúróc m.
3. Cvicsek Alajos, k. Vindschacht, Hont m.
2. Dedinszky Károly, á. Darázsi, Hont in.
2. Farbaky István, á. Selmee, Hont m.
3. Forgács János, á. Korpona, Hont m.
1. Fritz Pál, á. Marmaros-Sziget, Marmaros m.
1. Gonda József, Dolány, Nógrád m.
4. Heim Ástál, k. Selmee, Hont m.
3. Hrusz György, á. N.-Szalatna, Zólyom m.
2. Iszapi Gyula, á. Vindschacht, Hont m.
2. Jeszenszky Ferenc, á. A.-Kubin, Árva m.
1. Jeszenszky Imre, á. B.-Gyarmath, Nógrád m.
3. Klementisz Kálmán, á. Ipoly-Szécsénke, Hont m.
2. Koricsánszky János, á. Terénv, Hont m.
3. Kosztolányi István, á. Nemcsény, Bars m. 

Marschalko Ernő, á-̂  Selmee, Hont m., me gha l t .
*) Marschalko Gyula, á. Selmee, Hont m-
2. Masztis Elemér, á. Fakó-Vezekény, Bars m.
4. Mihálik Gyula, k. Pelsőc, Zólyom m.
***') 2. Nedecky Pál, á. F.-Túr, Hont m.
1. Pittner Manó, á. Préncsfalu, Hont m.
3. Raenker Aladár, á. Budapest, Pest m.
3. Raphanidesz Ernő, á. Lipótvár, Nyitra m.
4. Serényi Kálmán, k. Nógrád, Nógrád m.
3. Stanga Adolf, á. Selmee, Hont m., ismétlő.
2. Szabó Gyula, h. Nagyod, Bars m.
3. Szládek Lajos, á. Udvarnok, Hont m.
3. Szobonya Béla, k. Mohi, Bars.
2, Szolárik Vilmos, á. Szette, Hont m.
3. Vágner Vilmos, á. Szélakna, Hont m.

—  39 —
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3, Valentinyi Gusztáv, á. Bánkegyes, Csanád m.
4. Visnyovszky Dániel, á. Selmec, Hont m.

Összesen 36.
1. o s z t á l y .

2. Akossy István, h. Léva, Bars m.
3. Bernhardt Béla, á. Késmárk, Szepes m., ismétlő.
2. Bjelik János, á. Beszterce, Zólyom m.
3. Bodnár Lajos, á- Tosonca, Nógrád m.
3. Boros Lajos, k. G.-Vezekény, Bars m.
2. Brecska János, á. Breznóbánya, Zólyom m. ismétlő.
4. Buriss Dezső, k. Berki, Nógrád in.
3. Chrismár Victor, k. Diós-Győr, Borsod m., ismétlő.
2. Czékus László, á. Marcal, Nógrád m.
3. Ernst Lajos, i. Sz-Benedek, Bars m., ismétlő.
2. Ferjencsik György, á. Zólyom, Zólyom m.
2. Fábry Géza, á. Salgó-Tarján, Nógrád m.
2. Gáspár Gyula, á, Szirák, Nógrád m.
3. Goldberger Géza, á. N,-Libercs, Nógrád m.
4. Gressó János, á. Selmec, Hont m., ismétlő.
4. Gulrich Ede, k. Selmec, Hont m., ismétlő.
4. Hankesz Jenő, k. Besztercebánya, Zólyom m.
2. Hara Kálmán, h. Garamlők, Bars m.
2. Holles László, á. Csetnek, Gtjmör m.
4. Huszágb Andor, á. Selmec, Hont m.
3. Juhász Ernő, b. N.-Salló, Bars m.
4. Kovácsik Alajos, k. Stefultó, Hont m.
3. Makónyi Samu, á. Zólyom. Zólyom m.
3. Markovits Samu, á. Besztercebánya, Zólyom m.
3. Mauks György, á. B.-Gyarmatk, Nógrád m.
4. Novák Hágó, á- Budapest, Pest m., ismétlő.
**) B. Nyári Antal, h. Bagonya, Hont m.
1. Patay Lajos, h. Szódó, Bars m.
4. Pomothy Kálmán, á. Varsány, Hont m.
4. Rosenfeld Jenő, i. B.-Pest, Pest m.
3. Soltész Gyula, á. Selmec, Hont m., ismétlő.
4. Stanga Béla, á. Selmec, Hont m.
4. Schvekla Jenő, á. Kraszko, Kis-Hont m.
2, Tibély Vilmos, á. Selmec, Hont m., ismétlő.
2, Varga Miklós, b. N.-Besse, Bars m.
3. Zsambor Pál, á. Zólyom, Zólyom m.

Összesen 36.

Az előosztályban volt 40 növendék, 2 belv. hitv., 
1 unitárius, 9 rom. kath., a többi ágest hitvallású.






