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Egynéhány adat az 1B84;5 tanév történetéhez.
Legjelentősb esemény, melyet a tanév történetében 

emlitetlen nem hagyhatunk, az államsegély kieszközlése végett 
történt lépések. A lyceum korszerű szervezésének szüksége 
már előbbi években is éreztetvén, a pártfogóság még 1873-ban 
segélyért folyamodott a magas kormányhoz. Válaszul leérkezett: 
ha az országgyűlés elé beterjesztett középtanodai törvényjavas
lat törvényerőre fog emeltetni, s ez a felekezeti középtauodák- 
nak államsegélyben való részesittetését megengedendi, a 
folyamodvány tárgyalásba fog vétetni. A középtanodai tör
vény azóta hosszú vajúdás után megalkottatott, a felekezeti 
középiskoláknak államsegélyben való részesittetése megen
gedtetett, sőt ez annak alapján a rozsnyói evang. főgymnasium 
részére ki is eszközöltetett. A példa bennünket is bátorított 
a szükséges lépések megtételére. E sorok Írója, — látván, 
hogy 500—600 írtra kitűnő tanerőket nem kapunk, s ha 
igen, legföljebb ideiglen, mig alkalom nem nyílik más nagyobb 
jövedelmű állomás megszerzésére, — dr. Maszuyik Endre, 
Fehér Lajos, — mindakettő nagyon is megállta helyét, — 
egy évi itt tartózkodásuk után azonnal távoztak, az Po
zsonyba, a theol. aeademiára, ez Sopron yba, lyceumi helyettes 
tanárnak, holott itt rendesnek volt megválasztva és meghiva, 
— maga sürgette a dolgot az illető pártfogóságnál, hogy 
vagy az államsegélyt igyekezzék kieszközölni, vagy más 
segédeszközökről és kútforrásokról gondoskodjék, hogy a 
lyceumuak kellő szervezése és további fennállása lehetővé 
tétessék. A helybeli evang. egyház, mint a lyceum egyik 
főpártfogója, hivatkozva a n. m. vallás s közoktatásügyi 
miniszter úr 1873. Nov. 5. kelt leiratára 1883. Sept. 28-ikán 
ismételte kérelmét az államsegélynek kegyes megadatása
iránt, a tauiutézet biztosítására mintegy 8—10000 frtot tartván
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szükségesnek. A folyamodványt a bányai evang. egyházi ke
rülethez terjesztette fel, ezt arra kérve, hogy mint a lycenra 
másik pártfogója az ügyet magáévá téve, a kéielroet pártoló- 
lag méitóztassék a magas kormányhoz fölterjeszteni. A kerü
leti gyűlés hangulata nem volt kedvező az ügynek. A gyűlés 
azon nézetből indulva ki, alterius ne sit, quí suus esse pot
est, maga részéről ugyan a lyceum segélyezésére azon esetre 
is, ha az államsegély igénybe fog vétetni, évenként 2500 
frtot szavazott meg (eddig a tanítóképzői segélylyel együtt 
3836 írttal támogatta a tanintézetet.) de a lyceumnak az 
állami segélyezés igénybe vételét tárgy azó ügyét a jegyző
könyv 16-ik pontja szerint az esperességekhez rendelte le- 
szállittatní azzal ifiogy a lyceum további fentartására éven
ként 8000 frtra lévén szükség, nyilatkozzanak az esperest.égek, 
hajlandók-e minden időre azon arányban, mely őket illeti a 
8000 fiához járulni és a reájok eső összegek fizetésére magukat 
mindenkorra kötelezni.

Az eredmény előre volt látható. Minden esperességnek 
vannak saját ügyei, melyek közelebb és inkább érdeklik, 
mint a selmeci lyceum; némelyiknek al- vagy fögyinnasiuma 
is, melyről gondoskodni tartozik, a budapestinek a buda
pesti, a pestmegyeinck az aszódi, a békés Csanádinak a szarvasi 
stb. Midőn 1881-ben egy tanitó-képzőnek a lyceumon leendő 
fölállítása hozatott szóba s egy tanár 700 frtnyi dijának 
előállítására az esperességek szállíttattak fel, — e 700 írt 
sem szavaztatott meg teljesen, annál kevésbbé volt reményel- 
hető, hogy az esperességek 8000 frtnyi évi terhet fognak 
magukra vállalni. Az esperességek legnagyobbrészt taga- 
dólag nyilatkoztak, minélfogva a mnltévi aug. 26 s követ
kező napjain tartott kerületi gyűlésen a lycenni állam-se
gélyezés iránti kérvénye újra tárgyalás alá vétetett. A hatá
rozat a jegyzőkönyv 23-ik pontja szerint: „a közgyűlés aján- 
lólag határozza a kérvényt a nmsgú m. kit. Vallás- és Köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz felterjeszteni s ennélfogva uta
sítja a kerületi főiskolai tanácsot, hogy egyetértve az el
nökséggel a segély kieszközlése végett, — figyelemben tartva 
az ezen közgyűlés folyamán 15-ik pont alatt hozott hatá
rozatot, — a nmsgú m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minisz-
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t er honnál a szükséges lépéseket mielőbb megtegye. Az iskolai 
tanács megbízatásában eljárván sept. 6-ikán ülést tartott, s 
következő folyamodványt határozott nmsgú Tréfort Minister 
úrhoz föl terjeszteni.

Nagyméltóságú vallás-és közoktatásügyi magy. kir. 
Minister Úr! Kegyelmes Urunk. A Selmecbányái ev. kerül, 
iyceum kormányzatával megbizott kér. osk. tanács, a bá
nyai ev. egykázkeriileti gyűlésnek I.*) alatt ide mellékelt 
megbízása folytán, bátorkodik Nagyméltóságodhoz azzal a 
kéréssel fordulni, méltóztatuék a lyceumot, a törvény által 
Nagyméltóságodra ruházott hatalmánál fogva, állami segély
ben részesíteni.

Biztos reményünk lévén, hogy Nagyméltóságod köze
lebbről fog megbízottja által e Iyceum viszonyairól tudomást 
szerezni : csak jelezni kívánjuk az okokat, melyek arra in
dítottak, hogy intézetünket Nagyméltóságod figyelmébe ajánl
juk s állami segélyért folyamodjunk.

Negyedfél százados életében a selmeci Iyceum bebi
zonyította, hogy kiváló művelődési pont a felvidéken ; az 
utolsó évtizedekben tanúsított működése pedig csalhatatlan 
bizonyságot teszen arról, hogy a magyar nemzeti szellem 
gyújtópontjainak egyike s oly védő bástya, melyen minden 
magyar állam ellenes nemzetiségi törekvés hajótörést szen
vedett. A selmeci evang. egyház, egykoron a Iyceum egye
düli pártfogója, sohasem élt vissza a magyarországi protes
tánsok autonómiájával, s ezen egyház életében mindenkor 
jelentős szerepe volt a lyceumnak. A magyar nemzetnek leg
válságosabb éveiben, midőn a haza nem egy középiskolájá
ban, — magában a selmeci, akkor teljes 8 osztályú állami 
gymnásiumban is idegen nyelven tanították az ifjúságot, az 
ev. lyceumbau magyar nyelven, magyar szelleműén folyt a 
tanítás.

A selmeci ev. egyház, midőn a magyar tanügy hala
dása nagyobb áldozatokat kívánt, képtelen lévén saját ere
jéből fentartani a lyceumot, a bányai ev. egyházkerülethez 
folyamodott. A kerület, mjggyözödvén az intézet üdvös mű-

*) I. A folyamodványban hivatolt I. m elléklet a kerül, gyűlés 
jegyzőkönyvének fennem litett ha tá roza tá t foglalta magában.
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ködéséről, pártfogása alá vette, s eleinte évi ezer, később 
háromezer forinttal járult a költségek fedezéséhez.

A lyceum, mint kerületi, újra fel virult. Látogatottságáról 
a II.*) alatt ide csatolt táblázati kimutatás teszen bizonyságot.

Az utolsó országos középiskolai törvényhez és Nagy
méltóságodnak e törvényből folyó intézkedéseihez jogos re
ményeket kötünk mindnyájan, a kik szívünkön hordjuk a 
magyar tanügy felvirágzását. A kér. osk. tanács belátja, 
hogy a selmeci kerül. ev. lveeumnak az országos törvénynek 
minden tekintetben megfelelő szervezése elodázhatatlanul 
szükséges, de belátja azt is, hogy a lyceum.iák eddigi pénz
forrásai, a szervezés megvalósítása és a lyceum jövőjének 
biztosítása által igényelt költségek fedezésére elégtelenek. 
A helybeli ev. egyház, mely alig számlál 2000 lelket, többet, 
mint eddig, nem áldozhat, mert vagyonának legnagyobb 
részét a lyceum épületébe fektette s lelkészeinek és hat 
elemi oskolájának fentartása jóval többe kerül jelenben, 
mint egykoron. A kerül. osk. tanács saját küldöttje által 
ismételve sürgette a kerületnél az évi segélynek nagyobbi- 
tását; de a sürgetés sikertelen maradt, mert a bányai ev. 
egyházkerület összes jövedelmének majdnem a felét ezen 
egy intézetre fordítja s a legjobb akarat mellett sem nagyob- 
bíthatja évi járulékát. A kér. osk. tanács, midőn a lyceum 
részére államsegélyért folyamodik, jó lélekismérettél kimond
hatja, hogy nem azért, mert az oskola tentartásával járó 
tehertől menekülni kíván, hanem, mert feltétlen szükség 
kényszeríti, fordul segélyért Nagyméltóságodhoz.

Megjegyzendőnek tartja a kerül. osk. tanács, hogy a 
selmeci ev. lyceunmak vannak helyhez kötött alapítványai —

*) II. melléklet. A t a n u l ó k  s z á m á n a k  k i m u t a t á s a .  
1877/8-ban 280 (helybeli 45, vidéki 235; ágostai hitvallású 180, helv. 31, 
róm. kath. 61, izr. 8 ); 1878/9-ben 295 (helyb. 57, vid. 238; ág. 177, 
helv. 39, r. k. 67, izr. 12) ; 1879/„0-ban 306 (helyb. 70, vid. 236 á. 184. 
h. 39, 1 r. k. 75 izr- 16.) 1880/1-ben 308 ( á 184. h. 38, r. k. 74, izr. 
12); 1881/2-ben 269. a szám csökkenését több tanulónak előbbi évben 
m egbuktatása okozta (helyb, 44, vid. 225; á. 163 h. 36. r. k. 58, izr. 
9 ); 1882/3-ban 264 (helyb. 49, vid. 215; á, 165, h, 35, r. k. 56, izr. 8); 
1883/4-ben 279 (helyb. 64, vid. 215; á. 178, h. 27. r. k. 63, izr. 10).
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jelezve vannak ezen alapítványok a III.*) sz. melléklet
ben — különösen biztos alapon fekvő élelmezője, ágy hogy 
minden növendékének, valláskülönbség nélkül, 46 írt. évi 
díjért ebédet és vacsorát adhat, mely jótéteményt eddig 
160—170 növendék élvezett. Ily módon lehetséges a sze
gény felvidék ifjaínak tanulniok.

A város fekvése és klímája kitűnő ; a kényszerült hegyi 
járás, tiszta levegő és jó viz kiváló edzője a fiatalságnak.

A város polgársága, ismeretes dolog, kitűnő hazafias 
szellemű, munkás, takarékos, az intelligencia, nagy, megbe
csüli a tudományt. A tanárok, tudomány tekintetében, nin
csenek saját körükre szorítva s a társadalmi élet olyan, 
mely folytonosan ösztönöz a haladásra. A tudományos törek
vések kellő becsülése megszüntette a rangkülönbségböl eredő 
elszigetelést s oly közszellemet teremtett a városban, mely
nek egyik kiváló vonása lelkesedés az eszményi iránt s a 
tudománynak művelése magáért a tudományért, ez pedig 
nem csekély s bizouyosan üdvös hatással van az ifjúságra.

A kerül. osk. tanácsnak előleges IV.**) alatt ide 
csatolt, számítása szerint a selraeoi ev. lyceumot 9000 frtnyi 
évi államsegélylyel az ország első rendű középiskolái sorába 
lehetne emelni.

Ha Nagyméltóságod lyceumunkat becses figyelmére 
méltatja; ha meggyőződik arról, hogy ezen intézet kiváló

*) III. A l y c e u m  a l a p í t v á n y a i n a k  k i m u t a t á s a :  
iskolai tőke 10340, évi jövedelme 604, élelmezői tőke 25138. jövedelme 
1390 ; zeneintézeti tőke 4986, jövedelm e 276; ösztöndíji tőke 5187, jö 
vedelme 311 ; könyvtári tőke 525, jövedelme 33 ; tanári gyámolói tőke 
12568, jövedelme 681 ; lyceumi segélyegyleti tőke 537, jövedelme 33; 
összesen : 59281 frt, jövedelme 3329 frt.

**) IV. A beterjesztett költségvetés. A s e l m e c i  e v a n g. l y 
c e u m  s z ü k s é g l e t é n e k  é s  f e d e z e t é n e k  kim utatása, a mi
nek m egállapításánál irányadóul szolgált, hogy az állam i segélyben r é 
szesülő oskolák a törvény értelm ében az állam i tantervet kötelesek 
követni. E tanterv  jelenben ketenként 213 tanóra m egtartását kívánja, 
mire 12 tanár k e l l ; öten ugyanis, kik az alsóbb osztályokban tan íta 
nak, hetenként 20—20 órát, — hatan, az igazgatót bele nem számítva, 
kik a felsőbb osztályokban tan itanak , hetenként 18 órát kötelesek adni. 
A rendes tanár alapfizetése évi 1000 frt s 150 frt lakáspénz, az alapfi
zetéshez csatolandó 50 frtnyi qüinqucnium, úgy hogy most némely ta-
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művelődési pont, a felvidéken, bogy tudomány és hazafiság 
tekintetében mindenkor megfelelt hivatásának, hogy a ma
gyar nemzetnek létért való küzdelmében helyesen mű
ködik, a neki jutott feladat megoldásán: úgy a kerül, 
osk. tanács nyugodtan várja Nagyméltóságod elhatározását 
s bizton reményű, hogy Nagyméltóságod, pártfogásába vévén 
idézetünket, azt a kért államsegélyben kegyesen részesitendi.

Kelt Selmecbányán 1884. év szept. 6. Nagyméltóságú 
Minister úr alázatos szolgái: Farbaky István, kir. bánya- 
tanácsos s lyc. felügyelő; Soltz Gyula, kir. erdőtanácsos, 
selmeci evang. egyházi felügyelő; Kachelmann Károly, lyc. 
pénztáros ; Breznyik János: kir. tanácsos s lyc. igazgató-ta
nár ; Hrencsik Károly, selmeci ev. tót lelkész; Händel 
Vilmos, selmeci ev. német-magyar lelkész ; Laszkáry Miklós, 
Dacsó Pál, Kalmár Lajos, a kerül, iskolai tanács tagjai. 
A kér. részéről: Dr Szeberényi Gusztáv, bánya kér. supe- 
rintendens, Fabinyi Teofil báuya kér. felügyelő.

A t. c. kér. elnökség a fentebbi folyamodványt a do
log sürgős volta miatt csakhamar, Sept. 10-én, illető helyre 
felterjesztette; de az egyetemes gyűlés határozata szerint 
csak oly oskola folyamodhatván államsegélyért, melynek 
ilyenre szoruló voltát az egyetemes gyűlés is elismeri s fe
lekezeti jellege az ily segély mellett nem veszélyeztetik,
lláV. szolgálati évei szerint 1100 frt— 1300 frtot is kapna. A helyettes 
tanár tizetése 800 frt, 100 frt szállásdijjal E szerint a tanárok díjazá
sára kell évenkint összesen 12850 frt, szálláspénzre összeseu 1700 frt 
Többi té te l:  igazgatói általán 100 t'i-t; pénztáros dija 100 f r t; iroda- s 

nyomtatványok 200 f r t;  torna 450 frt; ének tanítás 120 f r t ; zeneinté- 
zet öOO f r t ; könyvtár ás szertárak  700 frt ; könyv- és szertárosok 200 
frt; fűtés, világítás 350 frt; oskola-szolga 150 frt; épületek fentartása  
300 frt. Járu lók  a tanári gyámolóra, a tanulók tandijából 250 f r t; a 
gyámolói töke kam atja és a tanárok  járu léka 735 f r t ; élehuezőre kell 
7000 frt ; ösztöndíjakra 311 frt, Iskolai épületek (két ház) használa
tának béregyenértéke 3300 frt Összes szükséglet 29316 frt. F e d e z e t :  
a) a bányai egyházkerület évi já ru léka  2500 f r t ; b) az iskolai tökék 
kam atja 600 frt ; c) tandíjakból befolyik 5000 frt. [A t a n d i j a k b ó l  
b e f o l y ó  j ö v e d e l e m  k i m u t a t á s a :  1878/9-beu befolyt 295 ta 
nuló mellett, kik közül többen hátralékban maradtak, — mi más évek
ben is történik, — 5082 frt; 1879/80-ban 306 t, m. 5417 frt; 1880/1-ben 
308 t. m. 5330 f r t ; 1881/2-ben 269 t. in. 513 8 frt. (A tandíj ez évben 
20 írtra  em eltetett, elébbi években 18 fit vo lt); 1882/3-ban 264 t. m.
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Okt. hó elején utólag az egyetemes gyűlés pártoló hozzá
járulását is kieszközölte, melyre nézve a jegyzőkönyv 48-ik 
pontja következőképen hangzik : „Az Eperjesi és Selmeci Fő
gimnáziumok államsegélyre vonatkozó ügyirataitól olvastatván 
miután ezekből kitűnik, hogy e tanintézetek egyike sem akarja 
az államsegélyt oly mértékben igénybe venni, hogy az inté
zetnek felekezeti jellege veszélyeztetnék, a bizottság meg
engedhetőnek véli, hogy ezen intézetek az állami segélyért 
folyamodhassanak. A szerződésnek megkötése e tanintéze
tekre vonatkozólag az illető egyház kerületekre bízandó s a 
közoktatási kormánnyal megkötött szerződések az egyet, egy
háznak bemutatandók lesznek. A Selmecbányái főgymnázium 
költségvetésére nézve azonban megjegyeztetik, hogy abból 
azon 120 írt, melylyel eddig az egyetem e tanintézet segélye
zéséhez járult, kiveendő, annyival inkább, mert ezen csekély 
összeg a költségvetést külötnben sem alterálja.“ Az egyet, 
gyűlés a bizottságnak e javaslatát elfogadta és jóváhagyta. 
Ennélfogva a fentebbi költségvetésben, mely itt a novem
beri megállapodás szerint közöltetik, a 120 írt. nem jön elő.

A nm. Minister űr 33717 sz. a. kelt, Dr. Szeberényi 
Gusztáv superinteudens úrhoz iutézett átiratában kijelenti, 
hogy az általa fölterjesztett kérelmet oly kijelentéssel adta 
ki Götnöry Oszkár, osztálytanácsos úrnak, hogy a „helyszi-
5093 f r t ; 1883/4-beu 279 t. in. 5382frt d) az élelmező tőkéinek kamatja 
1300, az élelmezőt igénybe vevő tanulók évi díja 5700.összesen 7000 frt ; 
A z  é l e i m  ez ő s ö k  d í j á b ó l  befolyt 1877/8-ban 170 élelmezős mellett 
(kiknek díjából rendesen 800— 1100 frt szokott elengedtetni és sokan itt 
is, mint tandíjaknál, hátralékban maradnak) 6954 f r t ; 1378/9-ben 174 é. m. 
6500 frt; 1879/80 ban 176 é. m. 7050 ir t;  1880 / 1-ben 163 é. m, 5825 frt 
1881/2-ben 162 é. m. 5922 f r t ; 1882/3-bau 156 é. ra. 5693 frt ; 1883/4-ben 
168 é. in, 5938 frt. Mit a kéregetők, supplicansok gyűjtenek, nem vé 
te te tt számba, mert ez bizonytalan — s rendesen ugyanannyi, néha több 
is, a tanulóknak az élelmezői díjból elengedtetik ; e) az ösztöndíji tőkék 
kam atja 311 f r t ; f) a zeneintézeti tőkék kam atja 244, a tanulók tandíja 
legalább 256. összesen 500 f r t ; Z'e n e i n t é z e t i  d i j a k b ó l  befolyt 
1889/1-ben 446 frt. 1881/2-ben 368 frt, 1882/3 bau 405 frt, 1883/4 ben 
393 frt, g) a tanári gyámoló tőkéinek kam atja 681. a tanárok [évi 
já ru léka  54, összesen 735 frt. h) a könyvtári tőke kam atja 33 frt. i) 
az épületek, könyv- és szertárak  használatának egyeu-értéke 3300 frt. 
Összes fedezet 19979 frt. E szeri..t az összes szükséglet 29316 frt, az 
összes fedezet 19979 f r t ; fedezendő hiány 9337 frt,
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nére szálljon ki s az intézet kormányzatával megbízott kér. 
osk. tanácscsal folytatandó tárgyalás alapján a kért állam
segély összege és feltétele iránti pontozatokat szerződési 
tervezet alakjában állapítsa meg.“ A kormánybiztos úr Sel
mecbányán Nov. 24 én megjelenvén, az osk. tanács Nov. 
25 és 26-án tartá meg jelenlétében a kötendő szerződés 
megállapítására s mellékleteinek és az iskola állapotának 
megvizsgálására szükséges üléseket. Az osk. tanács s kor
mánybiztos úr következő szerződési tervezetben állapodtak meg.

Szerződési tervezet.
Mely egyfelől a vallás és közoktatásügyi m. kir. mi- 

uiszterium, másfelől a selmeci ág. hit,v. ev. egyház és a bá
nyai ág. bitv. ev. egyházkerület meghatalmazott képviselő
ségek között a nevezett lyceumuak állami segélyezése tár
gyában az 1883 : 30. t. ez. 47. §-a értelmében köttetett :

1. ) A selmeci ág. hitv. ev. lyeeum igazgató tanácsa, 
mint a fentartó pártfogóságok képviselősége és az iskolának 
közvetlen fenhatósága, érezvén azt, hogy a seluieczi lyeeum 
a kor és a törvény követelményeinek minden tekintetben 
megfelelő módon a maga erején fen nem állhat, e szerint 
annál kevésbé látható el új beruházásokkal s a mai viszo
nyoknak megfelelőleg díjazott tanerőkkel saját alapítványai
ból, valamint egyéb eddigi segéd-forrásaiból, maga kérel
mezte a vallás és közoktatásügyi minisztériumtól a bányai 
ág. hitv. ev. egyház kerület által 1884. évi auguszt. 26-án 
Budapesten megtartott közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 23 
pontja értelmében az 1883 : 30. t. ez. 47. §-a alapján a meg
felelő államsegélyben való részesittetést és azt illetékes egy
házi főhatósága beleegyezése és helyben hagyása mellett, a 
szükséges jogfentartásokkal és kötelezettségekkel önkényt 
elfogadja.

2. ) E végből mellékletben : j. alatt kimutatván egyfelől 
az iskola tökéinek és alapítványainak biztosított kamatjöve
delmét, valamint az eddig is szedett tandíjakból biztos szá
mítással fölvehető bevételt, a bányai egyházkerület által 
biztosított évi segélyösszeget, szintén a lyceumi élelmező 
tőkéinek biztosított kamatjövedelmét, az élelmezési dijakból 
eddig befolyt átlagos bevételt, továbbá a zeueintézetnek
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tokéi és tandijak utáni bevételét, az ösztöndij és a tanári 
gyámoló alapok biztosított évi jövedelmét s végre a jó kar
ban levő s megfelelő épületek béregyen- s a felszerelések hasz
nálati egyenértékét, melyek mindössze 19,979 forint évi ösz- 
szeget képviselnek, másfelől a törvényes és korszerű igé
nyeknek megfelelő, bár a legszigorúbban számított szükség
letet, mely 29,316 forintra számítható, az ezen összeállításból 
kitűnő fedezetlen hiány pótlására kerek számban 9300 forint 
évi állami segélyt kér és vesz igénybe, illetőleg fogad el, 
melynek az államköltségbe való fölvételét és abban állandó 
tételül megtartását, mindaddig, mig azt az iskola és annak 
felekezeti főhatóságai igénybe veszik, a vallás és közokta
tásügyi miniszter ezennel megajánlja, megígéri és az 1885. 
évi január elsejétől számítva elöleges negyed évi részletek
ben folyóvá teendöleg a selmeczi m. kir. adóhivatalnál állan
dóan utalványozza.

3.) E szerint a selmeczi lyceumnak saját vagyonából 
és bevételeiből való jövedelme 19,979 forint; az állami hozzá
járulás pedig 9300 forintot tevén, az idézett törvényszakasz 
d) pontja szerint az intézetnek eddigi felekezeti jellege és 
önkormányzati jogköre épségben fentartatik s a tanintézet 
felett való összes igazgatási jog az idézett törvényszakasz 
a, b és c pontjainak s azok alapján az alább következő 
pontoknak meghatározásai mellett, továbbra is az intézet 
hatóságát illeti s a vallás és közoktatásügyi miniszter csakis 
a felügyeleti jogot gyakorlandja a segélyezett iskola irányában.

4i Az iskola igazgató tanácsa, illetőleg az általa kép
viselt pártfogóságok kötelezik magukat, hogy mindaddig, 
mig az államsegély fentebbi összegét megkapják, s mig ezen 
szerződés érvényben áll : az igazgatót is beleértve 10=tiz 
rendes tanárt tartanak 1000=ezer forint évi fizetéssel, 150= 
százötven forint lakpénzzel, minden ötödik évben 50=ötven 
forint díjemeléssel s azon kívül az igazgatónak adandó 100= 
százforint igazgatói pótlékkal, továbbá 2=két okleveles'helyet- 
tes tanárt, kiknek egyike raj ztanár lesz, 800=nyolczszáz trt. 
évi fizetéssel és 100--száz forint lakpénzzel, továbbá ének és 
zene, valamint tornatanitásról, iskolaszolgákról, könyvtár és 
tanszerek gyarapitásáról, az épületek jó karban tartása, fü-
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tése, világításáról s az iskola egyéb vegyes szükségleteiről, 
a normal költségvetésben fölvett összegekkel, (de az iskola 
vagyonának gyarapodása esetén azokon felül is erejéhez ké
pest) gondoskodik.

51 A rendszeresített létszámból a 10 tiz rendes tanár közül 
6=katot az eddigi mód szerint s autouom jogánál fogva, 
egyébiránt a törvényes kellékekkel s képesítéssel biró egyé
nek közül a felekezet (iskolai tanács) választ; 4=négyet 
pedig nyilvános pályázat utján, a tanári testület és igazgató 
tanács meghallgatása után, de kijelöléshez nem kötve szintén 
törvényesen képesített és mindenesetre ág. hitvallású egyé
nekből a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevez ki. A 
helyettes és az előbbi pontban elősorolt melléktanárok ki
nevezése és az iskolaszolga alkalmazása az iskolai tanács 
jogában marad.

6) Az igazgatót az összes rendes tanárok közül az eddigi 
mód szerint a bányai egyházkerületi gyűlés három évre vá
lasztja, de a három év elteltével újra megválaszthatja s a 
mindenkori választást a vallás és közoktatásügyi miniszter
nek bejelenti.

7) A jelenlegi rendes tanárok (kik közt egyébiránt 
egy sincs, ki a törvény 29. §, 3 kikezdése szerint képesítő 
vizsgálat tételére köteleztetnék) állomásaikon megmaradnak.

A meghatározott létszám szerint most újonnan alkal
mazandó természet- és földrajzi tanárt a fentebb leirt 
módon a vallás és közoktatásügyi miniszter nevez k i ; to
vábbi 3--- három tanárt és pedig egyet a classica-philologiai. 
egyet a német nyelv és irodalmi és egyet a mathematikai 
és physikai szakokra üresedés beálltával szintén a miniszter 
fog kinevezni és ezen négy tanszék állandóan a miniszter 
kinevezéséneu tartatik fen.

8) Az iskola igazgató tanácsa, mint a pártfogóságok 
képviselője, az idézett törvényszakasz A) pontja értelmében 
kijelenti, hogy a lyceumnak ez idő szerint meglevő alapít
ványa, tőkepénze, épületei és mindennemű ingó és ingatlan 
vagyona továbbra is az intézet birtokában marad s annak 
jövedelmei ezentúl is az intézet czéljaira fognak fordíttatui,

2 amint, ha ezen szerződés az idők folytán akár azért,
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mert az intézet s annak főhatósága az államsegélyt továbbra 
igénybe nem veendi, akár bármely más okból megszűn
nék : az intézetnek időközben, az államsegély igénybe vé
tele mellett leendő mindennemű vagyonbeli gyarapodása és 
felszerelései, az iskola osztatlan tulajdonában maradnak, s 
azok iránt az állam semmi kártérítési igényt nem támaszthat, 
úgyszintén a netalán létrejövendő és az iskolát illető új ala
pítványok is, hacsak eziráut az alapítók másként nem ren
delkeznek.

9. Az iskolafentartó pártfogóságok kötelezik magukat 
az idézett törvényszakasz b) pontja értelmében, hogy a 
lyceumbau a vallás- és közoktatásügyi minister által a ren
delkezése és közvetlen vezetése alatt álló gymnasiumokra 
nézve kiadott, vagy jövőre kiadandó tantervet alkalmazand- 
ják. Azonban fentartják maguknak, hogy azontúl akár egyes 
rendes tantárgyak felvétele iránt a felekezeti főhatóság ren
delkezéseit, melyek az elfogadott tantervvel ellenkezésben 
nem állanak, s melyeket a miuisternek előlegesen bemutatni 
tartoznak, követhessék.

10. A tandij egyelőre s az eddigi szokás szerint 20 
húsz írtban állapittatik meg, melyből egy forint mint eddig, 
úgy ezután is a tanári gyámoló alaptőkéjének gyarapítására 
fordítandó. A tandij nagyságát idővel a körülményekhez 
képest a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület a miniszter bele
egyezésével leszállíthatja vagy emelheti.

A tandíj egészben vagy részben való elengedése iránti 
kérvény ügyekben az iskolai tanács határoz; azonban ily el
engedésnek csak kivételes esetekben és csakis kitűnő szor
galmú és magaviseletü szegény tanulóknál van helye.

11. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti 
iskolákra nézve az idézett törvény 38. §-a rendelkezvén, 
ezen törvényszakasz rendelkezései a jelen szerződés által 
ezen iskolára nézve is fentartatnak.

A miniszter által kinevezett tanárok fegyelmi ügyeiben 
azonban felekezeti hatóság által hozott ítéletek indokaikkal 
és a vizsgálati iratokkal együtt felebbezésileg a miniszterhez 
minden esetben felterjesztendők lesznek és csak a miniszter 
helybenhagyásával léphetnek életbe.
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12. Az iskolafentartó pártfogéságok kötelezik magukat 
saját, erejükön az iskola épületeinek tűzkár elleni biztosítására 
és jó karban való feutartására, a költségvetésileg roegállapi- 
pitott összeg szerint, de azontúl is netaláui elemi csapások 
folytán szükségessé lett nagyobb helyreállításokra vagy 
szükségessé lett építkezésekre : azonban jogukban áll, az 
skola rendes bevételeiről egy, ilyen nagyobb kiadások ese- 
itére szolgáló és megfelelő tartalék-alapot gyűjteni.

13. A lyceummal összekötött s a mellett jelenleg is 
feunálló élelmező tovább is a pártfogóságvk gondozása és ren
delkezése alatt marad s a pártfogóságok annak fentartásáról 
és lehető gyarapításáról gondoskodni tartoznak.

14. A lyceum évi számadásai az igazgató tanács által 
megvizsgáltatván és helybenhagyatván, az egyházkerületi fő
hatóság útján a vallási és közoktatásügyi miniszterhez tudo
másvétel végett felterjesztendők.

15. A lyceumnak mindenemu kötvényeken vagy ala
pítványi leveleken alapuló követelései betáblázás által jel- 
zálogilag biztositvák s jövőben szerzeudo ilynemű igényei 
hasolóan lesznek biztositaudók.

16. A felekezeti hatóság által választott, valamint a minis
ter által kinevezett tanárok kötelesek a lyceumi tanári és 
a kerületi papi-, tanári- és tanítói gyámolóba belépni.

17. A szerződés négy eredeti példányban és pedig 
egyik a nagyraéltóságú vallás és közoktatásügyi m. ki r. 
ministerium, a másik a bányai ág. hitv. ev, egyházkerület, 
a harmadik a selmeczi ev. egyház, mint egyik pártfogó, a 
negyedik pedig a lyceum részére állittatik ki.

Selmeczbányán 1884. évi November hó 26-áti. Dr. Gö- 
rnöry O szkár kir. osztálytanácsos, mint a vallás és közokta
tásügyi ministerium megbízottja s F arbaky  István, kir. bánya
tanácsos s lyceumi felügyelő, mint az oskolai tanács elnöke.

A szerződés megerősítését várva várjuk, annál inkább, 
mert az államilag segélyezett iskolák a kormány tantervét 
köteleztetvén követni, ennek behozatala lényeges változta
tást tesz az eddigin szükségessé ; de új tanárok meghívását 
is, mihez bajos lesz fogni, míg a kért és reméuylett állam
segélyre s annak folyóvá tételére nézve nem leszünk bizto-
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sitva. Az államsegély élvezetével a lyceum új stádiumba 
lép, új korszakot kezd. Ügy hiszszük, mind a kerület, mind 
a szülék bizalmának örülhetett, mig folyton szegénységgel 
küzdő intézetül egyedül az autonom egyháztól függött, létét 
egyedül ennek köszönheté. Adja Isten, hogy állami gyámo- 
litás mellett még nagyobb sikerrel működjék. Nem is ké
telkedünk, hogy a lyceum, tanerőkkel kellően ellátva, tan
szerekkel kellően felszerelve, a kor szellemével haladhat ; 
hazafias iránya biztosítva marad, protestáns szelleme pedig, 
mert az igazgatás az ál'ami segély elnyerése esetében is a 
kerületet illeti s valamennyi tanárnak protestánsnak kell 
lennie, föltéve hogy evek is protestáns szellemtől lesznek 
áthatva, — nem fog változni.

Ugyancsak itt tartjuk megemlitendőnek, mint egyik 
mozzanatot oskolai életünkben, hogy a középiskolai törvény 
értelmében Nuber Sándor, kir. tanácsos s tankerül, főigaz
gató úr, kinek tankerületéhez lyceumunk is tartozik, e tan
év folytán, Május 27—29-én látogatta meg tanintézetünket 
s vette beható vizsgálat alá. Kormánybiztos az érettségi vizs
gálaton már múlt tanévben is jelenvolt. Mely fogyatkozá
sokra bennünket a főigazgató úr figyelmeztetni jónak látott, 
azoknak tudatával nagyrészt mi is bírtunk, de sokon nem 
lehetett segíteni, mert mindenekelőtt arra kellett néznünk, 
hogy a tanárok különben is csekélyre szabott dijukat ren
desen kikapják. Tanárok nélkül iskola fenn nem állhat. 
Mihelyt pénz dolgában jobbau fogunk állani, pótoljuk a 
hiányokat beszerezzük, mi nélkül jól berendezett főgymná- 
sium nem lehet. A jóakaratú figyelmeztetéseket köszönettel 
vettük s igyekezni fogunk a főitüntetett bajokon lehetőleg 
segíteni.



Jelentés az 1884j5 tanévről.
I. Tantárgyak.

1. Az előosztályban. Lyceumi előosztály ez évben nem 
jött létre, mert Gecsányi Gusztáv, ki azt 2 éven át oly ki
tűnő sikerrel vezette, Soprouyba hivatván el, természet- s 
földrajzi tanárnak, nem kaptunk, ki oly olcsón és ügyesen 
tanított volna. 0 úgyszólván, napi díjas volt nálunk, minden 
napra 1 ftot kapott, egész évre 360 ftot. Hol lehet most 
életre való okleveles tanárt kapni ily díjra? Kénytelenek 
voltunk ismét beérni az egyház által fentartott, úgynevezett 
donát-osztálylyal, mely tulajdonképen a Il-ik és IV-ik elemi 
osztály helyét pótolja, de mivel az egyház intézkedésénél 
fogva olyanokra is kell tekintettel lennie, kik latin osko
lába nem szándékoznak járni, s valamivel mégis többet 
akarnak tudni, mint a mit az alsó elemi osztályokban ta
nulnak, oly tárgyakkal is foglalkozik, melyek csak V. Vl-ik 
osztály leendőihez tartoznak, pl. Magyarország s kér. egy
ház és reformatio történetével, természettannal, állat- s nö
vénytannal stb. S midőn ezek 2—3 növendék miatt tárgyal
tatnak, a többi épp abban hanyagoltatik el, mi elemi osz
tályban fő, hogy magyarul s németül legalább jól olvasni, 
íui s számolni tudjanak íme, a tantárgyak, mik ez osztály
ban, igaz, mind magyarul, s ez a dolognak legjobb oldala, 
előadattak : vallásból: kis káté, 10 parancsolat, ó test. tör
ténetek, egyházi történetből valami a reformatióról. Magyar
honi történetből a habsburgi házról ; természettanból hang
ról, levegő-, fény- és hőről; valami a növénytanból, Föld
rajzból Európa. Számtanból a 4 egyszerű mivelet s törtek 
elemei, ép úgy a mértan elemei Magyar, német nyelv. írás 
olvasás. Éneklés. Tanulók száma volt 20, egy meghalt, egy
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apjával Amerikába kiköltözött. Háromnak kivételével mind 
helybeliek, iparosok 8 bányászok fiai. A lyceumnak, ba 
pénzügyei jobb karba hozatnak, okvetlen kell gondoskodnia 
oly elöosztály felállításáról, mely a gymnasiummal szerves 
összeköttetésbe hozassák.

2. A gymnasiumi osztályokban. Az első osz tályban .
Vallástan hetenként két óra. — 0 testámentomi történe
tek, bibliai magyarázatok; kátéból a tiz parancsolat. Tkv. 
Pálfy József „Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis káté“.

Latin nyelv, hetenként öt óra. Szóalaktan, különösen 
nevek, névmások és a segédige; fordítások. Tnkv. Schultz- 
Kíss Lajos „Latin nyelvtana®. Jövőre Schultz-David „Latin 
nyelvtana“.

Magyar nyelv, hetenként két óra. A mondat s részei, 
a beszédrészek elemzése, ragozás, költemények emlékelése, 
házi dolgozatok. Tnk. Ihász Gábor „Magyar nyelvtana“. 
Olvasókönyv Tomor-Váradié. Jövőre: Szinyei „Magyar 
nyelvtana“ I. és Lehr-Riedl „Magyar olvasókönyve“ I.

Német nyelv, hetenként két óra. Nevek, névmások, gya
korlás a fordításban. Tnkv. Toepler „Német nyelvtana“. Jö
vőre : az állami tanterv szerint elmarad.

Számtan, hetenként két óra. A tizes számrendszer is
mertetése, a négy alapművelet különnevű összevonható szá
mokkal is, egyenlőségek s az áttételi törvény, számok 
oszthatósága, miveletek közönséges és tizedes törtekkel, idő
számolás. Tnkv. Lutter Nándor „Számtana.“

Mértan, hetenként két óra. Egyenes vonal, szög, három
szög, négyszög, sokszög, összevágó és hasonló idomok, kör
vonal, ellipszis, területmérés. — Tnkv. Dr. Császár Károly 
„Geometriai alaktana“. Jövőre : az állami tanterv szerint el
marad, és a mértani rajz által pótol táti k .

Földrajz, hetenként három óra. Az öt földrész fizikai 
és politikai ismertetése. Tnkv. Fényes-Bellinger „Földrajza.“ 
Jövőre: „Brózik-Paszlavszky „Föld és Természetrajza“.

Természetrajz, hetenként két óra. állattan, emlősök és 
gerinctelen állatok. Tnkv. Dorner „állattana“. Jövőre : az 
állami tanterv szerint földrajz és természetrajz együttesen 
tárgyaltaik, a tankönyvet lásd a földrajznál.

2
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Mértani rajz, hetenként két óra. Szegő vonalak és dí
szítések, négyzetes és három szögű hálóba rajzolt különféle 
padozat minták, körives díszítések, Tnkv. Landau-Wohlrab. 
A jövő évben használandó tankönyv később fog meghatá
roz tatni.

Ének, hetenként egy óra a II. osztálybeliekkel együtt. 
Tanultak 22 egyházi éneket. Tnkv. Moesz Géza „Kis orgonája.“

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a vallástant, 

latin, magyar és német nyelvet, számtant, mértani és ének
lést ; Osztrolucky Gyula, tanította a földrajzt és mértani 
rajzot; Bellus János, tanította a természetrajzt.

A második osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra.
Újtestámeutomi történetek, a kátéból az apostoli hitvallás, 
az Úr imája és a két szentség. Tnkv. Pálfy József „Bibliai 
történetek“ és Győry Vilmos „Kis kátéja.“

Latin nyelv, hetenként hat óra. Az igeragozás, és elöl
járók és előszók tana, az első osztály tananyagának ismét
lése, gyakorlatok fordítása és elemzése s állat-mesék emlé
kelése. Tukv : Sckulíz-Kiss Lajos „Latin nyelvtana“ és „Gya
korlókönyve“.

Magyar nyelv, hetenként két óra. Mondattan s a hatá
rozók tana részletesen, összetett mondatok, hetenként egy 
írásbeli dolgozat. Tukv. Simonyi Zsigmond „Magyar nyelv- 
taua„. Jövőre ugyan az, mely az első osztályban ez évben 
volt, ép úgy az olvasó könyv is.

Német nyelv, hetenként két óra. Névmások és igera
gozás, gyakorlás fordításban, költemények fordítása és em
lékelése. Tnkv. Toepler „Német nyelvtana“. Jövőre is foly
tatólag ebből fognak tanulni azok. kik a német nyelvet az 
elsőben kezdték tanului.

Számtan hetenként az első félévben két, a másodikban 
egy óra. Számolási rövidítések, arányosság fogalma, hármas
szabály, olasz praktika, az arány és aránylat alkalmazva a 
feladatok megoldásánál, száztóli számolás. Tnkv. Lutter 
Nándor „Számtana“.

Mértan, hetenként az első félévben egy, a másodikban 
két óra. Egyenesek, síkok és mértani testek ismertetése, azok
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területe és térfogatának számítása. Tnkv. Dr.’Császár Károly 
„Geometriai alaktana“. Jövő évre „Rajzoló geometria“. Tan
könyv, mint elsőben.

Történet és földrajz, hetenként három óra. 0 kori tör
ténetek. Tnkv. Zsilinszky Mihály „O-kori történetei“ és 
Batizfalvy „Földrajza“.

Természetrajz, hetenként két óra. Az első félévben tár
gyaltattak a madarak, hüllők, békányok és halak, a máso
dikban a növények. Tnkv. Dorner „Állattana“ és „Növény
tana“. Jövőre: a természet s földrajz eddigi módon folyta
tandó lesz azokkal, kik azt az első osztályban tanulták.

Ének, hetenként egy óra. (Lásd az I osztálynál.)
Tornázds és rajz, hetenként két-két óra.
Tanárok: Osztrolueky Gyula osztály főnök, tanította 

a latint, magyart, szám és rnértant; Moesz Géza, tanította a 
vallástant és éneklést; Benda Péter Pál, tanította a német 
nyelvet, történelmet és földrajzi; Bellus János, tanította a 
természetrajzt.

A harm adik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyházi történet Haan szerint.

Latin nyelv, hetenként hat óra. Szókötési szabályok, 
gyakorlás fordításban, Cornelius Neposból Miltiades'és Tbra- 
sybulus, emlékelve és elemezve. Tnkv : SchuUz-Kiss Lajos 
„Latin mondattana“. Jövőre Cornelius helyett Dávid István 
„Latin olvasó könyve“.

Magyar nyelv, hetenként két óra. Nyelvtan ismétlése 
és mondattan, költemények emlékelése. Tnkv. Jhász Gábor 
„Magyar nyelvtana“. Jövőre egyelőre ugyanaz és Lebr-Riedl 
„Magyar olvasókönyve III.

Német nyelv, hetenként két óra. Nyelvtan ismétlése, 
gyakorlás fordításban, költemények és prózai szakaszok em
lékelése. Tnkv. Toepler-Lüben, Lesebuch III. Jövőre Hoffmann 
Mór „Német nyelvtaua“ I.

Számtan, hetenként az első félévben két, a második
ban egy óra, Egyszerű és összetett kamatszáraolás, határidő, 
ázsió, állampapirok s részvéuyek, váltók, biztosítás, egyszerű 
és összetett lerovat, tára, társaságszabály és elegyítés sza
bály. Tnkv. Dr. Lutter Nándor „Számtana“.
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Mértan, hetenként az első félévben egy, a másodikban 
két óra. Sik terttletek[másolása, symmetria, szerkesztések és 
idomok átalakítása Tnkv. Dr. Császár Károly „Szerkesztő 
planimetriája“.

Történet s földrajz, hetenként az első félévben három 
óra, a másodikban öt óra. Az első félévben újkori történet 
Zsilinszky, földrajz Batízfalvy szerint. A második félévben 
(átmenetül az állami tantervhezl Magyarország története és 
földrajza. Tnkv. Ladányi Gedeon „A magyar nemzet törté
netei“. Magyarország földrajzából a hegységek, vizek s po
litikai beosztás térképen való begyakorlása. Jövőre Man
gold Lajos „Magyarország története“ és Cherven Flóris 
„Magyarország földrajza“.

Természetrajz, az első félévben hetenként két óra. zfs- 
ványtan, kőféle, fémes, sóféle és éghető ásványok. Tnkv. 
Dr. Szabó József ásványtana. Jövőre az állami tanterv sze
rint elmarad, e helyett lesz fizikai földrajz, Schmidt .Ágoston 
tankönyve szerint.

Éneklés, hetenként 1 óra a IV. osztálylyal együtt, tanul, 
tak 23 egyházi éneket. Tnkv. Moesz Géza „Kis orgonája“.

Torna és szabadkézi rajz hetenként 2—2 óra.
Tanárok Benda Péter Pál, osztályfőnök, tanította a 

vallástant, latin- magyar- és német nyelvet, történelmet és 
földrajzi, Osztrolucky Gyula tanította a szám- és mértani, 
Király Ernő Magyarország történetét, Rombauer Emil, az 
ásványtant és Moesz Géza az éneklést.

A negyedik osz tályban . Vallástan hetenként kél óra. 
Tnkv. Margócsy József „Hit és erkölcstana“.

Latin nyelv hetenként‘hat óra. A mondattanból a függő 
mondatok, mód és időtan, gerundium, gerundivuin, infiniti- 
vus és participium, snpinum ; prosodia. Cornelius Neposból 
fordították és emlékelték Epamiuondást és Hannibált, Ovi- 
diusból 62 sort. Tnkv: Schultz-Kiss Lajos „Latin mondattana“ 
és Kiss Lajos „Gyakorló könyve“. Jövőre] Cornelius Nepos 
helyett David István „Latin olvasó könyve“.

Magyar nyelv hetenként 2 óra. Mondattan, Írásbeli jelek 
feltevése, ügyiratok, verstau. Tnkv. Sárospataki magyar 
nyelvtan. Jövőre. Névy „Sztilisztikája“. I rész.
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Német nyelv hetenként három óra, 18 gyakorlatot for
dítottak magyarból németre és 12 gyakorlatot németből ma
gyarra; nyelvtani szabályok és prózai darabok emlékelése. 
Tknv. Graff Jakab „Német nyelvtana“. Jövőre Hoffmann 
Mór „Német nyelvtana II.“

Számtan az első félévben hetenként két, a másodikban 
egy óra. Algebra, a négy alapművelet viszonyított és nem 
viszonyított számokkal, rendszeres sok tagok, számolási mű
veletek törtekkel és az egyenletek. Tnkv. Dr Lntter Nándor 
„Betüszámtana“. Jövőre Mocuik-Wágner „Betüszámtana“.

Mértan, hetenként az első félévben egy, a másodikban 
két óra. A körnek s a vele viszonyban levő geometriai ala
koknak ismertetése, ellipszis, hyperbola, parabola ismertetése 
és az érintőkre vonatkozó tételek levezetése, szerkesztések 
stb. Tnkv. Dr. Császár Károly „Planimetriája.“ Jövőre Moé- 
nik-Wágner „Geometriája“.

Történet és földrajz hetenként négy óra „Magyarország 
története“ Kajcsányi János, „A magyar királyság földrajza“ 
Cherven Flóris szerint. Jövőre az állami tanterv értelmében 
az ókor története. Tnkv. Mangold Lajos I.

Természettan hetenként két óra. Egyensúly és mozgás
ról általában, a szilárd testek, a folyadékok és iégnemüek 
egyensúlya és mozgása, mágnesség. Tnkv. Greguss Gyula 
„A természettan elemei.“ Jövőre az állami tanterv szerint e 
helyett ásványtan s a vegytan elemei fognak előadatni. 
Tnkv. Both Samu „ásvány és kőzettana.“

Éneklés hetenként egy óra, lásd a III. osztálynál.
Tornázás és szabadkézi rajzolás hetenként 2—2 óra.
Tanárok: Csömöz Miklós osztályfő, tanitotta a vallás- 

tant, latin, magyar és német nyelvet, történelmet és föld
raj z t; Osztrolucky Gyula, tanitotta a szám és mértani. 
Kombauer Emil a természettant és Moesz Géza az éneklést.

Az ötödik osz tá lyban . Vallástan, hetenként két óra. Az 
ujtestameutomi könyvek ismertetése, azok olvasása, fejtege
tése s egyes szakaszok emlékelése. Tnkv. Zsarnay Lajos 
„Bibliai bevezetése“.

Latin nyelv, hetenként öt óra. Caesar de bello gallico 
6-ik könyv. Liviusból válogatott darabok, Ovidiusból szin
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tén válogatott darabok, hetenként négy órán, az ötödik óra 
fordítási gyakorlatokra fordittatott Kolmár-Sváby kézikönyve 
nyomán.

Görög nyelv, hetenként uégy^óra. A nevek és az ue 
végzetü igéknek begyakorlása a Schenkl-féle olvasó könyv 
megfelelő fejezetének nyomán. írásbeli dolgozatok szintén a 
Schenkl-féle olvasókönyvből készíttettek (fordítás magyarból 
görögre). Jövőre Hintner Schill Görög nyelvtana és gyakorló 
könyve.

Magyar nyelv hetenként három óra. Az első félévben : 
az egyszerű és szép irály kellékei. Olvasmány: Arany 
„Toldi“-ja. — Tagialtatott irály tani, nyelvészeti, történeti és 
szerkesztési szempontból. Az első két ének könyv nélkül is 
tanultatott. A második félévben : a szerkezettan. Olvasmány : 
Arany balladái Greguss Ágost magyarázatai nyomán. Tárgyalt 
és könyvnélkül tanult darabok : Szibinyáni Jánk, V-ik László, 
Rákócyné, eignes asszony, Szondi két apród)a, Tetemre 
hívás. Tankönyvek Névy László Stylistika I-ső és II-ik rész, 
Lehr Albert Arany „Toldi“-ja és Greguss Ágost Arany „bal
ladái.“ írásbeli dolgozataik a tárgyalt anyag köréből a kö
vetkezők voltak : A tauév kezdetén (levél) ; — több kisebb 
gyakorlat a kifejezések szabatosságának s a tiszta magyar
ságnak begyakorlása; a szemléletesség tényezői Arany 
„Toldi“-jának I-ső énekében ; a szemléletesség és élénkség 
tényezői ugyanazon mii 2-ik énekében; A török temetők 
(leírás Szemere Bertalan után). A tél (leírási, A bányász 
(Jellemkép,) Szibinyáni Jánk (albeszélés Arany J balladája 
nyomán.) Használd jól ifjúságodat (Chriai. Minden állam 
talpköve a tiszta erkölcs (Chria vázlat). Jövőre: Névy Sty- 
listikája I. és II. rész.

Német nyelvtan hetenként 2 óra. 12 gyakorlatot fordí
tottak magyarból németre; prózai darabok fordítása és em
lékelése. Tnkv. Graff Jakab „Német nyelvtana.“ Jövőre 
Hoffmann Mór „Német tan- és gyakorlókönyv III.“

Történelem, hetenként négy óra. Az ókor története kü
lönösen a görög és római történet a népvándorlás kezde
téig. Tnkv. Szilágyi Sándor Egyetemes története. Jövőre 
„Mangold Lajos,“ Világtörténelem I.
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Természetrajz hetenként két óra. Bevezetés a kémiai 
ismeretekbe. A levegő tulajdonságai és összetétele: elem, ve
gyidet és keverék fogalma, az elemek felosztása; a szén és 
annak égéstermékei; a kén és foszfor és égéstermékeik; a 
sav fogalma s a fontosabb savak leírása; az alj fogalma s 
a fontosabb aljak leirása; a sók ismertetése, Az ásváuytau- 
ból: Az ásványok külső tulajdonságai, a kémiai összetételre 
alapitott öt főosztály ismertetése, oly példányokon, melyek
nek vagy a természetben vagy a gyakorlatban jelentős a 
szerepök. Tankönyv Róth Samu „Asvány-kózet és földtana.“ 

Algebia hetenként két óra. Bevezetés a betüszámtanba, 
a négy mivelet, szorzat és hányados tulajdonságai s ezek
kel kapcsolatosan törtek, valamint viszonyok és arányok és 
azok alkalmazása. Tizes rendszer, tizedes törtek, megneve
zett számok. Jövőre Mocnik Wagner „Algebrája.“

Geometria hetenként két óra. Vonalok, szögek, s ido
mok. Háromszögek összevágása és hasonlósága. Területinérés. 
Szerkesztésbeli feladatok. A kör. Jövőre Mocuik-Wágner 
„Geometriája.“

Tornázás hetenként két óra.
Tanárok: Bellus János osztály főnök, tanította a latin 

nyelvet és történelmet, Besse Dávid a görög-, Sulc Endre 
a magyar- és Csömöz Miklós a német nyelvet; mathesist 
tanitoot Jezsovics Károly, természetraj zt Rombauer Emil, a 
vallástant Händel Vilmos lelkész.

A hatodik osztályban Vallástan hetenként két óra. 
egyesülten az V-ik osztáiylyal, Az újtestámentomi könyvek 
ismertetése, azok olvasása, fejtegetése s egyes szakaszok 
emlékelése. Tnkv. Zsarnay Lajos „Bibliai bevezetés.“

Latin nyelv. Az első félévben hat, a másodikban öt 
óra, (a 6-ik órában a görög és római irodalom történetének 
vázlatát tanulták jegyzetek után). De hello Jugurthino 1—16 
fejezete; Cicero orat I. in Catilinam ; Virgilius Aeneisének 
I. és II. könyve fejtegetve és emlékelve. írásbeli dolgoza
tokul a Kolrnár és Sváby „Fordítási gyakorlatok“ I. köny
vének egyes darabjait és a Jugurtkaból tárgyalt fejezetek 
rövid kivonatát fordították magyarból latinra.

Görög nyelv hetenként négy óra. Az első félévben a
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m végzetü és úgynevezett rendhagyó igék begyakorlása az 
olvasókönyv megfelelő fejezetein ; a második félévben : Xe
nophon Cyropsediájából Cyrus és Astyages, Cyrus, Croesus, 
visszatérés Médiába és Perzsiába, a Schen'd-Horváth-féle 
Chrestomathíából. írásbeli dolgozatok a Sckenkl-féle olvasó 
könyvből készíttettek.

Magyar nyelv hetenként három óra. Az első félévben a 
verstan és a kisebb elbeszélő költemények, a második fél
évben folytatólag a költői műfajok ismertettek. Tanköny
vek : Greguss Ágost költészettana, Névy László írásművek 
elmélete az olvasmányokká'. Dolgozataik a következők vol
tak : Miben egyeznek meg a művészetek, és miben külön
böznek egymástól? (magyarázat). Mi a rithmus és hány féle? 
(magyarázat). Arany János „Gyermek és szivárvány“ ez 
allegóriájának széptani fejtegetése, Melyek az ifjú legneme
sebb örömei ? (Értekezés.) Az ember a föld ura. (Értekezés.) 
A monda, rege és legenda összehasonlítása. (Értekezés). Na
gyobb époszaink feldolgozása a csodás elem, jellemek és 
szerkezet szempontjából. A bölcseség legnagyobb mestere az 
élet. (Elmélkedés Kölcsey „Paraenesis“ e nyomán.) Drámai 
olvasmány Shakespeare „Corio!anus“-a. Jövőre Tnkv, Névy 
„Rhetorikája“ és olvasókönyve.

Német nyelv hetenként két óra. Mindkét félévben ol
vastattak és fordittattak részben emlékeltettek is mind pró
zai mind körött beszédű olvasmányok, melyek főként a nö
vendékek nyelvtani ismereteinek megszilárdítása céljából dol
goztattak fel. — Emlékeltettek: Dahn „Krimhilde“, Uhland 
„Die Kapelle“ és „Teils Tod“, Kosegarten „Das Amen der 
Steine“, Geliert „Der Bauer und sein Sohn“, Goethe „Der 
Zauberlehrling“, „Erlkönig“ és „Der Säuger“. Schiller „Die 
Bürgschaft“, „Wilhelm Teil“ — monológja és „Der Ring 
des Polykrates“. Heinétől „Die Loreley“ és „Die Greua- 
diere“ és Chamissótól „Die Sonne bringt es an den Tag “ 
Fordittattak a következők : Vilmar „Die Gudransage“, Bür
ger „Herr von Münchhausen“-böl. Lessing „Drei Fabeln“, 
Herder „Cid“ rom áncaiból négy, Wieland „Oberon“-jából 
az első ének, Witzschel „Thüringer Sagen“, Gebrüder Grimm 
„Die Lebenszeiten“, Rückert „Weisheit des Brakmanen“-já-
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hói. — Az elsajátított ismeretek begyakorlására mindkét fél
évben több házi és iskolai dolgozat készíttetett, melyek 
tárgya lehetőleg az olvasmányból volt meritve. Tnkv. Hein
rich Gusztáv „Deutsches Lehr- und Lesebuch“. Jövőre Hoff
mann Mór „Német tan és olvasókönyve“ III.

Történet, hetenként három óra. Az első félévben a nép- 
vándorlás, államalakulások és a pápaság, a másodikban a 
keresztes hadjáratok a hűbéresek küzdelme az államok fe
jeivel és a polgári elemmel a középkor végéig tárgyaltattak. 
Tnkv. Szilágyi Sándor „Egyetemes történet“ II.

Mathesis, hetenként három óra. Hatványmennyiségek, 
gyökmennyiségek, logaritmusok, egyenletek rendezése; vo
nalok és síkok a térben, testek felületének és volumenjének 
kiszámítása; goniometriai fuuctiók, derékszögű háromszö
gek feloldása. Tnkv. jövőre Mocnik-Wágner „Algebrája és 
Geometriája.“

Természetrajz hetenként három óra. Az első félévben 
állattan és embertan, az elébbinél különösen az egyes állat
fajok jellemzése, az utóbbinál pedig a szerv és élettan ké
pezte a tárgyalás középpontját, A második félévben növény
tan, és pedig rövid bonc és élettani bevezetés után a növé
nyek több csoportjainak górcsövi gyakorlatokkal egybe kö
tött ismertetése. Tnkv. Both Samu „.«állattana“ és „Növény
tana“. Tornázás. hetenként két óra.

Tanárok-. Besse Dávid osztály fő, tanította a latin- és 
görög,- Sulc Endre a magyar,- Bombauer Emil a német 
nyelvet; a történelmet husvétig Bombauer Emil, azóta Király 
Ernő; mathesist Jezsovics Károly ; vallástant Händel Vilmos 
lelkész ; állat és növénytant Bejtő Adolf.

A hetedik osztályban. Vallástan hetenként két óra. Egy
házi történet. Tnkv. Händel Vilmos „Egynázi története“. 
Latin nyelv hetenként öt óra, ('ezekből egy, fordítási gyakor
latokra fordittatott, Koltnár Sváby kézikönyve szerint.) Taci
tus Germániája és Ciceró M. Marcellus és Liigarius ügyé
ben tartott beszédei magyarázva és fordítva; Horatius 15 
ódája, (I és II könyv) 2 epistolája és 2 satirája magyarázva 
fordítva és emlékelve. Jövőre Tacitus Agricolája. Görög nyelv 
hetenként négy óra. Xenophon anabasisából: Xenophon a
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hadsereg élére lép; Socrates nevezetességeiből; Heracles a 
válaszúton ; a testvéri szeretetről; miként lebe az tAthenaeie- 
ket Hellasban gyakorolt előbbi politikai hatalmukra vissza
vezetni ? Tnkv. Schenkl Horváth féle Chrestomathia. Homeros 
Odysseájából az I és IX. könyv fordítása magyarázattal. Be
vezetésül Homeros életrajza és a Homeri kérdés. Írásbeli dol
gozatul diktált szöveget forditottak görögre és a „Heracles 
a válaszúton“ cimü darab rövid kivonatát adták görögül.

Magyar nyelv hetenként két Ara. A magyar irodalom 
története Kazincy Ferenczig. Tnkv. Beöthy Zsolt „Irodalom 
története.“ Dolgozatok: Történeti rajz az Árpádok korából. 
Minő tényezők és hány irányban befolyásolták a XVI. század 
magyar Íróinak munkásságát? (írod. tört. értekezés). A köte
lesség teljesítése a társadalmi élet alapja. (Értekezés). Kará
csonyi történet. Emlékbeszéd Bessenyei György felett. Egy 
Moliére-i vígjáték taglalása. A komikum és fajai (magyarázat). 
A „Zrinyiasz“ széptan! fejtegetése.

Német nyelv és irodalomtörténet, hetenként két óra. 
Német irodalom története Klopstock felléptéig. Minden egyes 
korszak irodalmának jellemzésére olvasták a növendékek a 
tankönyvben foglalt mutatványokat, a nyelv gyakorlati elsajá
títása céljából házi írásbeli dolgozatokat készítettek, melyek
nek tárgyát diktált magyar szöveguek németre való fordítása 
képezte. Tnkv. Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr und Lese
buch“ III. Jövőre ezen kívül az első félévben Schiller 
„Wilhelm Tell“-je, a második félévben Goethe „Hermann 
und Dorothea“-ja. fog olvastatni mindkettő a jeles irók iskolai 
tárának kiadásában.

Történet, hetenként négy óra. Az első félévben: Újkor; 
a vallásszabadságért és polgári jogokért vívott harcok a 
westpháleui békéig; a második félévben: Az absolutismus, 
örökösödési háborúk, új nagyhatalmak, a francia forradalom. 
Napoleon. — A bécsi kongresszus óta napjainkig történtek 
rövid vázlata. Tkv. Szilágyi Síndor „Egyetemes történet.“ III.

Physikaigeograpkia, hetenként két óra az előadónak füze
tei szerint. Jövő évre elmarad, helyette az állami tanterv szerint 
természettan. Tnkv. még nincsen meghatározva.

Mathesis hetenként három óra. Egyenletek több ismeret
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lennel, másodrendű és másodrendiiekké átalakítható egyen
letek, kitevős egyenletek, sorok és kamatos kamatok; kap
csolástan ; Newton binom tantétele s alkalmazása. Goniometriai 
functiók ismételve, különböző vonatkozások a goniometriai 
functiók között, háromszögek és szabályos többszögek fel
oldása, analytikai geometria a byperboláig. Tkv. jövőre Mocnik 
Wagner.

Bölcsészet, hetenként két óra. Lélektan. Tnkv. Beck- 
Greguss. A jövő évre használandó tankönyv később fog meg- 
határoztatni.

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok : Rombauer Emil osztályfő, tanította a német 

nyelvet és husvétig a történelmet, Bellus János a latin, Händel 
Vilmos lelkész a vallástant, Besse Dávid a görög nyelvet, 
Sulc Endre a magyar irodalmat és a lélektant; Jezsovics 
Károly physikai geographiát és mathesist.

A nyolcadik osztályban. Vallástanban hetenként két óra. 
Kereszt, hit- és erkölcstan. Tnkv. Zsilinszky Mihály.

Latin nyelv hetenként öt óra. Horatius ódái III. köny
véből 1—6, 24. 30; IV-ikből 3, 5, 7, 8 és epod. 2-ik ódája s 
levele ad Pisones, fordítva, magyarázva emlékelve. — Cicero 
„de officiis“ első könyve magyarázva és fordítva; egy heti 
órában fordítási gyakorlatok Kolmár-Sváby kézikönyve szerint.

Görög nyelv hetenként négy óra. Homeros Iliasának 1. 
és Vili. könyve, a IX. könyvből pedig Achiles Ulyssesnek 
mondott'válasza. Plato: Socrates apológiájából 1—16, 19,24, 
28, 30. Kritonjából I, II, 12, 16, 17. fejezet. Demosthenesből : 
3-ík Olynthusi beszéd s Fülöp elleni első beszédnek beve
zető része.

Magyar nyelv hetenként két óra. A magyar irodalom 
története IKazincytól a jelenkorig. Tankönyv Beöthy Zsolt 
„írod. története.“ Dolgozatok: A barátságról. (Értekezés.) Az 
irodalom és politika nagy alakjai rendesen egy kornak 
szülöttei. (Tört, tanulmány.) Berzsenyi Dániel „A magya
rokhoz“ című ódájának fejtegetése. „Földi ember kevéssel 
beéri, vágyait ha kevesebbre méri.“ (Elmélkedés Arany J. 
után.) A magyarok műveltsége a vezérek korában. Vörösmarty 
„Szép Ilonka“-jának fejtegetése. (Aesth. értekezés.) Kálmán
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magyar király jellemzése. A klassicismus és romanticismus 
küzdelme költészetünkben a XIX. század elején.

Német nyelv és irodalom hetenként két óra. A német 
irodalom története Klopstocktól a jelenkorig. Tnkv. Heinrich 
Gusztáv „Deutsches Lein und Lesebuch“ III. Az olvasókönyv 
mutatványaiból az egyes irók müvei vagy ezek részletei ol
vastattak; a nyelv gyakorlati elsajátítása czéljából Írásbeli 
dolgozatok készíttettek, mint a hetedik osztályban. Jövőre a 
fentebbi kézikönyvben foglalt olvasmányokon kívül a „Jeles 
irók iskolai tára kiadványaiból“ Goethe Iphigenia auf Tau- 
ris“-a fog olvastatni.

Történet hetenként három óra. Magyarország története 
Horváth Mihály tankönyve szerint.

Physika hetenként hat óra, Részben az előadónak fü
zetei, részben Stewart tankönyve szerint.

Bölcsészet hetenként két óra. Logika. Tnkv, Beck- 
Greguss.

Tornázás hetenként két óra.
Tanáról:: Vallásbau Händel Vilmos, Latin nyelvben: 

Breznyik János és Bellus János, az Horatiust magyarázta, ez 
Cicerót s vezette a fordítási gyakorlatokat; görög nyelvben 
Besse Dávid és Breznyik János, az Homerost fejtegette, ez 
Platót és Demosthenest, s ugyancsok ez adta elő Magyar- 
ország történetét is. Magyarnyelvbeu s irodalomban, valamint 
bölcsészetben Sulc Endre, német nyelvben Rombauer Emil, 
természettanban Jezsovics Károly, ki osztályfő is volt.

3. Tanítóképzőben. I-SŐ évi tanfolyamra ketten iratkoz
tak be, Il-ik és Ill-ikra egy-egy, a IV-ed éviek heten voltak- 
A latin s hellen nyelvnek kivételével a többi tantárgyakat, 
az illető osztályokban, a felgymnásiumí növendékekkel együtt 
hallgatták. Külön tantárgyak : a tót nyelvtan, a bibliai tör
ténetek, káté s ennek magyarázata, folytonos olvasása a 
szentirásnak s válogatott szakaszok emlékelése. A magyar
honi protestáns egyház története. Pálly József kézikönyve 
szerint. Ezt a 2-ik félévben a IV-ed évi tanfolyambeliek 
tanulták.

Nevelés története és módszertan, amaz Dr. Kiss áron „A 
nevelés és oktatás története“ szerint tárgyaltatott hetenként
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2 órában; emebből fejtegettetek Dr. Emerici Géza „Népis
kolai tanítástan“-a szerint folytatva a múlt tanévben elkez- 
detteket: számtanitás, méréstan, földrajz, történelemtanítás, 
természetrajz, természet- és vegytan ; szépírás, rajz, énekta
nítás és az általános tanitástan. Gyakorlati kiképeztetésliket 
a növendékek az előosztályban nyerték, melyben hetenként 
váltakozva a módszertan tanárának felügyelése alatt gon
dosan kidolgozott praeparatiók alapján próbaelőadásokat 
tartottak és az előadásokat hetenként 2 órában irásbelileg 
megbírálták.

Zongorázás, hetenként 4 óra. Az I. és II, tanfolyam- 
belieknél a dnr és moll hangmenetek, gyakorlatok, sonatinak. 
Általános zenetan, Kézikönyv Heinze-Egner Adolf „Zenetanba. 
A III. és IV. tanfolyambelieknél; orgonajátszás, ckorálok el
játszása pedállal, eléneklése, elemzése ; a különféle accordok, 
elő és utójátékok begyakorlása. Modulálástan, choráltétel, 
előjáték és a versközjáték, a két, három és négyhangú tétel 
különféle hangokra, organika. Zeneszerkesztési feladványok 
házi dolgozatul.

Ének, hetenként 2 óra; gyakorlatok és 70 choráldallam, 
ezeknek egy részét négy hangon is énekelték az algymna- 
siumi növendékekkel. Emlékeitek 30 egyházi éneket, mind
egyikből 2—3 verset. A lyceumi dalegyesületben bet. 1 
órában világi énekeken kiviil egyházi dallamokat is tanultak 
férfikarra.

A rajzban, mi kötelező tantárgy volt, a felgymnásiumi 
növendékekkel gyakoroltattak, épp úgy tornázásban is. Ta- 
vaszszal a helybeli botanikus kertben az erdészakademiai 
kertésztől faoltásban kaptak útmutatást.

Tanárok zenében és éneklésben Moesz Géza, nevelés 
történetében s módszertanban Sulc Endre, tót nyelvben s 
káté- és szentirás magyarázatában Hrencsik Károly lelkész, 
a magyarhoni protestáns egyház történetében Breznyik János.

II. Tanárok.
A tanári kar annyiban változott, a mennyiben Gecsányi 

Gusztáv, múlt évben a lyceumi előosztály vezetője, a sopro- 
nyi ev. lyceumba természet s földrajz előadására helyettes
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tanárnak hivatott meg; Pokorny Emánuel, róm. katb. kate- 
ciieta helyett, ki a budapesti városi oskolákban a tanév ele
jén vallástanítónak alkalmaztatott, a kath. növendékek hit
oktatója, StösznerGyula, rom. kath. segédlelkész lett. Rotn- 
bauer Emil Mártius hóban torokbaja miatt beszélésben gá
tolva lévén, mivel az orvosok nyilatkozata szerint nem volt 
remény, hogy könnyen felüdül s a tanítást folytathatja, a 
történet előadásával húsvét után a III-dik. Vl-ik és VII-ik 
osztályban Király Ernő, okleveles tanár bízatott meg, ki 
kőlönben is éppen történelem és földrajz előadására van 
képesítve. A többiek ugyanazok, kik múlt tanévben. R e n 
d e s e k :  Bellus János, hetenkénti óráinak száma 21 ; Benda 
Péter Pál, h. ó. sz. 20 ; Breznyik János, igazgatótanár, h. 
ó, sz. 8; Csömöz Miklós h. ó, sz. 20; Jezsovics Károly, h. 
ó. sz- 18; Moesz Géza, h. ó, sz. 20., rendkívüliekkel a zene
intézetben 32; Osztrolucky Gyula, b. ó. sz. 20, rendkívü
liekkel 24; Rombaunr Emil, b. ó. sz. 19; Sulc Endre. h. ó, 
sz. 18. Rendkívüliek: Besse Dávid, helyettes tanár, h. ó. sz. 
20; Händel Vilmos, német-magyar lelkész h. ó. sz. 6; Hren- 
csik Károly, tót lelkész, h. ó. sz. 4 a tanítóképzőben ; Stösz- 
ner Gyula, rom. kath. hitoktató, h. ó. sz- 8; Honig Manó, 
az izraelitákat tanította heteuként 2 órában ; Rejtő Adolf, 
erdészakademiai tanársegéd, a VI. osztályban hetenkénti 3. 
órában az állat- és növénytant adta elő, azt első, ezt má- 
második félévben. Rajzban Terény János, kir. bányaiskolai 
rajztanár, tornászaiban Huber József, városi tornamester. 
Előosztályban Almann Dániel tanított.

III. Zeneintézet.
Zenetanár Moesz Géza, fizető tanuló 27, illetőleg csak 

21, ki mindvégig tanult; ingyenes 12. Ilyenekül most csak 
tanítóképzősök vétetnek fel, a régiekből 1 benhagyatott, 
mert már az alsó osztályokban is iugyenesül járt a zeneintézetbe, 
Zongorázásban mindnyájan hetenként 4 órában gyakoroltat
tak, miként a tanító képzősök is, éueklésben I. Il-od és III. 
IV-ed osztálybeli tanulók egyben-egyben. Hangszerek, mint 
múlt évben: 9 szárny s több kis és egy Rieger-féle orgona 
pedállal s két változattal, a tanítóképzősök begyakorlására.
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Megszereztettek az év folytán Liszt Ferenc Királydala ; Ten
ger Jugend Album, Erstes Album, Transcriptionen Album, 
Lebensbilder és Salon Album, Bebr, In der Klosterkirche, 
Egner, Összhangzattan négy példányban a tanítóképző szá
mára. Jelesebbek a kezdők közül: Chorvát Kristóf III. o., 
a baladottabbak közül: Izák Pál VII. és Paulik János VIII. 
o. növendék.

IV. Rajzolás, tornászat és gyorsírás.
Rajzolás az algymnasiumi 4 osztályban köteléző tan

tárgy, V—Vili,-ban csak a tanítóképzősökre nézve az, de 
mások is résztvehetnek, ha kedvök van, a gyakorlatokban.
1- ső osztályban a rajzgyakorlatokat Osztrolucky Gyula tanár 
vezette, II. III. IV., valamint V.—VIII. osztályokban heti
2— 2 órában Terény János, kir, bányaiskolaí rajztanár. Mind 
a két félévben kitűntek I-ső otztályban : Feldzam János, 
Karasz Gusztáv: 111-ban; Mihalovícs Samu, Seidel Gyula, 
Steinsdorfer Viktor és Vilmos; IV-ben: Ferjencsik György, 
Gáspár Gyula, Hara Kálmán, Varga Miklós, Zsambor Pál; 
V-ben : Fogler Arthur, Vl-ban : Hrencsik Márton, Medzny 
János, Varga Pál és Zsoltieky Sámuel; VH-ben : Reusz Jenő 
Vili-bari Porubszky Mű-pád.

Tomázásban mindenik osztály gyakoroltatott heti 2—2 
órában, csak azok voltak az illető egyházi főhatóság bele
egyezésével felmentve, kik orvosi bizonyitványnyal tudták 
igazolni, hogy a gyakorlatok ártalmukra vannak. Kitűnő tor
nászokul bizonyultak be mind a két félévben I-ső osztályban: 
Eizner Károly, Feldzam János, Händel Vilmos, Kiss Gyula, 
Pongrác Sáudor; Il-bau: Alexy Gyula, Brocken Jenő, Egry 
Lajos, Heim Károly, Lamos Aladár és Elemér, Simonidesz 
Gyula; Ill-bau: Hrozieucsik János, Seidel Gyula, Steinsdor
fer Viktor és Vilmos ; IV-ben : Gulrich Ede, Hara Kálmán, 
Kossányi Ödön, Patay Lajos, Varga Miklós; VI. Argay 
György, DediDszky János, Licsko Ignác, Nagy Kálmán, Plech 
József, Schuízter Rezső, Szlancsik Bogyoszló, Varga P á l; 
VH-ben : Augusztinovics Nándor, Heim J., Machau Otto, Mako- 
vicky György, Markovics Samu, Reusz Jenő, Sturek József. 
Thomka János. Cebányi Lajos. A városi tanács ez évben is
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felajánlani. A Junius bó 20 án tartott toruaverseny alkal
mával ilyeneknek Makovícky György és Markovics Samu 
VII-ed, Nagy Kálmán Vl-od, Forgács János V-öu, Kossányi 
Ödön IV-ed, Seidel Gyula Ill-ad és Heim Károly Il-od osztb. 
növendékek találtattak 8 3. 4 és ÍVs frt. ára való könyveket 
kaptak pályadijuk

Gyorsírásban Benda Péter Pál gyakorolt 19 II—IV. 
osztálybeli tanulót. Nagyobb gyakorlottságot mutattak : Fe
kete Árpád II. Chrismár Róbert, Gellér Kálmán és Mikalo- 
vics Sám. III. oszt.

V. Taneszközök, könyv- és szertárak.
Könyvtár. A köz és ifjúsági könyvtárakban lévő köte

tek száma 11,700. A közkönyvtár részére megszereztettek : 
Pesti Frigyes, Száz levél Horvátországról; Földes, Magyat- 
bon statistikája; Thierry, Elbeszélések a romai történetből ■ 
Dittes, Nevelés története; Taine: Az angol irodalom törté
nete I-IV kötet; Bibary, Általános és hazai művelődés tör
ténete; Pasteiner, A művészetek története; Csiky. Görög
római mythológia; Thaly Kálmán, Irodalom és miveltség 
tört. tanulmányok a Rákócy korból. Bozóky, Római világ ; 
Nagy István, Magyar családok, 11 kötet; Szilágyi Sándor, 
Magyar tört. életrajzok. Liszkay Józseí stb. Nagy papok 
életrajza. Hunfalvy Pál, Hogvan csinálódik némely história ? 
Comenius, Jauua linguarum reserata aurea Amstelodami 1642. 
Haase, Evang. prot. Dogmatik; Gnosis, oder prot. evang. 
Glaubenslehre; Kirchengeschichte. Hagenbacb, Religionsun
terricht. Kopp, Römische Litteraturgeschichte. Helmholc, 
Vorträge und Reden, 2 kötet. Füstéi de Coulauge, Az ókori 
község. Langel, Bilder zur Geschichte 61 lap, felvonva, szö
veggel. Allgemeines historisches Por trait werk. Rode, Histori
scher Schulatlas. Ajándékul jöttek : a magyar tudós akadé
miától ennek kiadványai, sok kisebb értekezések és füzetek 
közt nagyobb, értékesebb müvek is pl : Szabó Károly, Régi 
magyar könyvtár; Sziuyei József: Hazai és külföldi folyó
iratok magyar tudományos repertóriuma. Nagy Imre, Aujou- 
kori okmánytár IV. kötet. Hampel József: Archaiológiaí ér-
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tesitő stb. Dr Bolemaun István Selmec városi s vibnyei orvos 
s kerül. osk. tanácsos úrtól : a Természettudományi közlöny 
és Földrajzi közlemények ez évi füzetei s B. Wesselényi 
Miklós, Balítéietek, Dr. Stuller Gyula, bánya-kerlll. műtő 
s lyc. élelmezöi orvos úrtól Dr. Meynert Hermann. Geschichte 
Oesterreichs, 8 kötet. Zsigmondy Vilmos, orsz. képviselő úr
tól : A vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a köz
oktatás állapotáról szóló 13. jelentése 1882j3—1883|4 évekről. 
Ugyanannak az országos tanítói nyugdíj és gyámalap 1883. 
évi állapotáról szóló jelentése. A pozsonyi kir. akadémiától: 
Száz év egy hazai főiskola életéből. Franklin-társulat, Lampel 
Róbert, Zilahy Sámuel, Hotfmann-Moluái s más könyvkiadó 
urak ez évben is szívesek voltak mutatvány-példányokat 
küldeni az általuk kiadott tankönyvekből. Folyóiratokból 
járnak részint az iskola, részint egyes tanárok költségén: 
Budapesti Szemle, Magyar nyelvőr, Figyelő, Magy. könyv
szemle, Magy. philos. szemle, Egyet, philolog. közlöny, Magy. 
tanügy, Középtanodai tanárok közlönye, Rovartani lapok, 
Századok, Hazánk, Földtani közlöny, Természetrajzi füzetek, 
Evang. egyház és iskola, Das Ausland, Magazin für die 
Literatur des Auslandes, The Nature. A természettani és rajzi 
szertár számára szereztettek: Farbaky-Schenek-féle accumu
lator (120 frt árán) és egy nagyobb nagyitó üveg, valamint 
Schwacba-féle utánzóit drágakövek Német-Bródból. Az érem- 
gyiijteményt Haan Lajos, békéscsabai evang. lelkész úr volt 
szives gyarapítani egy Reuter Ulrik-féle éremmel 1601-ből, 
Koralevszky Géza VIII. o. növendék a geológiait több kövü
lettel, melyeket pozsonymegyei Dévény táján gyűjtött, az 
ásvány gyűjteményt pedig Iszapi Gyula V. o. t. egy úrvölgyi 
aragouittal s egy igen szép Selmecbányái amethysttel, Droppa 
Dániel és Bankó János I. évi tanf. tanítóképzősök egy-egy 
faopállal és Paulinyi Dániel V. oszt. tan. egy nagy selenit 
jegeccel.

VI. Segélyzö intézetek.
Élelmező (alumneum). Az élelmezőben 175 növendék 

láttatott el ebéddel s vacsorával. Mindkettőért, valamint, ha
kell, orvosi segélyért s gyógyszerekért egész évre 46 frt
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fizettetik, mely díjból azonban 62 növendéknek 6—30 irton
ként összesen 1121 frt elengedtetett, mi némelyeknél ösz- 
töndijképen vétetik.

Ösztöndijak. 1. A Téleky-Roth-Johanna grófnő-félét, 
most 39 frt 50 kr., heten kapták, mindnyájan, kik érette 
folyamodtak, t. i. Vili. osztályban Hroziencsik István, Ko- 
vácsik Imre, Masztis .Adám; VII-ben Bukovszky Ferene, 
Kiss Albert, Kolbenheyer József és Makovicky György. 2. 
Németh István-félét (25 irtot) Bodicky Béla VII. o ; 3. Bá- 
nócy-félét (25 ftonként) Gáspár Gyula IV-ed, Szekan Sándor 
Il-od és Bartko Miklós I. o. tanulók. A negyediké vissza
tartatott, mig a tanulmányokban jelesre nem viszi, miként a 
végrendelet kívánja. 4. Szeberényi János-félét (10 ftonként). 
Zsolticky Samu, Medzuy János Vl-od. Zelenka Béla V-öd 
és Mihalovics Sámnel Ill-ad osztálybeli tanulók, csak sel- 
meciek élvezhetik. 5. Ivánka-télét (10 ftonként). Szluka Já
nos es Kolpaszky Pál VIII-ad, Dedinszky János Vl-od osz
tálybeli növendékek. 6. Grentzner-félét, ingyen ebédet az 
élelmezőben, Masztis Ádám VIII-ad osztálybeli tanuló élvezte. 
7. Olajos Therézia-té\ét hasonlón ingyen ebédet az élelmező
ben, vagy 30 ftot Szobonya Béla V. o. növendék ; Patay 
Lajos IV. o. tanulónak pedig 9 frt 20 kr. juttattatott. 8. Lei- 
denfroszt-félét (7 frt 50 kr.) Ferjencsik György IV, o. t
9. Kostenszky félét (5 frt 50 kr.) Jeszenszky Ferenc V. o. t.
10. Sze&acs-félét (5 frt 50 kr.) Klein Béla II. o. t. 11. B. 
Radvánszky János-félét (5 frt 50 kr,) Horváth Kristóf III. o. 
t. 12. Luther Márton jubileum-télét (5 ft 60 kronként), mely 
karénekesek számára alapittatoti: Országit Józsefi, o. és 
Batyel Samu II. o. tanulók s karénekesek. 13. Farbaky 1st. 
ua«-félét, egy-egy 10 frankos aranyat Badinszky Pál és Fi- 
ger János II. o, tanulók, olyanokul, kik a magyar nyelvben 
kitűnő szorgalmat fejtettek ki. 14. Selmecvárosi 20 frankos 
aranyat: Cimra József VII. o. tanuló, kapott, mint oly hely
beli illetőségű „ki a folyó tanév alatt, miként az átiratban 
kijelentetett, úgy általán, miként különössen a magyar nyelv
ben s irodalomban dicséretre méltó előmenetelt s feddhetet
len magaviseletét tanúsított“. 15. Breznyik félében részesül
tek 6—8 ftonként: Hreucsík Márton Vl-od, Eördögh János,
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Markovits Samuel és Urbánszky István VII-ed osztálybeli 
tanulók s Krátky Ede IV-ed évi tanfolyamú tanitóképzős; 
a többi kamat jutalomkőnyvekre fordittatott. Kormány 
Ösztöndíjat élveztek: Augusztinovi cs Nándor, VII-ed és 
Kaldrovics Gyula, VI. o. növendékek Mária Therézia télét 
az 150, ez 120 frtot; Gonda József, V. o., Balassa Zsuzsanna 
félét 120 frtot. Burkovszky Árpád, I. o. kincstári jövedék 
alapból valót élvezne. 60 frtot, ha jobb osztályzata volna. 
Jutalomköny veket kaptak melyeket az igazgatón kívül 
Rombauer Emil, Csömöz Miklós, Osztrolucky Gyula tanárok 
Joerges .Ágost, köuyvkereskedö úr és selmecvárosi nemes 
tanács, ez tornadijakul a legjobb tornászoknak, ajánlottak 
fel, s melyek többnyire olyanoknak juttattattak, kik sem 
élelmezni dij elengedésben, sem nagyobb ösztöndíjban nem 
részesültek s mind a két félévben jó magaviselet és szorgalom 
által kitűntek : I. osztályban : Händel Vilmos. II. osztályban : 
Badiuszky Pál. Clement Béla, Figer János, Heim Károly 
(tornadijul), Klein Béla, Pantyik Árpád, Tliomka József, 
Vadass Imre. Ill-ban : Gellér Kálmán, Ckorváth Kristóf, 
Mihalovics Samu, Uchtendung Károly, Ölük Gyula, Porubszky 
Béla, Seidel Gyula (tornadijul). IV-ben : Kossányi Ödön 
(tornadijul). V-beu: Forgács János (tornadijul), Gonda József, 
Jeszenszky Ferenc, Paulinyi Dániel, Szabó Béla. VI-ban : 
Dedinszky János, Hrencsik Márton, Huray Emil, Nagy Kálmán 
(tornadijul), Szever János, Varga Pál. VH-ben: Augusztinovics 
Nándor, Heringer Sándor, Makovicky György, és Markovics 
Samu (tornadijul). Molec Károly, Pittner Aurél, Reusz Jenő, 
Svehla János és Traeger Lajos. VIII-ban : Hroziencsik István, 
Kovácsik Imre, Masztis Alfám, Napholtz Lajos Porubszky 
.Árpád. Kiosztattak : a történelmi könyvtárból 10 füzet Il ik 
és Ill-ik osztálybelieknek, Cucor: Mesék, Kisfaludy Sándor: 
Regék a magyar előidőkből, Hősök és csataképek, Hottinger, 
Orbis pictus 2 példányban, kapták: (Händel és Vadass), 
Scbneider-féle Képes Atlas 2 példányban (k. Heim és Seidel), 
Hojcsi, A nagy világ és a kicsiny ember (k. Kossányi), 
Andrásy : Költői remekek, Matthews : Mikép boldogulunk ? 
(Jeszenszky Ferenc és Szabó Béla), Greguss : Arany balladái
(Hrencsik), Boissier: Cicero és kortársai (Huray), Petőfi összes
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költeményei 4 péld. (k. Gonda, Heringer, Reusz, Svehla) ; 
Berzsenyi Dániel versei diszkötésben 2 péld. (k. Makovicky 
és Markovics). Magyar Pantheon 4 példány vászon, 2 példány 
diszkötésben (k. Kossányi. Forgács, Nagy, Varga, Napkoltz 
és Porubszky). Magyar Helikon, I. II. kötet (k. Molec és 
Pittner). Thomas-Fésüs : A felfedezések könyve 2 kőiét (k. 
Traeger). Andree-Putzger : Gymnasial und Real Schulatlas 2 
példány (k. Augusztinovics és Pauliuyi). Rombauer tanár 
szívességből kiosztattak : Goethe : Hermann und Dorothea és 
Iphigeuia auf Tauris (k. Dedinszky János). Gellerts Werke (k. 
Szever), Chamisso’s Werke 2 kötet (k. Hroziencsik István). 
Lenau’s Werke 4 kötet (k. Kovácsik Imre). Briefwechsel 
wzischen Schiller und Goethe 2 kötet (k. Masztis Adám), 
fenn említett Hojcsi müve s 4 füzet a történelmi könyvtárból, 
emezek oly III-ad oszt. növendékeknek, kik a magy. tör
ténelemben kitűntek.

VII Pártfogók.

A jótékonyság forrása ez évben sem apadt ki. A szo
kott évi segélyt beszolgáltatták az i s k o l a  r é s z é r e :  a 
bányai evang, egyházkerület 3835 frtot; a honfi esperesség 
387 frt 70 k r t; a barsi 21 frtot, a szászii fiókegyház 7 frtot: 
Gr. Stainlein Otto, kerül, ev. osk. tanácsos úr 210 frtot, 
egyetlen a t. pártfogók közt, ki a 28 év előtt elvállalt no
bile officiumot, hogy a lyceumot évenként 210 írttal fogja 
segélyezni, minden figyelmeztetés és kérés nélkül minden 
évben lélekismeretesen teljesíti, holott némelyek az Ígért 
kegyadománynyal, mindamellett, hogy a lyceum folyton nagy 
szükséggel küzd, évek óta hátralékban vannak ; mások meg, 
mivel államsegélyért folyamodtunk, tőlünk minden támoga
tást megtagadtak, bár tudják, hogy a lyceumnak eddigi 
kúttorrásokból merített segédeszközökkel magát fentartania 
lehetetlen s az különben is még nincs az államsegély élve
zetében. Kegyadományul küldtek: Zsigmondy Vilmos, kir. 
tanácsos s orsz. képviselő űr 100 frtot; B. Radvánszky Já
nos, kerül. ev. osk. tanácsos ür 100 frtot, mely a Báró úr 
beleegyezésével a fennemlített, idővel, reményeljíik, új adó-
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Hiányokkal gyarapitandó Radvanszky-íéle ösztöndíjnak szol
gál alapjául. Bold. Rombauer Lajos, nyug. kincstári orvos s 
kerül. osk. tanácsos úr hagyományképen egy Selmecbányái 
takarékpénztári részvényt szolgáltattatok át örökösei által a 
lyceum részére, mely ez évben 40 frtnyi osztalékot hozott 
be az iskolának. Különösen a tanítóképzőt segélyezték : a) 
a zólyomi esperesség 168 írttal (mihez járultak : Bábaszék 
5, Badin 2, Besztercebánya 30, Breznobánya 10, Brezno- 
Myto 1, Dobrona 10, Garamszegh 2, Horhát 1, Korpona 20, 
Králóc 1, Lehota 2, Libetbánya 5, F. Micsinye 2, Ocsova 10, 
Osztroluka 6, Tót-Pelsőc 20, Pojnik 5, Radvány 2, Nagy 
Szalathna 2, Zólyom 20, Zólyom-Lipcse 10, Zsibritő 1 írttal, 
b) A barsi esperesség 37 írttal (ehhez járult Körmöcbánya 15, 
Léva 5, Nemes-Kosztolány 5, N. Szelezsény 5, Fakó-Vezekény 
2, Faruad 5 írttal, c) A honti esperesség 40 frt. 50 krral 
(ehhez járult Lörincsék János főesperes úr 10, Schmidt Lajos 
százdi lelkész úr 2, Plachy Gyula felügyelő úr 1, a csalii 
egyház 5, a százdi 5, a belujai 1, devicsci 2, prandorfl 2, 
f. almási 2, bakabányai 10 írttal, a bagyani 50 krr.il d) A 
budapesti esperesség 60 írttal (melyhez járult a budapesti 
tót evang. egyház 1883|4-re 10, s a budapesti német-magyar 
egyház 1884|5-re 50 írttal, e) a nógrádi esperesség 100 ittál, 
a pestmegyei esperességben a dunaegyházi egyház 1 írttal. 
Összesen 356 írttal 50 krral, a többi esperességből eddig még 
semmi sem szolgáltattatok be.

Az élelmezöt gyámolították gr. Stainlein Otto úr 7 hekt. 
rozszsal és 4 hekt. búzával, a selmeci takarékpénztár 50 
írttal, a selmeci népbank 20 írttal, br. Prónay Dezső egyet, 
egyh. s osk. felügyelő úr az érettségi vizsgálat alkalmával, 
melyet becses jelenlétével tett emlékezetessé. 100 írttal. Az 
alapítványi tőke imént említett összegeken kivül 1000 írttal 
gyarapodott, melyet bold. Flemming, szül. Trencsenszky 
Vilma asszony hagyományozott. A kiküldött kéregetők, 
(supplicansok), az őket illető negyeden kivül 1404 irtot s 
21 krt hoztak, amennyit eddig sohasem gyűjtöttek. Járultak 
pedig ez összeghez 10—50 kronként 1522-en, 50—90 kronként 
36-an, 1 irtonként 790-en, 2 irtonként 130 an, 3 irtonként 
24-en, 4 irtonként 1, 5 irtonként 33-an: Szemők Pál Rákos-
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Keresztáron, Fabinyi Teofil B mlapesten. Budapest fővárosa, 
Váci káptalan, Marossy Károly Vác Hartyánban, br, Prónay 
Gábor Tápio-Ságbon, Mátray Mihály Kis Velencén, Kund 
Béla Bajszon. Lehner Sándor Marcalon, Bárány Dénes Bog
láron, Nádasy Kálmán Szt Lőrincen, Békés-Csabán a nép
bank, a takarékpénztár, az ev. gyáinolda, az aradi ev. egyház, 
Solymosi Lóson, Szajbély Gyula Kohoncon, Szelestvei Károly, 
esendőn százados Szombathelyen, Káldy Gyula A. Káldon, 
Nyíregyháza városa, Maróthy Emil Vanyarcon, Szabó Károly, 
Zsivora Samu Nagy Szécsényben, Veres Gyula Szakaiban, 
Huszágk Dániel Zólyomban, Szumrák Pál, Steller Tófor 
Besztercebányán, Platthy György N. Szalathnán, br. Nváry 
Béla Bagonyán, Zmeskal Zsigmond Egyh. Maróthon, Sembery 
Imre F. Szádon, Bodó Lipót N. Szelezsényben, Keidner Adolf 
Néveden, Leyrer Károly Gényén. 10 irtonként Dessewffy 
Otto Vanyarcon, báró Radvánszky János liadvánban és Var- 
sáuyban, Leydenfroszt László Léván, Kosztolányi Sándor 
Nemcsényben, br. Prónay Dezső Ácsán. Csak kedves köte
lességet teljesítünk, midőn ezen és az előbbi számok alatt 
említett jóltevőinknek mindazon jókért, mikkel tanintéze
tünket bármikép és bármikor kegyesek voltak gyámolitani, 
ezennel is forró köszönetét mondunk, kérve az egek urát, 
hogy nekik mindennemű boldogító áldásával százezerszeresen 
pótolja, mit „e kicsinyekkel“ tenni szíveskedtek.

Vili. Lyceumi egyletek.

1. M a g y a r  fi u k é p z ő ( Pe t őf i )  k ö r. Rendes v. 
munkáló tagja 62 volt, pártoló vagy olvasó 80, összesen 142. 
Elnöke: Sulc Endie tanár, alelnöke : Rotb Flóris, főjegyzője 
Wolf Jakab, főpénztárosa: Szluka János, ellenőr: Porubszky 
.árpád Vili. o. növendékek. A „Korány“ cimtt havilap szer
kesztője Wolf Jakab, A Breznyik-féle alapítvány kamatját, 
7 frtot, Hét inger Sándor, VII. o. növendék kapta pályadijul. 
(Pisclil Jenő VII, o. tanuló elhalálozásakor készített és sír
jánál Majer Lajos által elszavalt elégiáért.) A Szőllősy Manó
féle alapítványt ez évben ugyancsak az alapitó, Szőllősy 
táncmester ár, 10 írttal volt szives gyarapítani. Könyveket
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a kör ez évben nem vett, a begyiilt pénzt régibb tartozások 
lerovására s könyvek beköttetésére fordította. Örömiiunepet 
ez évben nem tartott, de Márt. 15-ét a dalegyesület köz
reműködésével megtillte, következő müsorozattal; Dal. 1. 
Nemzeti dal ^Petőfi Sándortól) Molec Károly. 2. Gondolatok 
Wolf Jakab, 3. Kornides önkénytes vadászcsapatja (Wolf 
Jakabtól) Traeger Lajos. Dal. 4. Koldus ének (Arany Já
nostól) Markovics Soma. 5. Arad 1849. október 6. (Kovácsik 
Imrétől) Hroziencsik István. 6. Lelkes honvédek (Heringer 
Sándortól) Majer Lajos. Dal.

2. D a l  e g y e s ü l e t .  Elnöke, Jezsovics Károly tanár, 
karmestere Moesz Géza tanár, jegyzője Kovácsik Imre, fő- 
pénztárosa: Krátky Ede, alpénztárosa Makovicky György. A 
rendes tagok száma 48, pártolóké 49. Dalversenyben legjobb 
dalosokul bizonyultak be s pályadijakat nyertek a tagok 
által befizetett járulékokból: Izák Pál, Cebányi Lajos, Krmaon 
János, Bodnár József. Gemzicky Géza és Raák Rezső. Na
gyobbrészt tanítóképzősök és VII. o. növendékek.

3. A G u s z t á v  A d o 1 í-f é 1 e gyá m-  illetőleg b i b- 
1 i a - e g y e s ü 1 e t, az igazgatónak közvetlen felügyelése 
alatt. Elnökei: Kovácsik Imre és Krátky Ede, főjegyzője 
Masztis Mám, aljegyzője Paulik János, főpénztárosa Szluka 
János, alpénztárosok az egyes osztályokban; VIII-ban Kol- 
paszky Pál, Vll-beu Pisckl Jenő, kimúlta után Träger Lajos, 
Vl-bau Dedinszky János, V-ben Dedinszky Károly, III—IV-ben 
Makovicky György, I—Il-bau Traeger Lajos. Rendes tagok 
száma, kik magukat 5—10 krnyi havi befizetésekre lekötelez
ték s ilyenek csak felgyinnasiumbciie-Gehetnek, 130; rendkívü
liek, algymoasiumbaliek, kik tetszésük szerinti adományaikkal 
segítik elő az egyesület eélját, 90. A kis adományokból 85 
frr. gyűlt be. Bibliák s uj testamentomok határoztalak kül
detni : 3 diszkötésű (magyar, német és tót) az egyet. ev. 
több nyelven, tót s horvátországi ev. missiónak, gyámegyletnek 
a báthi, darázsii, rózsahegyi ev. egyházaknak tótok, a brassai- 
nak. Erdélybe s Fakóvezekéuyuek magyarok, a kis-zellői egy 
háznak pedig 8 írt. ára való győri énekeskönyvek. Az egyesület 
25 év óta áll fenn, Ez időközben Masztis Adárn ez évi fő
jegyző, nagy gonddal összeállított kimutatása szerint 1838
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rendes tagja volt az egyesületnek. A krajcáros adomá
nyokból összesen 2135 frt. g fűlt be, s küldettek szét sze
gények közt ingyen leendő elosztás végett bibliák s uj- 
testamentomok, magyar, tót s német nyelven, 229 
egyháznak, külön 9 esperességnek s 6 református és evang. 
kerületnek. Egynéhány év óta oltári használatra diszkótésü 
bibliákat is küld az egyesület. Ilyeneket 6 év óta az egyet, 
ev. egyházi gyámegyesületnek is. Ugyancsak négyszer a 
moldva-oláhországi református missiónak s kétszer a tót or
száginak is juttatott szent könyveket, miként a selmeci és 
mária-nostrai foglyoknak is ; a selmeci német magyar ev. 
egyház számára pedig 100 példány győri énekesköuyvet szer
zett, magyar isten-tiszteleti használatra. Hogy nem a leg- 
roszabb tanulók vettek részt az egyesület munkálataiban, 
kitetszik, hogy némelyek az életben is beváltak s a „k i
es i n y b e n h ű k “ nagyobb hatáskörben is olyanoknak 
bizonyultak be. Csak egynéhányat legyen szabad említenünk 
az egyesületnek volt tisztviselői közül, kiknek alkalmazta
tása tudomásunkra jutott. 1860-ban Teszáry László pénztáros 
volt. most Pestmegyébeu, mint szolgabiró, dicséretesen meg
állja helyét. 1862-ben Gaal Mihály elnök volt, most mint 
agárdi lelkész áldásosán működik. 1863-ban Tirnko János 
elnök, mint selmeci lyc. tanár halt meg, méltó hosszabb életre. 
Plachy Bertalan főjegyző, most hontmegyei kir. tanfelügyelő. 
Medvecky Samu aljegyző, most ügyvéd és dr. juris Zólyom- 
1864. Gratz Mór főjegyző, most gölnitzbányai lelkész s sze
pesi bányavárosi esperes és „Nach der Schiebt“ sokat olva
sott lapnak ügyes szerkesztője. 1865. Moesz Géza elnök, 
most selmeci lyc. tanár. 1866. Reisz Károly elnök, most zay- 
ugróci lelkész; Mikszáth Kálmán főjegyző, ki nem ismerné 
a kitűnő irót? 1867. Gellén Endre és Maszni Pál elnökök, 
az most ügyvéd Losoncon, ez gymn, tanár Rozsnyón. Gaj
dács Pál és Maróthy Emil jegyzők, amaz most tót-komlósi, 
ez vanyarci lelkész. 1869. Medvecky Károly elnök, most 
jó hírben álló orvos Léván. 1870. Szelestyei Károly ein. és Cse- 
key Vilmos főjegyző, mind a kettő református, amaz most csend
őri százados Szombathelyen, ez Léván keresett ügyvéd. 1871. 
Lacsny Gyula főjegyző, most Hortobágy-társulat főmérnöke
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Mezőtúron, 1872. Lányi Róbert elnök, most kiucst. kohótiszt 
Erdélyben. Rombauer Emil főjegyző, most selmeci lyc. tanár. 
1873. Kosacky Arnold elnök és Koricsánszky János főjegyző, 
amaz most dr. juris és háztulajdonos Bpesten, emez Kecskemé
ten a kincstári szőlőiskola igazgatója. 1874. Staudner Jenő 
elnök, Wlkolinszky (Vadasa) Jenő, katk., főjegyző, amaz most 
kincstári kohó-, ez erdésztiszt. Ivánka István alelnök, most 
hontmegyei földbirtokos s a „Honti Ellenzék“ szerkesztője. 
Azon évben Neumann Pál főpénztáros, hasonlón kath, most 
Némethi Pál dr. juris s ügyvéd Bpesten. 1875. Hösz Mihály 
elnök, most Pitvaroson Csanádmegyében körorvos. 1876. 
Szemük Pál elnök, most Rákos-Keresztáron földbirtokos. 
1877. Nagy Sándor és Patay Károly elnökök, most mind a 
kettő református lelkész Barsban. 1878. Besse Dávid elnök, 
református, most selmeci lyc. tanár. Bukovszky János főpénz
táros, most Bekés-Csabán gymn. tanár. 1879. Kaldrovics 
Gyula főpénztáros, kath., most Bpesten ügyvéd. 1881. Gr. 
Zay Miklós és Bűzlik Pál elnökök, ez theologus Pozsonyban, 
amaz diplomat, pályára készül s Berlinben folytatja tanul
mányait. Isten áldása legyen ez egyesületen is, hogy tovább 
is fenálljon, s ha nem nagyobb, legalább oly mértékben, mint 
eddig, ezentúl is kedvező sikerrel működjék.

4. S e g é l y z ő  e g y e s ü l e t  ez évben sem létesült. 
A tanulók, mert az élelmező úgyis minden szegény fiú előtt 
nyitva áll s ha nem fizethet is, csak jó magaviseíetü s szor
galmas legyen, felvétetik s eltartatik, nem érzik létesítésé
nek szükségét. A meglévő tőkének kamatja a tőkéhez csa- 
toltatik, mely most 570 frtot tcszen s az igazgató által 
kezeltetik.

IX. A tanulók száma

A lyceumi 8 osztályban volt a tanév elején 282 tanuló, 
a tanító képzőben 11, összesen 293, hárommal több, mint 
múlt tanévben. Első osztályban volt 37, II-ban 42, Ill-ban 
29, IV-ben 25, V-ben 31, VI-ban 22, Vll-ben 64, VTII-bau 
32 ; 1 meghalt, (Pischl Jenő, VII, osztb. kiváló lelki tehet
ségű, példás szorgalmú s feddhetetlen erk. magaviseíetü nö
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vendék, omnium nostrum amor et diliciae.) kilépett 10, ma
radt az év végéig 271, a tanító képzősökkel együtt 282. 
Mind belhoni, ezek közt 49 helybeli, a többi vidéki. Val
lásra nézve ágost. kitv. 182, helv. 24, unit. 1, róm. katk. 
67, gör. katk. 1, izraelita 7. Tanítóképzősök mind ágostai 
hitvallásuak.

X. Vizsgálatok.
A félévi vizsgálatokat szokott módon tartottuk meg: 

a télieket Jan. 26- Febr. 3, a nyáriakat Jun. 11 és 22-ike 
közt. A nyári közvizsgálat (úgy nevezett parádé vizsga) mint 
felesleges most is elmaradt. Az osztályzat Jún. 23-áu tétetett 
közzé s osztattak ki ajutalom könyvek és pályadíjak. A 2-ik 
félévi osztályozás eredménye : 271 megvizsgált tanuló közt 
általános érdemjegyül j e 1 e s t (minden tantárgyban jelessel, 
vagy legfelebb 2 jóval) 50-en kaptak és pedig fele minden 
tantárgyban jeles, milyenek : 1. osztályban : Händel Vilmos ; 
II-ban : Badinszky Pál, Clement Béla. Klein Béla, Szekán 
Sándor és Vadass Imre : Ill-bau : Mikalovits Samuel; IV-beu 
Kossányi Ödön; V-ben : Gouda József; VI-ban Dedinszky 
János, Huray Emil és Szever János; Vll-beu : Bodicky Béla, 
Bukovszky Ferenc, Cimra József, Kiss Albert, Kolbeukeyer 
József, Makovicky György, Pittner Aurél ; VlII-ban: Hro- 
zieucsik István, Kovácsik Imre, Masztis Adám, Napkoltz 
Lajos, Porubszky Árpád és Wolf Jakab. J ó t kaptau 90-en 
elégségest 84-en( elégtelent 47-en s emezek közt 20-an egy 
tantárgyból, 7-en kettőből, amazok a rósz osztályzatot a ta
nári karnak, emezek az egyet. ev. tanügyi bizottság enge
délyével javitkatják, 20-an pedig 2-nél több tárgyból, miért 
is az orsz. törvény értelmében az oszt. ismétlésére utasittat- 
tak. A javitó vizsgálat Aug. 30 és 31-én fog megtartatni s 
tartandó azon tanintézetben, melyben az illető bukott. Ha 
másutt kíván megvizsgáltatni, arra ugyancsak fenn említett 
országos törvény szerint az i s k o l a  f e l e k e z e t i  f ő h a 
t ó s á g á n a k  e n g e d é l y e  szükséges.

Az érettségi vizsgálatra 33-an jelentkeztek, 31 rendes 
s két magán tanuló, illetőleg olyan, kiknek egyike múlt 
tanévben a vizsgálat ismétlésére utasitatott, másika pedig az
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Írásbeli vizsgálat alatt tilos eszközöket használván, a minis- 
téri utasítás XII. §-a értelmében az igazgató által a vizsgá
lattételtől eltiltatott. Az Írásbeli vizsgálat május 18—25-én 
tartatott, az eredmény kettőnek kivétetével, kinek német 
dolgozata meg nem felelt a kívánalomnak, kielégítő lévén s 
a VIII. osztálybeliek évi vizsgálata is kedvező eredménynyel 
folyván le, mindnyájan bocsáttattak a szóbelire, azonban úgy, 
hogy a íennemlitett kettő a német nyelvből is határoztatott 
megvizsgáltatni, bár ez nem tárgya a szóbeli vizsgálatnak. 
A szóbeli vizsgálat junius 25, 26, 27-én tartatott meg nsgos 
s főtiszt. Dr. Szeberényi Gusztáv kir. tanácsos s bányai ev, 
egykázker. püspök úr elnöklete alatt. Kormánybiztosul ez 
évben is mélt. Dr. Hunfalvy Pál kir. tanácsos úr volt ki- 
küldve, de a vizsgálatot emlékezetessé tette méltóságos báró 
Prónay Dezső egyet, evaug. egyházi s osk. felügyelő úrnak 
jelenléte is, ki oskolánkat kegyes volt ez alkalommal, miként 
bold, édes atyja s magas tisztében harmadik elődje, éppen 
20 év előtt, becses látogatásával szerencséltetni s mialatt a 
püspök úr jun. 26-án egy másik teremben a prot. ifjakat a 
vallásból vizsgálá, elnökül a vizsgálatot is vezetni. A vizsgálat 
eredménye: 30 növendék érettnek nyilváníttatott, 3-an Sep
tember 12-éu a budapesti ev. főgymnásiumban egy tantárgyból 
teendő javító vizsgálatra utasittattak. Amazok közül általános 
osztályzatul j e l e s t  nyertek 6-au, t. i. Hroziencsik István, 
Kovácsik Imre, Masztis Adám, Napholtz Lajos, Porubszky 
Árpád és Wolf Jakab; j ó t ketten : Kolpaszky Pál és Pauíik 
János; e 1 é g s é g e s t 22-en : Aschner Vilmos, Csepcsányi 
Sándor, Dettrick Béla, Dómján Lajos, Feldmann Fiilöp, Gazsik 
János, Holluby Vilmos, Hivnyák Samu, Hullán János, Kmeti 
János, Koralevszky Géza. Mayer Géza, Eóth Flóris, Szládek 
Ernő, Szluka János, Sztankay Abrahám, Sztokosza Gyula, 
Thonhauser Ferenc, Turek Ferenc, Weinert Tivadar, Érti 
Gyula és Spudil János.

Jún. 29-én tartatott ugyancsak ő nagyságának főtiszt. 
Dr. Szeberényi Gusztáv püspök úrnak elnöklete alatt a VII. 
évi tanfolyamét bevégzett 7 tanítóképzősnek is tanítóságra 
képesítő vizsgálata, melynek tárgyai voltak : vallástanból 
hit s erkölcstan, egyetemes s magyar honi prot. egyház tör
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ténete, vonatkozással Magyarország politikai történetére Luther 
kátéja s ennek magyarázata, egyházi énekek s prot. ének- 
szerzők életrajza, ez Haan Lajos Cithara sanctorum nyomán ; 
neveléstan, uevelés története s módszertan; zeneelmélet s 
összhangzástan; magyar s tót egyházi énekek éneklése s 
orgonálás. (Ld. a fent I. 3. alatt tanítóképzőről elmondotta
kat). Próbatanitás egynéhány növendékkel magyar s tót 
nyelven. A szóbeli vizsgálatot ezeknél is írásbeli előzte meg. 
Zárdolgozatot készítettek Sulc Endre tanárnak s a tanító
képző vezetőjének felügyelése alatt e tárgyról. Mik legye
nek a népiskolában a fegyelemlentartásnak eszközei! Tót 
nyelven pedig egy-egy evangyéliomot magyaráztak, mire 
Hrencsik Károly alesperes úrtól kaptak útmutatást, ki a 
képzősöknek biblia magyarázatán kívül a tót nyelvtant is 
előadta. Több tantárgyra nézve azon eljárás követtetett, mely 
az érettségeseknél van szokásban, hogy az utolsó évi érdem
jegy vétetik fel a bizonyítványba a nélkül, hogy az a szó
belinek tétetnék tárgyává, milyenek: bölcsészet, magyar 
nyelv s irodalom, német nyelv, Magyarország története, ter
mészettan, melyeket a VIII. osztálybeliekkel halgattak s ezek
ből ugyan ott meg is vizsgáltattak, mennyiségtan, természet 
s földrajz és tót nyelv. Kézi munkára nem tanitattak, erre 
itt a városban nem lévén alkalom, mezei gazdaságra sem, 
kivéve, hogy a gyüinölcsfaoltásra útmutatást kaptak, de azt 
hiszszük, kinek esze a felgymnásiumi tantárgyak tanulmányo
zása által megnyílt, annak könnyű lesz a mezei gazdaság
ból, méhészetből, kertészetből stb. annyit elsajátítani, meny
nyi az életben szükséges. A 7 képzőssel megejtett vizsgálat 
eredménye, hogy az elemi népiskolai tanítóságra m a g y a r  
és t ót  t a n n y e l v ű  iskolában mindnyájan képesítetteknek 
nyilváníttattak, a tanítói oklevél miudnyájoknak kiadatni ha* 
tároztatott, és pedig Bazovszky Kálmánnak, Bodnár József
nek, Krátky Edének jó, Bodnár Andrásnak, Gemzicky Gé
zának, Krmann Jánosnak és Prisztauka Lajosnak elégséges 
általános érdemjcgygyel. Semmi kétség, hogy ezek mindnyájan 
cskbamar nyernek alkalmazást s ha tovább haladnak és ma
goknak a megkivántatott gyakorlatot megszerzik, mert el
mélet tanítónál nem elegendő, hiszem, be is válnak. De kér-
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des, jövőben mit teszünk? Érdemes-e 4 —5 növendék végett, 
eddig a 3 tanfolyamban 4 van s 1—2 alkalmasint jelent
kezni fog az I. évi tanfolyamra. — tanítóképzőt fentartani? 
bár tagadhatatlan, hogy a fentebbi kimutatás szerint, mire 
az evang. oskolában főnyomatékot kell tenni, vallástárgyak
ból többet tanulnak, mint bármely állami tanítóképzőben. 
De prot. tanitézetben nagyjára prot. növendékek közt és prot. 
tanárok által prot. szellemben taníttatván és neveltetvén, 
talán más vallásos érzülettel is telnek meg, mint amolyan 
felekezeti jelleg nélküli tanintézetekben ! A növendékek 
számát talán lehetne szaporítani, ha ingyen taníttatnának s 
ingyen tartatnának el, holott most tandíj fejében 12, élel
mezési díjul pedig ebédért s vacsoráért 24 frtot kellene fi
zetniük, h a n e m  kapnának is ingyen szállást, mint Sop- 
ronyban, Eperjesen s az állami képzőkben. Mi erre is köny- 
nyen ráállnánk, ha attól nem kellene tartanunk, hogy a tan
pálya ily módon könnyittetvén, sok munkakerülő fog össze
gyűlni, kik nem azért választják a tanítói pályát, mert 
magokban arra hivatást éreznek, hanem mert minden bajlódás 
mellett mégis könnyebb életmód tanítónak lenni, mint a nap 
hevében kézi munkával keresni élelmét; de nem is lesznek 
képesek, a mi nálunk megkiváutatik, lépést haladni a fel- 
gymnásiumi növendékekkel, miként tapasztaltuk, hogy azon 
13 közül, kik magokat 4 év előtt az első tanfolyamra fel
vétették, csak 7-en maradtak meg a tanpálya végéig, egy 
más képzőbe ment által, a többi elzüllött. Egyébiránt, ha a 
kerület jónak fogja látni a képzőt tovább is fentartani s 
kész gondoskodni arról, hogy a képzősök oly jótétemények
ben részesittessenek, a milyeneket nekik más intézetek jut
tatnak : mi a bizalomnak minden tekintetben lehetőleg 
megfelelni kötelességünknek fogjuk tartani. A fenn kimuta
tott főgymnásiumi költségvetésben a tanitóképzö nem szerepel, 
Ennek fentartása külön költséget kíván, mi könnyen előállít
ható, ha mind a kerület, mind az esperességek az e célra 
felajánlott összegeket ezentül is kegyesek lesznek juttatni a 
a lyceumnak. Mit eddig a honti esperesség a lyceum javára 
áldozott, a fentebbi kölségvetésbe hasonlón fel nem vétetett, 
egyenesen azért, mert reméuyeltük, hogy azt az esperesség
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a tanítóképzőre togja szánni: épp úgy némely uraknak, pl. 
nsgos Sembery Imre, honti esperességi és lyc. kerül, fel
ügyelő úrnak 50 ftnyi, valamint Sembery István úrnak 25 
frtnyi évi adományát ott nem vettük számba, mert gondol
tuk, mit az államilag segélyezett lyceumtöl netalán megta
gadnak, — meg nem tagadják a tanítóképzőtől, melynek 
feladata, a honti esperességnek számára is tanítókat képezni; 
meg nem tagadják már ezért sem, nehogy a rósz világ 
mondja, hogy az államsegély csak ürügy volt az elvállalt 
nobile officium teljesítésétől, az 50 ftnak ily szent célra, ok
tatásügyre való áldozatától, megmenekülni. Kellő gyámolitás 
mellett készséggel teszsziik meg, mi tőlünk telik; gyámolitás 
nélkül hiábavaló lesz minden fáradozásunk s eröködésünk, 
célt nem érünk. Tanítóképzőt mi magunk fel nem tarthatunk,

XI. Iskolai fizetendők.

Tandíj a lyceumi osztályokban 20, a tanítóképzőben 
12 írt. Ebben van foglalva a rajz s tornadij is s egyéb osk. 
szükségletekre, fára, szertárakra fizettetni szokott járandóság. 
Beirási dijul az osk. tanács ezentúl minden tanulótól 2 irtot 
határozott szedetni, mit eddig csak az újonc s jüvevéuy 
tanulók szoktak volt fizetni, és pedig azért, mert a magas 
kormány rendeleténél fogva ezentúl mindenik tanulónak, 
minden évben rendes bélyeggel ellátott bizonyítványt kell 
kiszolgáltatni, nem úgy, mint eddig, ilyeut csak az kapott, 
ki megrendelte, a miért 2 frt járt. A félévi osztályzati lapok 
helyett a kormány tanintézeteiben divatos értesítő iv fog 
karácsonykor és húsvétkor a szüléknek megküldetni, a tanév 
végén pedig mindenik tanulónak az évi értesitőneK egy pél
dánya átszolgáltattatni. Fenn érintett 2 frt minderre szolgá
landó költség fejében fog szedetni. Az élelmezési dij, 46 frt 
alkalmasint megmarad, mindamellett, hogy egy-egy növen
déknek tartása többe kerül, tanítóképzősöknél 24 frt, de ezek 
ingyen is eltartatnak, ha szegények s szorgalom és feddhe
tetlen erkölcsi magaviselet által kitűnők. Ilyeneket, ha nem 
fizethetnek is, nem szoktunk elutasítani. Az élelmezőben 
ebédre leves jár, hús, főzelék, vasár- s ünnepnapokon sült;
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vacsorára vastag étel, hetenként 1-szer gulyáshús s egyszer 
tésztás étel .A z  é l e l m e z ő b e  a t a n u l ó k  v a l l á s  kü
l ö n b s é g  n é l k ü l  v é t e t n e k  fel.  A zeneintézetben egész 
évi tandíj 15 írt, ingyen csak a íanitóképzösök taníttatnak. 
A fizetendőknek legalább fele a tanév elején szolgáltatandó 
be a pénztárba, másik fele a 2-ik tanév elején. Ki régibb 
tartozásait le nem róvja, az osk. kér. tanács határozatánál 
fogva a tanintézetbe fel nem vétetik, kivételt csak szegény 
és kitűnő szorgalmú tanulók tesznek.

Kik netán arra számítanak, hogy ha az államsegély 
megadatik, a tanítási s talán élelmezési dij fizetése alól fel 
fognak mentetni, azokat szükségesnek látjuk előre is figyel
meztetni, hogy ily felmentésnek igenis lesz helye, de a szer
ződés 10. pontja szerint csak kivételes esetekben s csakis 
kitűnő szorgalmú s magaviseletü szegény tanulóknál és pedig 
azért csak k iv é t e 1 es esetekben, mert a költségvetésben tan
díjakból 5000 frtnyi bevétel lévén felvéve, élelmezési dijak
ból pedig 5700, mig ez nincs biztosítva, addig elengedésre 
nem igen lehet gondolni, különben a szükséglet nem igen 
volna fedezhető, vagy annak fedezketésére más kútforrásokról 
kellene gondoskodni.

XII. A jövő tanév
szokás szerint September 1-sején veszi kezdetét, a javító 
vizsgálatok august. 30. és 3l-én fognak megtartatni. Későn 
érkezők, ha elmaradásukat alapos okkal nem igazolandják, 
be nem fogadtatnak. Az első osztályba felveendőktől meg
kívánjuk, hogy korukat keresztlevéllel vagy születési bizo- 
nyitványnyal igazolják.



A növendékek névjegyzéke.
Jegyek m ag y a ráza ta : *) kimaradt, **) elküldetett, f) meg

halt, á. =  ágostai, h. =  helvét, k. =  róm. kath. hitvallású, 
i. =  izraelita, 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 r= elégséges, 4 =  elég
telen általános osztályzat.

Vili. osztály.

2 Aschner Vilmos, k. Selmec, Hont in.
2 Csepcsányi Sándor, á. Kis Csepcsény, Thúróc m.
3 Dettrich Béla, k. Zólyom, Zólyom m.
2 Dómján Lajos, h. Léva, Bars m.
2 Feldmann Fülöp, i. Baan, Tiencsén m.
2 Gazsik János, á. Zólyom, Zólyom m.
2 Holluby Vilmos, á. Bakabánya, Hont m.
2 Hrivnyák Samu, á. Körmöcske, Zólyom m.
1 Hroziencsik István, á. Selmec, Hont m.
3 Hullán János, á. Selmec, Hont m.
2 Kmeti János, á. N. Palugya. Liptó m.
1 Kolpaszky Pál, á. Báth, Hont m,
2 Koralevszky Géza, k. Stubna, Thúróc m.
1 Kovácsik Imre. á. Zólyom, Zólyom m.
3 Leyrer Károly, á. Génye, Bars m.
1 Masztics Adám, á. Laposfalu, Sáros m.
2 Mayer Géza, k. Selmec, Hont m,
2 Napholtz Lajos, k. Szt. Miklós, Torontál m.
3 Nigriny Gyula, k. Bal. Gyarmatb, Nógrád m.
1 Paulik János, á. Zelene, Nógrád m.
1 Porubszky Árpád, á. Magurka, Liptó m.
3 Bell Ferenc, á. Abelova, Nógrád m.
2 Roth Flóris, k. N. Kikinda, Torontál m.
*) Spudil János, k. Kassa, Abauj m.
2 Szládek Ernő, á. Selmec, Hont ra.
2 Szluka János, á. F. Rakonca, Hont m.
3 Sztaukay víbraliám, á. Verespatak, Erdély.
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3 Sztokosza Gyula, k. Kisiblye, Hont m.
2 Tkonkauser Fereuc, k. Szélakna, Hont m.
2 Turek Ferenc, k. Selmec, Hont m.
2 Weinert Tivadar, k. Szent Antal, Hont m.
1 Wolf Jakab, i. N. Kikinda, Torontál m.

Összesen : 32.

IV-ed évi tanfoiyamú tanítóképzősök.
2 Bazovszky Kálmán, á. Závoda, Nógrád m.
2 Bodnár András, á. A. Sztregova, Nógrád m.
2 Bodnár József, á. A. Sztregova, Nógrád m.
3 Gemzicky Géza, á. Besztercebánya, Zólyom m.
2 Krátky Ede, á. Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Krmann János, á. A. Sztregova, Nógrád m.
3 Prísztauka Lajos, á. N. Kér, Nógrád m.

Összesen: 7.

VII. osztály.
2 Adamovics Samu, á. Szászi, Zólyom m.
1 Augusztinovics Nándor, á. Heves, Heves m.
3 Bárok Samu, i. N. Bárkáuy, Nógrád m.
3 Bittera Géza, k. N. Szalatna, Zólyom m.
1 Bodicky Béla, á. Közép Palojta, Hont m.
4i Brányik Vilmos, b. Szódó, Bars m.
1 Braun Zsigmond, i. N. Kikinda, Torontál ra.
4i Bujkovszky G-usztáv, á. Korpona, Hont m.
1 Bukovszky Ferenc, á. Kóka, Pest m.
1 Cimra József, k. Zzarnóca, Bars m.
3 Cirok Géza, k. Léva, Bars m.
2 Eördögli János, á. Lászlófalva, Thúróc m.
2 Filkorn József, k. Körmöcbánya, Bars m.
2 Forster Gyula, á. Selmec, Hont m.
*) Gábor György, á. Apátmarótb, Hont m.
3 Gálfy Sándor, b. Szentes, Csongrád m.
4, Heim Gyula, k. Selmec, Hont m.
2 Heim János, k. Selmec, Hont m.
1 Heriuger Sándor, k. Ipolyságb m.

4
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2 Izák Pál, ä. Selmec, Hont m.
3 Jeszenszky Frigyes, á. Parnic, Áxya. m.
1 Kiss Albert, á. Tót Györk, Pest m.
1 Kolbenbeyer József, á. Klenóc, Gömör m.
4, Korpás János, b. Léva, Bars m.
3 Kristó Nagy Antal, b. Szentes, Csongrád m. 
3 Machan József, k. Budapest, Pest m. ism.
3 Machan Ottó, k. Budapest, Pest m.
4, Majer Lajos. á. Iklad, Pest m.
1 Makovicky György, á. Zólyom, Zolyom m.
2 Markovies Samu, á. Radvan, Zólyom m.
3 Matuska Kálmán, á. Ipolyságb, Hont m.
3 Matzner Jenő, i. Cséri, Hont m.
2 Medvecky Ernő, á. Léva, Bars m.
4i Mixkovszky Frigyes, k. Ihrács, Bars m.
1 Molec Károly, á. Szentes, Csongrád m.
4a Oberaygner Oszkár, k. Vihnye, Bars m. ism. 
4, Obrincsák Ernő, k. N. Kikinda, Torontál m.
2 Patay Gyula, h. Szódó, Bars m.
2 Peck József, k. Nagybánya, Szatbmár m. 
f  Piscbl Jenő, á. Székesfehérvár, Fehér m.
1 Pittuer Aurél, á. Prencsfalu, Hont m.
3 Raák Rezső, k. Dejtár, Nógrád m.
1 Reusz Jenő, á. N. Rőce. Gömör m.
*) Sántba Kamill, k. Ipolyságb, Hont in.
4j Sembery Géza, k. Zsember, Hont m.
3 Skultéty Kálmán, á. Kula, Bács m.
*) Spudil BogyoSzló, k. Kassa, Abauj m.
2 Sturek József, k. Zsarnóca. Bars m.
2 Scbimko Rezső, k. Szélakna, Hont m.
1 Scbvehla János, á. Cseh Brezó, Nógrád m.
2 Szabó Lajos, b Szentes, Csongrád m.
*) Szatbmáry Ernő, b. Szentes, Csongrád m.
4 Szlovekovszky Emil, k. Selmec, Hont m.
2 Szluka Samu, á F. Palojta, Hont m.
4ü Thomka János á. Bisztrieska, Tbíiróc m.
2 Thomka Pál, Zólyom, Zólyom m.
2 Tóth János, b. Léva. Bars m.
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1 Traeger Lajos, á. Fakó Vezekény; Bars m.
3 Urbanszky István, á. Apostag, Pest m.
2 Vaitzik Emil, k. Szélakna, Hont m.
4s Veisz Ferenc, k. Zsarnóca, Bars m.
4i Viecsorek József, k. Szélakna, Hont m.
4, Wladár Lajos, á. Szügy, Nógrád m-
3 Zvariuyi Géza á. Csornád, Pest m.

Összesen: 64.

Ill-ad évi tanfolyamé tanítóképzős.
3 Cebányi Lajos, á. Bagyan, Hont m.

T I. osztály.

2 Argav György, á. Korpona, Hont m.
2 Bartos György, á Ivánkaíalva, Thüróc m.
3 Bargár Emil, k. Znióváralja, Thüróc m.
3 Bodó Lajos, á. N. Szelezsény, Bars m.
3 Burdács Lajos, á, Selmee, Hont m.
1 Dedinszky János, á. N. Szelezsény, Bars in.
2 Dobozy Kálmán, k. Maglód, Pest m.
3 Galanda István, á. Szt. Márton, Thüróc m.
1 Hrencsik Marton, á. N. Rőee, Gömör m.
1 Huray Emil, á. Kiette, Gömör m.
2 Kaldrovics Gyula, k. Selmee, Hont m.
2 Licsko Ignác, k. Vihnye, Bars m.
2 Medzny János, á. Selmee, Hont m.
3 Nagy Kálmán, h. Szódó, Bars m.
3 Plech József, á. Német Lipcse, Zólyom m.
3 Strajberger Ferenc, á. Tót Marokháza, Nógrád m 
2 Schuszter Bezső, k. Selmee, Hont m.
2 Szabó Gyula, h. Szódó, Bars m.
1 Szever János, á. Maglód, Pest m.
2 Szlancsik Bogyoszló, á. Polichnö, Nógrád m.
1 Varga Pál, h. N. Besse, Bars m.
2 Zsolticky Sámuel, á. Selmee, Hont m.

Összesen: 22.
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ll-od évi tanfolyamú tanítóképzős.

3 Máj er János, á. Bakabánya, Hont m.

V. o s z tá ly .

2 Bargár László, k. Znióváralja, Tbúróc m.
4a Dedinszky Károly, á. Darázsi, Hont ra.
2 Farbaky István, á. Selmec, Hont m.
2 Fogler Arthur, á. Léva, Bars m.
3 Forgács János, á. Korpona, Hont rn.

Geller Gábor, k. Selmec, Hont m. ism.
1 Gonda József, á. Dolány, Nógrád m.
41 Hannulay Gyula, á. N. Sztrácin, Nógrád m.
46 Heim Antal, k, Selmec, Hont m.
2 Hoifmann Géza, k. Szt Antal, Hont m. ism.
43 Hrivnyák Gusztáv, á. Radváu, Zólyom m.
2 Iszapi Gyula, á. Szélakna, Hont m.
1 Jeszenszky Ferenc, á. A. Kubin, Árva m.
2 Jeszenszky Imre, á. Bal. Gyarmati, Nógrád m.
4, Koricsáuszky János, á. Terény, Hont m.
45 Kosztolányi István, á. Nemcsény, Bars m.
2 Lackó János, á. Tuvieska, Nógrád m.
2 Masztis Elemér, á, Fakó Vezekény, Bars m.
*) Medveckv Kornél, á. Bal. Gyarmatin Nógrád m. ism. 
1 Paulinji Dániel, á. Besztercebánya, Zólyom m.
4-2 Podkorszky Gyula, á. Szarvas Gede, Nógrád m.
3 Rozsnvai János, á. Zólyom, Zólyom m.
1 Szabó Béla, á. Endrefalva, Nógrád m.
42 Szabó Gyula, h. Nagyod, Bars m.
2 Szlatényi Béla, k. Kis Némedi, Pest. ism.
3 Szobonya Béla, h, Mohi, Bars m.
*) Szolárik Bertalan, á. Szette, Hont m.
2 Szolárik Vilmos, á. Szette, Hont rn.
43 Teszáry László, á. Tápio-Szele, Pest m.
3 Valentinyi Gusztáv, á. Bánhegyes, Csanád m.
3 Zelenka Béla, á. Selmec, Hont m. ism.

Összesen : 31.
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l-sö évi tanfolyamé tanítóképzősök.
2 Bankó János, á. Körmöcbánya, Bars m.
2 Droppa Dániel, á. Ivacknova, Liptó m.

Összesen : 2.

I T .  o s z tá ly .
2 Bjelik János, á. Besztercebánya, Zólyom m.
3 Chrismár Victor, k. Diósgyőr, Borsod m.
4, Dömötör Zoltán, b. A. Szőllős. Nyitra m.
3 Endersz Frigyes, á. Jaszena, Zólyom m.
43 Ernst Lajos, izr. Szt Benedek, Bars m.
1 Fábry Géza, á. Salgó-Tarján, Nógrád m.
1 Ferjencsik György, á. Zólyom, Zólyom m.
1 Gáspár Gyula, á. Szirák, Nógrád m.
4i Gulricb Ede, k. Selmec, Hont m.
4i Gyuros János, á. F. Sztregova, Nógrád m.
2 Hara Kálmáu, b. Garamlök, Bars m.
2 Holles László, á. Csetnek, Gömör m.
2 Krmann Albert, á. A. Sztregova. Nógrád m.
1 Kossányi Ödön, á. Breznóbánya, Zólyom m.
3 Markovics Samu, á. Besztercebánya, Zólyom m.
3 Marschalko Gyula, á. Selmec, Hont m.
3 Mátray Gusztáv, á. Kis Velence, Fehér m.
3 Mauks György, á Balassa Gyarmatk, Nógrád m.
1 Patay Lajos, k. Szódó, Bars m.
4» Kaphanidesz Ernő, á. Lipótvár, Nyitra ni.
2 Scbvarz Károly, á. Auina. Krassó Szörény m.
*) Tibély Vilmos, á. Selmec. Hont m.
2 Varga Miklós, h. N. Besse, Bars m.
4i Velics Antal, á. Lászlófalva, Thúróc m.
2 Zsambor Pál, á. Zólyom, Zólyom m.

Összesen: 25.

I I I . osztály.
3 Adamcsik István, á. Bakabánya, Hont m.
3 Bende László, á. N. Kürtös, Nógrád m.
1 Chorvátk Kristóf, á. Tót Próna, Thúróc m.
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3 Chrisinár Róbert, k. Selmec, Hont m.
*) Debnárik Vilmos, Verebély, Bars m.
3 Dobozy István, k. Maglód, Pest m.
4 i' Folkusházy Oszkár, á. Tesmag, Hont m.
1 Gellér Kálmán, á. Selmec- Hont m.
3 Gresso Mihály, á. Selmec, Hont m.
2 Hroziencsik János- á. Selmec, Hont m.
42 Huber Vilmos, h. Selmec, Hont m.
4í Iilauic János, á. Korpona, Hont m.
*) Mihálik Béla, k. Zólyom, Zólyom m.
1 Mihalovics Samu, á. Selmec- Hont m.
4i Missura Lajos- á. Ar. Marótb, Bars m.
2 Ochtendung Károly, k. Selmec, Hont m.
2 011 ik Gyula, á. Bakabánya, Hont m,
3 Pomothy Kálmán, h. Varsány, Hont m.
2 Porubszky Béla, á. Selmec, Hont m.
4i Rosenteld Jenő, i. Pest, Pest m.
3 Schvarz Rezső. á. Fehértemplom, Temes ra.
3 Seidel Gyula, á. Selmec, Hont m.
2 Steinsdorfer Victor, k. Mörul, Krassó Szörény ra.
3 Steinsdorfer Vilmos, k. Mörul, Krassó Szörény m,
2 Svehla Jenő, á. Kraszko, Kis Hont m.
1 Szabó Gyula. h. Farnad, Esztergám m.
3 Veress Lajos, h Hgbó, Bars m.
3 Veress László, h. Ághó- Bars m.
2 Zelenka Frigyes, á. Korpona, Hont m.

Összesen : 29.

I I . osztály.
3 Alexy Gyula, á. Poltár, Nógrád m,
1 Badinszky Pál, á. Korpona, Hont m.
2 Batyel Sámuel, á. Zsember, Hont m.
2 Breidsver János, k. Bal. Gyarmath, Nógrád m.
2 Brocken Jenő, á. Tápio Szt Márton, Pest m.
4í Burdács Károly, á. Selmec, Hont m.
1 Clement Béla, á. Selmec, Hont m.
3 Egry Lajos, á. Pusztatercs, Nógrád m.
2 Fekete Árpád, unit. Selmec Hont m.
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1 Figer János á. Szászi. Zólyom m.
3 Gaál Zsigmond, k. Visk, Hont m.
3 Hankcsz Jenő, k. Besztercebánya, Zólyom m.
3 Heim Károly, k. Selmec, Hont m.
3 Holles Gyula. á. Csetnek, Gümör m.
3 Huszágk András, á. Selmec. Hont m.
3 Jeszenszky Gusztáv, á. A. Kubin, Árva m.
3 Jeszenszky Emil, á. Tót Próua, Túróé m.
1 Klein Béla. á. Felső Teleke, Borsod m.
2 Kmosko Béla, k. Vámos Ladány, Bars m.
3 Kolbenheyer Elek, á. Rima Brezó, Gömör m 
3 Kuszy Béla, á. Zólyom, Zólyom m.
3 Lamos Aladár, k. Léva, Cars m.
2 Lamos Elemér, k. Léva, Bars m
3 Licskó Gusztáv k. Vihnye, Bars m.
3 Liffa Aurel, á. Korpona, Hont m.
3 Liffa Vilmos, á. Korpona, Hont m.
3 Mladonicky János- á. Korpona, Hont m.
2 Moesz Gusztáv, á. Körmöcbánya, Bars m.
2 Molitórisz Jáuos- á. Száraz Brezó, Nógrád m.
2 Pantyik .árpád, á. Resica, Krassó-Szörény m-
2 Pauliuyi Gyula, á. Selmec, Hont m-
3 Plecli László, á. Német Lipcse- Zólyom m.
2 Simonidesz Gyula á, N- Szécsény, Nógrád m,
2 Scholz Dezső, á. Besztercebánya, Zólyom m.
3 Surina Pál, á- Libetbánya, Zólyom m
1 Szekan Sándor, á. Bakabánya, Hont m .
4, Sztokosza László, k. Selmec, Hont m.
2 Thomka József, á. Bisztricska, Thúróc m.
2 Tirts Béla, á. Szélakna, Hont m.
2 Traeger Sándor, á. Fakó Vezekény, Bars m.
1 Vadass Imre, k. Selmec, Hont m.
2 Vagner Lajos, á. Körmöcbánya, Bars m.

Összesen: 42.

I . o sz tá ly .
3 Bada Lajos, á. Turoluka, Nyitra m.
1 Bartko Miklós, á. Miskolc, Borsod m.
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3 Bolemann Vilmos, á. Víhuye, Bars m.
3 Buóc Gyula, á. Bátorfalu, Hont m.
4* Burkovszky Árpád, á. Turdosin, Árva, m.
2 Dianovszky Vilmos, á. Ledény, Hont m.
2 Eizner Károly, k. Budapest, Pest m.
3 Feldzam János, á. Hodrusbánya, Hont m.
3 Gáspár Emil, á. Szirák, Nógrád m.
45 Gresso András, á. Selmec, Hont m.
1 Händel Vilmos, á. Selmec, Hont m.
2 Holluby Arthur, á Bakabánya, Hont m.
2 Illanic Dániel, á. Korpona, Hont m.
3 Jakab Zsigmond, á. Besztercebánya, Zólyom m. 
4s Juda Vilmos, á, Prjectiod, Zólyom m.
3 Kachelmann Károly, á. Vihnye, Bars m.
2 Karasz Gusztáv, á. Zólyom, Zólyom m.
3 Kiss Gyula, b. Garatn-Vezekény. Bars m.
3 Liszkay Gusztáv, á. Selmec, Hont m.
3 Lukácsek István, á. Bakabánya, Hont m,
43 Mihajlovics Béla, gör. kel. Zsély, Nógrád m.
1 Országh József, á. Jezernic, Tkúróc m.
46 Pantik Pál, á. Selmec, Hont m.
2 Pauer Jenő, á. Selmec, Hont m.
42 Pisclil Rezső- á. Selmec. Hont m.
2 Pongrác Sándor, á. Bátorfain, Hont m.
3 Reiszner János, k. Besztercebánya, Zólyom m.
45 Rosenzveig Károly, k. Korpona, Hont m.
3 Ruttkay Béla, á. Kis Túr, Hont m.
3 Ruttkay István, á. Kis Túr. Hont m.
45 Ruttkay Károly, á. Sélmec, Hont m.
3 Simonidesz Pál. á. Selmec, Hont m.
4i Szamec Samu, á. Bélabánya, Hont m,
3 Teszáry Ferenc, á. Tápio Szele, Pest m. ism.
2 Wankovics Kálmán, á. Selmec, Hont in.
4i Weisz Béla, á. Selmec. Hont m.
2 Zelenka Lajos, á. Selmec, Hont m. ism,

Ö sszesen : 37 .






