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Jelentés az 1885|6-ik tanévről.
Múlt tanévi Értesítőnkben közöltük a kért államsegély 

iránt a magas kormánynyal kötött szerződés tervezetét, s azon 
reményben, hogy az illető helyen jóvá fog hagyatni s nekünk 
a kikötött összeg már e tanévre megszavaztatni és kiutalvá- 
nyoztatni, — mire magunkat a szerződésben leköteleztük volt, — 
szükségesnek láttuk a kormány tantervét — legalább részben — 
már c tanévben életbe léptetni. A szerződés eddig sincs meg
erősítve. Segélyül nagymélt. Trefort Ágoston, vallás- s közok
tatásügyi minister úr kegyes volt részünkre múlt évi Július-hó 
folytán 400C frtot utalványozni, melynek fele Szeptember, má
sik fele pedig Februárius-hó elsején volt felvehető s fel is vé
tetett. Jövő tanévre is ugyan annyi van már utalványozva, mit 
forró köszönettel fogadunk; de a dolog érdemében még nem 
jutottunk a kívánt célhoz. A kormány tanterve, a tanórák 
számát tekintve, legalább 12 tanárnak alkalmazását tévén szűk. 
ségessé, uj tanszékek felállítására, uj tanerők meghívására 
gondoltunk, sőt ilyenek meghívása iránt már tettünk is némi 
lépéseket; a kért államsegély elmaradván, mind ebben meg
akasztattunk. Mi ugyan nem esünk kétségbe, szerényebb segéd 
eszközökkel is igyekezni fogunk nagy feladatunknak lehetőleg 
megfelelni; de ránk nézve mindenesetre baj, hogy véglegesen 
nem szervezkedhetünk, annvi tanárt, a mennyinek munkálko
dása nálunk is kívánatos lenne, hogy a tanárok ne legyenek 
akár folyton, akár némelyeknek megbetegedése esetén, tan
órákkal szerfelett terhelve, nem alkalmazhatunk; sem pedig a 
kitlinőbb tanerőket, mert kellőleg nem díjazhatjuk, ha máshova, 
jövedelmezőbb állomásokra hivatnak el, nem köthetjük le 
úgy tanintézetünkhöz, hogy innen el ne kívánkozzanak. Azt 
pedig tudjuk, hogy a tanárok gyakori változása, nem jár az 
iskola előnyével, kivált ha olyanok távoznak, kiket nem könnyű 
hasonló tanerőkkel pótolni. Ily változásnak az utolsó években
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mi is többször voltunk kitéve. Masznyik Endre egy évi sikeres 
tanárkodása után Pozsonyba ment az ujau felállított ev. tbeol. 
akadémiára egyelőre helyettes tanárnak. Az óta ugyanott 
rendesnek választatott meg. Utódját is; Fejér Lajost, esak egy 
évig modliattuk mienknek. Sopronyba hitták az evang lyce- 
umra, hol a tanári karnak egyik disze. Ez magával vonzotta 
Geesányi Gusztávot, városunk szülöttét, kit születésikelye sem 
volt képes tanintézetünkhöz tartósan lekötni. Rombauer Emil 
bárom évig fáradozott velünk. A múlt évi szünetnapok alatt 
a magas kormány rendes tanárul Brassóba küldte s, az ott 
általa felállítandó állami főreáltanodának igazgatásával s mi 
rá nézve még kittintetőbb, szervezésével is megbízta. Ez meg 
most egy másik tiszttársunkat kívánná maga mellé alkalmaz
tatni, segédül a brassói kir. tanintézetek nagy feladatának 
megoldásában. E tanév elején Besse Dávid is elhagyott ben
nünket, Losoncra hivatván meg az állami főgymnasiumra 
helyettes tanárnak, holott mi rendesnek akartuk megválasztani; 
de, természetes, készséggel engedett a megtisztelő meghívásnak 
azon remény fejében, hogy előbb utóbb rendesnek fog kine
veztetni s kedvezőbb állasba jutand, mint nálunk, bár mily 
soká fogna itt tanárkodni. Ily esetek, úgy hiszsziik, később is 
és többször fognak ismétlődni és addig, mig a tanárok nálunk 
is úgy nem fognak díjaztatni, mint az állami tanintézetbeliek, 
miről hogy a lyceum t. pártfogósága gondoskodjék, a taninté
zet érdeke hozza magával.

I. Tantárgyak.
1. Az előusztálj ban, illetőleg a helybeli evang. egyház 

felügyelősége alatt álló 3 4-ik és evvel összekapcsolt 5—(5-ik 
elemi osztályban, a mennyiben itt egynehanyan olyanok is 
vannak, kik a gymnasiumba nem akarnak átmenni, de még 
is többet kívánnak tanulni és tudni, mint a mennyi az alsó 
elemi osztályokban előadatik, következő tantárgyak jöttek elő: 
vallás (káté, bibi. történetek, egyházi történet és egyházi éne
kek) ; magyar s német nyelvtan; földrajz, természettan, termé
szetrajzból az ásványtan; számtan; gyakorlás magyar, német s 
latin olvasásban, ez utóbbiban különösen azok gyakoroltattak, 
kik a gymn. első osztályba kívántak áthelyeztetni; szépírás, 
szavalmányok. Tanár: Almaim Dániel; tanulók száma 22, 
legnagyobb részt helybeliek.
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2. A gymnasium! osztályokban: Itt szükségesnek tart
juk mindcnclőtt megjegyezni, hogy átmeneti stádiumban lévén, 
némely osztályokban a tantárgyak fenn említett oknál fogva 
az állami, némelyekben pedig az eddig követett autonom egy
házi tanterv szerint adattak elő s jövőben is hol itt, hol ott 
úgy fognak előadatni, míg a kellő kerékvágásba nem jövünk 
s az állami tantervet, mire törekszünk, nem sikerül teljesen 
behoznunk.

1. Az első osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
0  lestámenlomi történetek; kátéból a liz parancsolat. Tk. Pálfy 
„Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis káté.“

Latin nyelv, hetenként hat óra. Alaktanból a nevek, 
névmások és az igék megfelelő olvasmányon begyakorolva. Tk. 
Schultz Dávid „Latin nyelvtana“ és „Gyakorlókönyve.“

Mayyar nyelv, hetenként hat óra. Mondat- és beszédrészek 
válogatott olvasmányok alapján elemezve, költemények emlé
kelése, kéthetenkint házi dolgozat. Tk. Szinnyei József „Ma
gyar nyelvtana“ I. és Lchr-Riedl „Magyar olvasókönyve“ I.

Számtan, hetenként három óra. A tizes számrendszer 
ismertetése, a négy alapművelet, egyenlőségek s az áttételi 
törvény, különnevű összevonható számok, váltás, összevonás, 
számok oszthatósága, mivelctek közönséges és tizedes törtekkel, 
időszámolás. Tk. Dr. Lutter Nándor „Számtana“ I. füzet.

Rajzoló mértan, hetenként két óra. A sikmértani elemek. 
Pontok, vonalak és szögek fekvése cs mérési viszonyai. A 
síkidomok, nevezetesen : a három-, négy- és sokszögeknek fon
tosabb tulajdonságai, területük meghatározása. A kör s ahhoz 
tartozó nevezetesebb egyeneseknek ismertetése. Mértani díszít
mények rajzolása a mértanban tanult idomok felhasználásával. 
Tk. Landau és Dr. Wohlrab „Rajzoló geometriája“ I.

Földrajz, hetenként három óra. Magyarország és a Föld
közi tengert környező országok területének természeti viszonyai; 
ezek főbb topograpbiai adatai, a városok és vidékek néprajza 
a lakosok főbb foglalkozásának ismertetésével, nemkülönben a 
feltűnőbb föld- és kőzetnemeknek, jellemző növényeknek s 
állatoknak szemléltető leírása. Tk. Scholtz Albert „Földrajza“ I.

Ének, hetenként egy óra a II. osztálybeliekkel egyesülve. 
Tanultak 24 egyházi éneket Moesz Géza „Kis orgonájáéból.

Tornázás, hetenként két óra.
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Szépírás, hetenként egy óra.
Tanárok: Osztrolucky Gyula osztályfő, tanította a vallás

tant, latin és magyar nyelvet s szépírást; Moesz Géza, a szám
tant és éneket; dr. Csercy Adolf, a rajzoló geometriát és föld
rajzi.

A második osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Uj testámen tömi történetek; kátéból az apostoli hitvallás, az 
Úr imája, a két szentség. Tk. Pálfy József „Bibliai történe
tek“ és Győry Vilmos „Kis kátéja.“

Latin nyelő, hetenként hat óra. Szóalaktan, különösen 
igeragozás, rendes és rendhagyó igék, elbeszélések emlékelése, 
gyakorlás fordításban; hetenként egy írásbeli dolgozat. Tk. 
Schultz-Kiss „Latin nyelvtana“ és „Gyakorló könyve.“

Magyar nyelv, hetenként öt óra. A mondat és részeinek 
ismétlése, összetett mondat s a beszédrészek fejtegetése, rago
zás, költemények emlékelése, olvasmányok; kéthetenkint írás
beli dolgozat. Tk. Ihász Gábor „Magyar nyelvtana“ és Tomor- 
Váradi „Magyar olvasó könyve“ I. és II. r.

Német nyelv, hetenként egy óra. Nyelvtan ismétlése, 
gyakorlás fordításban, költemények és prózai szakaszok emlé
kelése. Tk. Toeplcr „Német nyelvtana“ és Lüben, Lesebuch 
III. Jövőben e tantárgy ez osztályban elmarad.

Számtan, hetenként három óra. Számolási rövidítések, 
arányosság fogalma, egyszerű és összetett hármas szabály kö
rébe tartozó feladatok feloldása, olasz praktika, láncszabály, 
kamatszámítás. Tk. Dr. Lutter Nándor „Számtana.“

Rajzoló mértan, hetenként két óra. Síkok, szögletek, 
szabályos testek ; egyenes és ferde oszlopok, különböző három-, 
négy- és sokszögű alappal; felület és köbtartalom mérés. A 
fönt elősorolt testek mintáinak előállítása. Szerkesztési gya
korlatok. Tk. Landau és Dr. Wohlrab „Rajzoló mértana.“

Földrajz, hetenként egy óra. Ismételve és folytatva a múlt 
tanévben az első osztályban tanultakat: az Alpok, a Kárpátok 
éjszaki lejtője, a Morva- és Cseh föld, Ausztria tartományai, 
a Német-középhegység vidéke, a Germán-sikfóld, a Franczia- 
föld, a Britt-szigetek, a Jütt-föld és Dán-szigetek, a Skandináv- 
félszigct, a Szarmata-síkság, a Byronéi-, az Apcnnini- és Bal
káni-félsziget. Tk. Ribáry „Földrajza“ 1. r. Jövőben elmarad.

Természetrajz, hetenként két óra. Első félévben: az I. 
osztályban megkezdett állattan befejezése: a madarak, hüllők,



kétéltűek és halak szemléltető jellemzése, rendszerezése. Máso
dik félévben : a növények leírása, rendszerezése. Növénygyüjtés 
s élő növények leírása. Tk. Dorncr József „Állattana“ és 
„Növénytana.“ Jövőben elmarad s az első osztályban előadott 
földrajz fog folytattatok

Ének, hetenként egy óra. (Lásd az I. osztálynál.)
Tornázás, hetenként két óra.
Szépírás, belenként egy óra.
Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a vallástant, 

latin és magyar nyelvet, számtant és az éneket; Benda Péter 
Pál a német nyelvet; dr. Cserey Adolf a rajzoló mértani, 
földrajzi és tenuészetrajzt; Osztrolucky Gyula a szépírást.

A harmadik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyháztörténet Haan szerint.

Latin nyelv, hetenként hat óra. Szókötési szabályok, 
gyakorlás fordításban, Liviusból tizenkét fejezet, Phaedrusból 
tizenkét mese —, elemezve és emlékéivé. írásbeli dolgozatok. 
Tk. Schultz-Kiss „Latin mondattana,“ Dávid István „Latin 
olvasókönyve.“

Magyar nyele, hetenként két óra. Nyelvtan ismétlése és 
mondattan, költemények emlékelése, dolgozatok. Tk. Ihász 
Gábor „Magyar nyelvtana“ és Lehr Riedl „Magyar olvasó 
könyve.“

Német nyele, hetenként két óra. Nyelvtan ismétlése, gya
korlás fordításban, költemények és prózai szakaszok emlékelése. 
Tk. Toepler „Német nyelvtana“ és Lüben, Lesebuch 111.

Számtan, hetenként három óra. Egyszerű és összetett 
kamat-, egyszerű és összetett lerovat- s határidőszámolás, állam
papírok, váltók, agio, biztosításügy, tara, arányos osztás és az 
elegyitési szabály. Tk. dr. Lutter Nándor „Számtana.“

Rajzoló mértan., hetenként két óra. A szerkesztő sikmér- 
tau. Az egyenes vonalú idomok: négyzet, diilény, ferdény stb. 
szerkesztése. A hasonlóság, összeillőség és symmetria fogal
mának kibővítése. A mértan alkalmazása a rajzolásnál és mé
résnél. A területek átváltozása. Sikékítmények rajzolása. Tk. 
dr. Császár Kár. „Szerkesztő planimetriája.“

Történelem s földrajz, hetenként négy óra. Magyarország 
története és földrajza. Tk. Mangold Lajos „Magyarország tör
ténete“ és Cberven Flóris „Az osztrák-magyar monarchia föld
irata.“
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Természettani földrajz, hetenként két óra. Physikai jelen
ségek : halmazállapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és 
mozgás fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vízről, a leve
gőről. A hőtan, fénytan, a villamosság és delejesség tanainak 
alapvonalai. A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a 
vizen, a levegőben. A föld belseje. Tk. dr. Schmidt Ág. 
„Fizikai földrajza.“

Éneklés, hetenként egy óra a IV. osztálylyal együtt. Ta
nultak 22 egyházi éneket két és négy hangra Moesz Géza 
„Kis orgonájáéból.

Torna, hetenként két óra.
Tanárok: Benda Péter Pál osztályfő, tanította a vallástant, 

latin, magyar és német nyelvet. Osztrolucky Gyula a szám
tant; dr. Cserey Adolf a rajzoló mértani és a természettani 
földrajzot; Csömöz Miklós és Hlavatsek András tanították 
Magyarország történetét és földrajzát, amaz a téli, emez pedig 
a nyári félévben; Moesz Géza az éneklést.

A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Tk. Margócsy József „Hit- és erkölcstana.“

Latin nyelv, hetenként hat óra A nyelvtan ismétlése. A 
mondattanból a függő mondatok, mód- és időtan, gerundium, 
gernndivum, infinitivus és participium, supinum. Liviusból for
dították és emlékelték Rómának a gallok által történt elfogla
lását; Ovidiusból: Az emberi nemnek négy korszakát, Daeda- 
lost és Ivarost, Philemont és Baucist. A gyakorló könyv 129— 
141 szakaszait latinra fordították. Tk. Sehultz-Kiss „Latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve;“ Dávid István „Latin olvasó
könyve.“

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok alap
ján tárgyaltattak a stilus általános szabályai, az egyszerű és 
szép stilus kellékei, a prózai és költői stilus különbsége, a 
hangsúlyos és időmértékes verselés. írásbeli dolgozataik a 
következők voltak: Corioli bevétele és a Coriolanus melléknév 
eredete (Plutarchos nyomán). Gyakorlatok az idegenszerűségek 
felismerésére és a kifejezések szabatosságának s a tiszta ma
gyarságnak begyakorlására. Toldi I. és III. énekének tartalma. 
Gyakorlatok a szemléletesség és élénkség tényezőinek felisme
résére. Bencének, Toldi Miklós szolgájának jellemzése. Hogy 
szerette Toldi Miklóst az édes anyja ? Hogy szerette Toldi
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Miklós az cdos anyját? Tk. Névy László „Stilisztikája“ T. v. 
és Arany János „Toldi“ ja.

Német nyelv, hetenként három óra. A nyelvtan ismétlése. 
Olvasmány: Der Argonautenzug-. Der hörnerne Siegfried. Tk. 
Hoffmann Mór „Német nyelvtana“ II. r.

Számtan, hetenként három óra. A négy alapművelet egész- 
és törtszámokkal s ezek alapján a geometriai haladvány fogalma, 
számok oszthatósága, arányok s egyenletek. Tk. Mocnik- 
Klamarik-Wagner „Algebrája.“

Rajzoló mértan, hetenként két óra. A szerkesztő sikmértan. 
Görbe vonalú idomok. A körtan kibővítése és az ebbe vágó 
feladványok ; két kör viszonyos fekvése. A legfontosabb görbe 
vonalak, különösen a kúpszeletek által képződök és azok szer
kesztése. Díszítmények rajzolása. Tk. Landau és Wohlrab 
„Rajzoló mértana“ II. r.

Történelem, hetenként három óra. Ókor az actiumi csa
táig. Tk. dr. Mangold Lajos „Világtörténelme“ I. r.

Természetrajz, hetenként két óra. Az első félévben vegy
tan : a fontosabb elemek leírása, a vegyületek, chemiai bomlá
sok, a szénenyvegyületek, a szénenyvegyiiletek bomlástünemé
nyei, a térfogatsúlyok és vegyképletek alkalmazása. A máso
dik félévben az ásvány- és kőzettan. Az ásványok külső és 
belső tulajdonságai: a chemiai összetételre alapított öt főosztály 
ismertetése főbb ásványokon; kőzettan: az egyszerű és összetett 
kőzetek. Tk. dr. Edelmann Sebő „A vegytan alapvonalai“ és 
dr. Róth Samu „Ásvány-, kőzet- és földtana.“

Lneklés, hetenként egy ó ra ; lásd a III. osztálynál.
Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Csömöz Miklós osztályfő, tanította a vallástant, 

latin és német nyelvet, Sulc Endre a magyar nyelvet; Osztro- 
lucky Gyula a számtant; dr. Cserey Adolf a rajzoló mértant 
és a természetrajzt; Király Ernő a történelmet; Moesz Géza 
az éneklést.

Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Az ó-testámentomi könyvek ismertetése, azok olvasása, fejtege
tése s egyes szakaszok emlékelése. Tk. Zsarnay Lajos „Bibliai 
bevezetése.“

Latin nyelv, hetenként hat óra. Caesar de hello Gallico 
VI. könyve. Livius I. és II. könyvéből: Róma alapítása, a 
Horatiusok és Curiatiusok harcza, Horatius Codes és Mucins
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Scaevola bős tettei. Ovidiusbó!: a) keserveiből: I. k. .‘5. ele- 
g ia ; b) Pontusi leveleiből: IV. k. 4. el.; c) Naptárából: Árion 
megmentése egy delphin által; d) Az átváltozásokból: Ivaros, 
Baucis és Philemon, Orpheus és Eurydice és Midás 85—145 
sor. Mindez fejtegetve és fordítva, Ovidius egészen, Caesar 
és Livius pedig csak részben emlékeivé. Hetenkint egy óra a 
nyelv- és mondattan ismétlése mellett fordítási gyakorlatokra 
fordittatott. Részint a tárgyalt anyagból összevont egyes sza
kaszokat, részint pedig ismeretkörükbe vágó könnyebb szer
kezetű elbeszéléseket fordítottak magyarból latinra. Tk. J. 
Caesarból: ed. Gyurits és Rheinhard; Liviusból: ed. Iványi; 
Ovidiusból: cd. Veress.

Görög nyelv, hetenként az első félévben négy, a második
ban öt óra. Alaktan egészen a verba liquidáig az odatartozó 
fordítási gyakorlatokkal görögből magyarra és viszont. Tk. 
Hintner-Schill „Görög nyelvtana és gyakorlókönyve.“

Magyar nyelv, hetenként három óra. Az első félévben: 
az egyszerű és szép stilus kellékei, a prózai és költői stilus 
különbsége, a hangsúlyos és időmértékes verselés. Olvasmány: 
Arany „Toldi“ ja. Az első négy éneket könyvnélkiil is tanul
ták. A második félévben: a szerkezettan. Olvasmány: Arany 
balladái. Írásbeli dolgozataik a következők: Coriolanus jellem
zése (Plutarehos nyomán). Gyakorlatok az idegenszerűségek 
felismerésére. Gyakorlatok a szemléletesség és élénkség ténye
zőinek fölismerésére. Toldi II. és IV. énekének tartalma. Az 
énekes pinty (vázlat gr. Lázár K. után). Az állatok sorsa télen 
(leírás Herman 0. után). Br. Vesselényi Miklós élete Zsibón 
(elbeszélés). Egy szünidőm otthon v. Szüleim viszontlátása 
(elbeszélés). A tudományosság gyökere keserű, de gyümölcse 
édes (chria). Tk. Névy L. „Stilisztikája“ és Arany János 
„Toldija.“

Német nyelv, hetenként két óra. Cíd románcok Bordértől 
es prózai olvasmányok ; néhány darabnak emlékelése; iskolai 
dolgozatok. A nyelvtan ismétlése. Tk. Hoffmann Mór „Német 
tan- és olvasókönyve“ Ili. k.

Történelem, hetenként három óra. Az idén még átmenet
ként: az ókor az actiumi ütközetig. Jövőre az állami tanterv 
értelmében a középkor története. Tk. dr. Mangold Lajos „Világ 
történelme - I. r.
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Természetrajz, hetenként két óra. A jelen tanév átmeneti 
lévén, a tárgy itt is ugyanaz, mint a IV. osztályban. Jövőre 
az állami tautcrv értelmében: növénytan, dr. Itóth Samu tan
könyve alapján.

Mathesis, hetenként első félévben négy, a másodikban 
három óra. Algebra, első fokú egyenletek egy ismeretlennel. 
Aránypárok. Egyenletek alkalmazása. Első fokú egyenletek 
több ismeretlennel. Kéttagúnk hatványai. Arithmetikai sorok. 
Gyökökről általában. Négyzetek négyzetgyöke. Tk. Mocnik- 
Wágner „Algebrája.“ Geometria, vonal és szög. Sokszögek. 
Háromszögek összevágása, hasonlósága és arányossága. Tk. 
Mocnik-Wágner „Geometriája.“

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: hellénben s első félévben a latinban is Bellus 

János, mely utóbbi tárgyat a 2-ilc félévben Hlavatsek András 
adott elő, ki osztályfő is volt; vallástanban: Händel Vilmos 
lelkész; magyar nyelvben: Sule Endre; német nyelvben és 
történelemben: Király Ernő; algebrában és geometriában: 
Jezsovics Károly; természetrajzban dr. Cserey Adolf.

A hatodik osztályban. Vallástan, hetenként két óra, 
egyesülten az V-ik osztálylyal. (Ld. az V-ik osztályt.)

Latin nyelv, hetenként hat óra. Sallustius Catilinája; 
Cicero első beszéde Catilina ellen; Vergilius I. és II. könyve; 
mindez magyarázva, fordítva és részben emlékelve is. Alkal
milag : római régiségek (pénz-, mérték- és időszámítás stb.) 
Fordítási gyakorlatúi (a nyelv- és mondattan ismétlése mellett) 
magyarból latinra: a tárgyalt anyag egyes részei kivonatban, 
s olykor Kolmár-Sváby „Fordítási gyakorlatok“ című olvasó 
könyvéből élőszóval és írásban. Tk. Sallustiusnál: ed. Holub; 
Cicerónál: ed. Gyurits és Köpesdy; Vergiliusnál: ed. Veress.

Görög nyelv, hetenként négy óra. Az V-ik osztályban 
végzetteknek ismétlése után a „,<u“ végzetü s a rendhagyó 
igék begyakorlása az olvasókönyv megfelelő fejezetein; Schenkl- 
féle olvasókönyvből 100 gyakorlat, 10 mese és apróbb elbeszé
lések, adomák és jellemvonások. írásbeli dolgozatok ugyanazon 
olvasókönyvből készíttettek.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok alap
ján tárgyaltattak: a történetírás feladata, tárgya, formái; a
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történetírás története. A szónoki beszéd tárgya, a feltalálás 
és forrásai, az érvek, az indulatgerjesztés és rábírás, a szónoki 
beszéd szerkezete, előadása, a szónoklat története. Ezeken 
kívül .Shakespeare „Coriolanus“-a és Moliére „Tudós nők'‘-je 
alapján a dráma elmélete. írásbeli dolgozatok: Szent László 
király jellemzése (Horváth Mihály után), Zrínyi Miklós, a költő 
ifjúsága (Salamon F. után), Shakespeare „Coriolanus“-ának 
tartalma, szerkezete, tragikuma. A komikum Kisfaludy K. 
„Kérők'* cinuí vigjátékában. A bizonyítékok Kölcsey F. „P. J.'‘ 
számára irt védő beszédében. Deák F. felirati javaslatának 
vázlata. A bölcseség legnagyobb mestere az élet (chria Kölcsey 
„Páráinesis“-e nyomán). Törekedjél ismeretekre, de ismeretekre, 
melyek ítélet és Ízlés által vezéreltetnek (szónoki beszéd Kölcsey 
„Parainesis“-e nyomán). Tk. Névy L., Rhetorika, a prózai mű
fajok elmélete. Olvasmányok a Rhetorikához Névy L.-tól. Drá
mai olvasmány: Shakespeare „Coriolanus“-a.

Német nyelv, hetenként két óra. Prózai és költői olvas
mányok fejtegetése, fordítása és emlékelése; iskolai dolgozatok. 
Tk. Hoffmann Mór „Német tan- és olvasókönyve“ III. k.

Történelem, hetenként három óra. Középkor. Tk. Szilágyi 
Sándor „Egyetemes történet“ II. r. Jövőre Mangold Lajos 
„Világtörténelem“ II. r.

Mathesis, hetenként három óra. Alyebra: egyenletek; 
arithmetikai; sorok ; gyökmennyiségek ; logarithmusok; irra- 
tionalis egyenletek. Geometria: kör, bevezetés a stereometriába; 
goniometriai functiók; derékszögű háromszögek és szabályos 
szögletes síkidomok feloldása. Tk. dr. Wágner Alajos „Alge
brája és Geometriája.“

Természetrajz, hetenként három óra. Első félévben: állat
tan. Az állatok külső és belső szerveinek leírása és egymással 
való összehasonlítása. Az állati szervek berendezése alapján az 
állattörzsek megismertetése, rendszerezése. Az egyes typusok 
általános és részletes jellemzése s egyes osztályok főbb kép
viselőinek leírása, különös tekintettel hazánkra s a közéletben 
gyakoribb állatéleti jelenségekre. Második félévben: növény
tan : a virágtalan növények megismertetése, a virágzó növények 
alaktana, a virágos növények általános jellemzése és felosztása, 
a nyitva termők, az egy- és kétszikűek leírása. Növénygyüjtés. 
Tk. dr. Rotli Samu „Állattana“ és „Növénytana.“

Tornúzás, hetenként két óra.



Tanúról:-. Bell us János osztályfő tanította a latin nyelvet; 
Sule Endre a magyar nyelvet; Händel Vilmos a vallástant és 
görög nyelvet; Király Ernő a történelmet és német nyelvet; 
Jezsovics Károly a mathesist; dr. Csere}' Adolf az állat- és 
növénytant.

A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyházi történet. Tk. Händel Vilmos „Egyházi története.“

Latin nyele, első félévben hetenként öt, a másodikban 
hat óra. Tacitus Germaniája egészen. Cicero M. Marcellus és 
Ligarius ügyében tartott beszédei. Horatius ódáinak I. és II. 
könyvéből 15 óda, 3 epistolája és 1 satirája. Mindez magya
rázva és fordítva, Horatius emlékelve is. Római irodalom tör
ténet, Holub nyomán. Fordítási gyakorlatul (a nyelv- és mon
dattan ismétlése mellett) magyarból latinra: a tárgyalt anyag 
egyes részei kivonatban, élőszóval és írásban és Kolmár-Sváby 
„Fordítási gyakorlatok“ II. r. cimfl könyvéből egyes darabok. 
Tk. Tacitusnál: ed. Ring Mihály; Cicerónál: ed. Kadlecsik; 
Horatiusnál: ed. Bartal-Malmosi.

Görög nyele, hetenként, négy óra. Homeros Odysseajából I., 
II. ének, a IX.-bői némely szakaszok. Xenophon Anabasisából 
Schenkl-Horváth Chrestomathiája alapján: Készülődés a hábo
rúhoz; vonulás a király ellen; a kunaxai csata; Xenophon a 
hadsereg élére lép. írásbeli dolgozatok: az olvasottak alapján 
compositió és extemporálék.

Magiyar nyelv, hetenként két óra. A magyar irodalom 
története Kazincy Ferencig. írásbeli dolgozataik: „J. Caesar“ 
vagy „Antigone“ tartalma, szerkezete és tragikuma. Mit tanul
hatunk a jó tragédiából ? Minő befolyással volt a reformatio 
nemzeti irodalmunk fejlődésére? (érteKézé,s). A XVII. század
beli epikus költőkről (irod. tört. tanulmány). Szép, nagy ősök 
emlékére visszatekinthetni; de elődeit fölülmúlni nagy tettekben, 
szebb, dicsőbb hivatás (szónoki beszéd). Az ifjúság az előké
szület ideje hasznos féríiúságra és tisztes vénségre (értekezés). 
Minő könyveket és hogyan kell olvasni az ifjúnak, hogy az 
olvasmány lelke épülésére legyen? Tk. Beöthy Zsolt „Irodalom 
története.“

Német nyelv, hetenként két. óra. Schiller „Wilhelm Tell“-je 
Gessler haláláig, fejtegetve és emlékelve. A német irodalom 
története Klopstockig. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Heinrich 
Gusztáv „Wilhelm Teil“ ; az irodalomtörténetnél pedig a néme-
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tűi beszélők számára: dr. Gustav Heinrich „Deutsches Lehr- 
und Lesebuch“ III. B .; a németül nem beszélők számára: 
Schiller Henrik „A német irodalomtörténet vázlata.“

Történelem, hetenként három óra. Újkor 1878-ig. Tk. 
Szilágyi Sándor „Egyetemes történet“ III. (kiegészítésekkel).

Mathesis, hetenként három óra. Algebra: egyenletek is
mételve ; másodfokú egyenletek; másodfokuakká átalakítható 
egyenletek; sorok; kamatos kamatok; permutálás, combinálás, 
variálás; Newton binom-tantétele. Geometria: trigonometria; 
stereometria átismételve; analytikai geometria a sikban. Tk. 
dr. Wagner Alajos „Algebrája és Geometriája.“

Természettan, hetenként négy óra. Mechanika és acustika. 
Tk. Fehér Ipoly „Természettana.“ Jövőben ez osztályban Stewart 
természettana fog használtatni.

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Király Ernő osztályfő, tanította a német nyelvet 

és a történelmet; Bellus János a latin nyelvet az első, Hlavatsek 
András a második félévben ; Händel Vilmos lelkész a vallás
tant ; Sulc Endre a magyar irodalmat; Breznyik János a belien 
nyelvet; Jezsovics Károly a mathesist és physikát.

A nyolcadik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Keresztény hit- és erkölcstan. Tk. Zsilinszky Mihály „Hit- és 
erkölcstana.“

Latin nyelv, hetenként öt óra. Cicero „de officiis“ I. 
könyve magyarázva és fordítva. Horatius III. és IV. könyvéből 
1G óda s „Epistola ad Pisones“ magyarázva és fordítva, az 
ódák mind, az epistola részben emlékéivé is. Fordítási gya
korlatúi (a nyelv- és mondattan folytonos ismétlése mellett) 
magyarból latinra: a tárgyalt anyag egyes részei kivonatban, 
írásban; emellett Kolmár-Sváby „.fordítási gyakorlatok“ nyomán 
élőszóval. Tk. Cicerónál: cd. Zumpt és Csengeri; Iíoratiusnál. 
ed. Bartal-Malmosi és Eliscker.

Görög nyelv, hetenként négy óra. Plato : Socrates védelme 
és kritonja. Homeros Iliasának I., II. és 111. éneke. írásbeli 
dolgozatok az olvasottak alapján, compositiok és extemporálék.

Magyar nyelv, hetenként két óra. A magyar irodalom 
története Kazincytól a jelenkorig. írásbeli dolgozataik: A haza
szeretetről (elmélkedés Kölcsey Parainesise nyomán). Berzsenyi 
Dániel „A felkelt nemességhez“ című ódájának fejtegetése (mű 
magyarázat). Vörösmarthy Mihály lírai költészete (írod. tört.



tanulmány). A tipikai cs egyéni jellemzés különbsége a drá
mákban ; példákkal megvilágítva (magyarázat). Emlékbeszéd 
Kölcsey F. fölött. Logikai megkülönböztetések: 1.) az „indu
lat“ és „szenvedély“ között; 2 . )  az „érzés“ és , szí v“  szók 
több értelműségéről. 3.) a „bátor“, „merész“, „elszánt“ és 
„vakmerő“ szók különböző jelentéséről.

Német nyelv, hetenként két óra. Goethe „Iphigenie auf 
Tauris“ négy felvonása, fejtegetve és részben emlékelve; isko
lai és házi dolgozatok. Irodalomtörténet Klopstocktól Goethe 
haláláig. Tk. dr. Bauer Simon „Iphigenie auf Tauris“ és az 
irodalomtörténetnél mint a VII. osztályban.

Történelem, hetenként három óra. Magyarország története. 
Tk. Horváth Mihály: „A magyarok története.“

Természettan, hetenként hat óra. Balfour Stewart nyomán. 
(Kellően kibővítve.) Jövő évben itt a természettan Fehér Ipoly 
szerint fog előadatni.

Bölcsészet, hetenként két óra. Logika. Tk. Beck-Greguss 
„Logikája“ ; részben jegyzetek után.

Tornázds, hetenként két óra.
'Tanárok: Jezsovics Károly osztályfő, tanította a termé

szettant; Bellus János a latin nyelvet; Breznyik János a görög 
nyelvet, ki első félévben Horatius ódáit is magyarázta; Side 
Endre a magyar irodalmat és a bölesészetet; Király Ernő a 
német nyelvet és Magyarország történetét; Händel Vilmos 
lelkész a vallástant.

3. Tanítóképzőben. I-ső évi tanfolyamra hárman irat 
koztak be, egy azonban a második félévben kilépett; Il-ikra 
hárman, a Ill-ikra egy; IV-ed évi az idén nem volt. A latin 
s hellen nyelvnek kivételével a többi tantárgyakat az illető 
osztályokban, a felgymnasiumi növendékekkel együtt hallgatták. 
Külön tantárgyak: a tót nyelvtan, a bibliai történetek, káté 
s ennek magyarázata, folytonos olvasása a szentirásuak s vá
logatott szakaszok emlékelése.

Neveléstan, hetenként két óra. Tanulták a Il-ik és Ill ik 
évi tanfolyambeliek. Testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi s vallásos 
nevelés és fegyelemtan. Tk. dr. Emericy Géza „Népiskolai 
neveléstana.“ Tanitástan, hetenként két óra, szintén a Il-ik 
és Ill ik tanfolyambelieknél. Beszéd- és értelemgyakorlatok, 
olvasás-, irás-, nyelvtani szabályok levezetése-, helyes irás-, 
fogalmazás-, a magyar nyelvnek nem magyar tannyelvű nép
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iskolában való tanítása, számtanitás, méréstan-, földrajz- és 
történelem tanítás.

Zongorázás, hetenként négy óra. Az 1. tanfolyambelieknél 
gyakorlatok, a dur és moll hangmenetek. Az általános zene
tan. A 11-ik és 111-ik tanfolyambelieknél: gyakorlati zene
szerkesztés és orgonajátszás. Orgonagyakorlatok Bittértől; 
cliorálok eljátszása pedállal s elemzése; a különféle accordok, 
elő- és utójátékok elmélete, azok begyakorlása. Összhangzattan. 
Zeneszerkesztési feladványok otthoni dolgozatul. Ének, heten
ként két óra. Gyakorlatok és 70 chorál dallam, ezeknek egy 
részét négyhangon is énekelték az algymnasiumi növendékek
kel. Emlékeitek 24 egyházi éneket, mindegyikből 2—3 verset, 
nagyobbrészt tótul. A lyceumi dalegyesületben hét. egy órá
ban világi énekeken kivttl egyházi dallamokat is tanultak 
férfikarra.

A rajzban, mi kötelező tantárgy volt, a felgymnasiuini 
növendékekkel gyakoroltattak, épp úgy tornázásban is. Taná
rok. Zenében és éneklésben: Moesz Géza, nevelés- és tanitás- 
tanban: Sulc Endre, tót nyelvben, káté- és szentirás magya
rázatában: Hrencsik Károly lelkész; rajzban Heim Nándor.

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

Emil még a szünnapok alatt, Besse Dávid pedig szeptember 
elején, körünkből eltávoztak; amaz a brassói állami főreálisko
lához igazgatónak neveztetett ki, emez pedig a losonci állami 
főgymnasiumnál nyert tanári állomást. A föld- és természetrajz 
tanítására dr. Cserey Adolf államilag képesitett tanár lön al
kalmazva ; a második félévben pedig egyelőre latin nyelv elő
adására Hlavatsek András besztercebányai algymnasiumi igaz
gató-tanár hivatott meg, kinek meghivatását az is tette szük
ségessé, hogy Csömöz Miklós tanár határozottan oda nyilatkozott, 
hogy 27 évi fáradozást a tanítás és nevelés terén magára nézve, 
ki tanáridíj nélkül is kényelmesen megélhet, elégelve, e tanéven 
túl többé nem fog tanítani, s nyugalomba vonulni szándékozik. 
Stöszucr Gyula rém. kath. kateclieta helyét a r. kath. vallású 
növendékek hitoktatójaként Paulovics József segédlelkész fog
lalta cl. A többiek ugyanazok, kik múlt tanévben voltak. 
Ennélfogva a lyceumon ez évben a következő tanárok működ
tek. Rendesek: Bellus János, óráinak száma hetenként első
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félévben 24, másodikban 16; Benda Péter Pál, b. 6. sz. 13; 
Breznyik János igazgató-tanár, b. ó. sz. első félévben 10, má
sodikban 8; dr. Cserey Adolf, b. ó. sz. 21; Csömöz Miklós, b. 
ó. sz. első félévben 14, másodikban 10; Hlavatsek András, h. 
ó. sz. 16; Jezsovics Károly, h. ó. sz. első félévben 20, máso
dikban 19; Király Ernő, b. ó. sz. 20; Moesz Géza, h. ó. sz. 
19, rendkívüliekkel a zeneintézetben 29; Osztrolucky Gyula, 
b. ó. sz. 21; Sule Endre, b. ó. sz. 19. Rendkívüliek: Händel 
Vilmos német-magyar lelkész, b. ó. sz. 10; Hrencsik Károly, 
tót lelkész, b. ó. sz. 4 a tanítóképzőben; Paulovics József, róni. 
katb. bitoktató, b. ó. sz. 8; Honig Manó az izraelitákat taní
totta hetenként 2 órában. Rajzban Heim Nándor, bányászati 
akadémiai tanársegéd, tornászaiban Húber József, városi torna
mester. Előosztályban Almán Dániel tanított.

ill. Zeneintézet.
Zenetanárok Moesz Géza és Herbst János, amaz hetenként 

10, ez 4 órában tanított. Fizető tanuló 21; ingyenes 8, kik 
egynek kivételével tanítóképzősök. Ingyen ezentúl csak is ezek 
fognak taníttatni. Zongorázásban mindnyájan hetenként négy
négy órában gyakoroltattak. Hangszerek mint múlt évben: 9 
szárny s több kis zongora és egy Riegel-féle orgona pedállal 
s két változattal, a tanitóképzősök begyakorlására. Legügye
sebbek a zongorázásban: Broken Jenő 1IL, Chorváth Kristóf 
IV-ed és Izák Pál VIH-ad oszt. tanulók.

IV. Rajzolás, tornászat és gyorsírás.
A szabadkézi rajz a tanítóképzősökre nézve kötelező tan

tárgy volt, de a gyakorlatokban, melyek hetenkint 2 órában 
tartattak, a felgymn. növendékek közül is többen vettek részt. 
Heim Nándor bányászati akadémiai tanársegéd vezette. Ezek 
közül mind a két félévben kitűntek: VI. osztályban: Fogler 
Arthur és Paulinyi Dániel; Vll-ikben : Havas József és Zsolticky 
Samu; VII 1-ban : Augusztinovics Nándor.

Toruázásban mindenik osztály gyakoroltatott heti két-két 
órában, csak azok voltak az illető egyházi főhatóság beleegye
zésével felmentve, kik orvosi bizonyítványnyal tudták igazolni, 
hogy a gyakorlatok ártalmukra vannak. A Június hó 2-án a 
lyeeum és a helybeli róm. katb. nagygymnazium növendékeivel 
együttesen megtartott tornaverseny alkalmával növendékeink 
közül pályadíjat nyertek, mire a selmecvárosi nemes tanács
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ez évben 15 irtot kegyeskedett megajánlani: Huber Kálmán 
VH-ed oszt. (díja: 15. Eötvös, Babérlombok), Bankó János II. 
évi tanítóképzés (díja: Koszorúsok Albuma), Hara Kálmán V. 
oszt. (d. Gyulay, Vörösmarty Életrajza), Steinsdorfer Vilmos 
lV-ed oszt. (d. Berzsenyi iáunkái) és Tirts Béla I ll ád oszt. 
(d. Knigge, Érintkezés az emberekkel).

Gyorsírásban dr. Cserey Adolf gyakorolt 30 főgymn. 
tanulót Gabelsberger-Markovics rendszere szerint. Nagyobb gya
korlottságot mutattak levelezési és vita gyorsírásban: Gáspár 
Gyula V-Öd, Gonda József Vl-od, Dobozi Kálmán és Melcsicky 
Pál Vll-ed és leginkább levelezési gyorsírásban: Gálív Sándor; 
Reuss Jenő, Braun Zsig. és Matzner Jenő VIII. oszt. tanulók.

V. Taneszközök, könyv- és szertárak.
Könyvtár. A közkönyvtár mostani könyvtáros Osztroluczky 

Gyula tanár által rendeztetvén, annak jelen állapotáról követ
kező kimutatást terjesztett be. Van benne nyelvészet és iro
dalomból 617 mű, 1003 kötet; theologiából 773 mű, 1050 
kötet; történelemből 482 mű, 1153 k. ; természet és mennyi- 
ségtudományból 511 mű, 846 köt.; pbilosophiából 206 mű, 
397 kötet; jogtudományból 184 mű, 235 kötet; geograpbiaból 
77 mű, 113 kötet; vegyes 296 mű, 339 kötet, összesen 3119 
mű, 5136 kötet. E szerint jóval kevesebb, mint a mennyit az 
elébbi években Értesítőinkben kimutattunk. Úgy lesz alkal
masint az ifjúsági magyar, német és tót könyvtárakkal is, ha, 
mi szükséges, újra fognak rendeztetni s haszontalan limlomtól 
megtisztíttatni. Elébbi jegyzékek a magyar (petőfiköri) könyv
tárban 3030, a németben 1600, a tótban 1010 kötetet mutat
nak, mely utóbbiak jelenben a tanulók által nemigen használ
tatnak. A tanulói könyvtárban van 159 mű (szótár s minden
féle tankönyv), 394 kötet. Több százra megy oly tankönyvek 
száma, melyek most nem használhatók. A közkönyvtár részére 
az év folytán megszereztettek: Thewrewk Emil, Anakreon 
görögül és magyarúl; Bozóky: Római világ 2-ik köt.; Krisz, 
Ábrázoló mértan; az Osztrák-magyar monarchia Írásban és 
képben; Hunfalvy János: Földrajz 2-ik kötet; Deák Ferenc 
beszédei 1848—1863; Acsády: Magyarország Budavár vissza
foglalása korában. Hazslinszky: Magyarország zuzmói- és 
mohflórája ; Hermann Otto : Magyarország pókfaunája; Szinyei: 
Magyarország természettud. és mathematikai könyvészete. A
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magy. tud. akadémia kiadványaiból a történelmi és irodalmi 
müvek; A magyar tört. életrajzok 1885—86-ik évfolyama. 
Weber Samu, Szepes-bélai cv. egyház község monographiája. 
Hörk József, Sáros-zempléni ev. esperesség története. Allgem. 
bist. Portraitvverk; Orientreise des Kronprinzen; Instructionen 
für den Unterricht an den Gymnasien in Österreich; Weisungen 
zur Führung des Schulamtes an den Gymnasien in Österreich. 
Droysen: Hist. Atlas. Ajándékul jö ttek : Péch Antal, ministeri 
tanácsos úrtól: Selmecbánya vidéke földtani és a magy. kir. 
bibertárnai bányák mivelési viszonyainak ismertetése 1885.; A 
budapesti orsz. kiállítás alkalmával a Selmecbányái bányaigaz
gatósághoz tartozó művek statist. ismertetése és a kiállított 
tárgyak jegyzéke, 1885.; A selmeci-pjerg-stefultói bányamivelés 
szintes térképei és szelvényei Péch Antal, m. kir. ministeri ta
nácsos és bányaigazgató utasítása szerint szerkesztette Tirscher 
József, m. kir. bányamérnök. Trefort Ágost, vallás s közok
tatásügyi minister úrtól: Dr. Bihari Péter, Általános és hazai 
mivelŐdés-történet 1. II. köt.; A vallás- és közoktatásügyi ra. 
kir. ministernek a közoktatás állapotáról szóló és az ország
gyűlés elé terjesztett jelentése. 1. füzet: A népoktatásiügy 
1883—4. II. füzet: Közép és főiskolák, szakiskolák, emberba
ráti és közmivelődési intézetek, 1884—5. évről. A budapesti 
átalános kiállítás országos bizottságától, 26 db. katalógus és 
kalauz. Liszkay Gusztáv, nyugalm. kir. bányaiskolai igazgató
tanár úrtól: Scholl C. F. A gépész kalauza. 1884. Dolinay 
Gyula úrtól: Történelmi arcképcsarnok diszkötésben. Pauer 
János, selmeci bányászati akad. titkár úrtól több füzet, mely 
az országos kiállításra vonatkozik. Dr. Bihari Péter úrtól: 
Népiskolai oktatástan; Iskolai és házi neveléstan; Testi neve
lés- vagy egészségtan; Embertan, I. Testtan II. Lélektan; Tiszta 
gondolkodástan vagy logika. Batizfalvi István, budapesti ev. 
fögymn. tanár úrtól: A keresztyén egyház története. 1886. A 
magyar tudom, akadémiától az akadémia kiadványai. Csecsetka 
Sámuel, pozsonyi ev. thcol. akad. igazgató tanár úrtól: A 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház theol. akadémiának 
évkönyve 1885—6 évről. Rombauer Emil, brassói állami fő- 
reáltanodai igazgató-tanár úrtól: Joseph Dieck, Geschichte des 
Kronstädter Gymnasiums 1845. Job. Vogt, Beiträge zur Gym
nasial Paedagogik. Das Alumnat. 1886. Baltik Frigyes, liptó- 
szentmiklósi ev. lelkész és liptómegyei fóesperes úrtól: Rezikii

2*
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Gymnasiologia, becses kézirat. Holluby József, nemes podho- 
ragyi ev. lelkész és trencséni lóesperes úrtól: Andreae Alceati 
Emblemata, Francofurti 1 f>(i7. Mindenik embléma előtt 1—2 
üres lap van bekötve, melyekre Reuter Ulrik, selmeei bánya- 
birtokos 1582—4-ben, midőn Németországban (Wittenbergben 
s Helmstadtban) tanult s utazott barátai vagy tanárai s más 
nevezetesb férfiak által emlékmondatokat Íratott. Némelyek 
később Írattak, egyik 1591-ben Rybscherus Gábor, gróf Forgách 
Imre titkára által; de vannak benne emlékiratok 1 (500-ból is. 
Dr. Bolemann István, selmecvárosi és vihnyei orvos kerül. osk. 
tanácsos úrtól: Természettudományi közlöny és Földrajzi köz
lemények ez évi füzetei. Franklintársulattól, Lauffer Vilmos, 
Lampel Róbert, Hoffmann és Molnár könyvkereskedő és kiadó 
uraktól az általok kiadott tankönyvekből mutatvány példányok. 
Folyóiratokból járnak részint az oskola, részint egyes tanárok 
költségén : Budapesti szemle, — Magyar nyelvőr, — Figyelő, — 
Magyar könyvszemle, — Magyar philos. szemle, Egyetemes 
pbilolog. közlöny, — Középtanodai tanárok közlönye, — Ro
vartani lapok, — A századok, Hazánk, — Földtani közlöny,
— Evang. egyház és iskola, — Das Ausland, — Magazin für 
die Literatur des Auslandes, — Zeitschrift für alig. Geschichte,
— Zeitschrift für das Gymnasialwesen. — The Nature. A 
rajz- és földrajzi szertár számára vétettek : Höger, Landschafts- 
Studien, — Häuselmann, Zeichenschule; Woldermann, Berge 
der Erde. A geológiai gyűjteményt Ondrcska Pál, puchói ev. 
tanító úr Pucho vidékéről való 21 darab kövülettel, kagylóval 
stb. gyarapította.

VI. Segélyzöintézetek.
Élelmező (alumneum). Az élelmezőben 170 növendék lát

tatott el ebéddel és vacsorával, ha kellett, orvosi segélylyel s 
gyógyszerekkel is, 46 frt évi díjért, mely azonban többeknek 
(59-nek), vagy egészen, vagy részben elengedtetett. Az elen
gedett összeg 1274 frtot teszen. Ily jótétemény némelyeknél 
ösztöndíjat pótol, — miből kevés áll rendelkezésünkre s csak 
a legkitűnőbbeknek juttatható, kivéve, ha az alapítvány meg
engedi, hogy nemjelesek is, ha szegények és szorgalmasak, 
megkaphatják.

Ösztöndíjak I. A Teleky-Róth-Johanna grófnő-félét negy
ven forintjával hatan kapták, t. i. Vili. osztályban Bukovszky
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Ferenc, Kis Albert, Kolbenbeyer József, Pittner Aurél, Molec 
Károly; VH-ben Dedinszky János. 2. Németh István-félét 
(25 frtot) Bodicky Béla Vili. o. t. 3. Bánócy-félét (26 irton
ként) Gáspár Gyula V-öd, ZelenKa Frigyes IV-ed, Szekan 
Sándor III-ad és Bartko Miklós II od o. tanulók. 4. Szeberényi 
János félét (10 irtonként) csak selmeciek kapják: Zsolticky 
Samu, Medzny János VII-ed, Zelenka Béla Vl-od és Mihalovics 
Samu IV-cd osztálybeli tanulók. 5. Ivánka-félét (10 ftonként) 
Szever János, Hrencsik Márton VII-ed és Jeszenszky Ferenc 
VI-od osztálybeli növendékek, o. Grentzner-félét, ingyen ebé
det az ólclmezőbcn, Wladár Lajos VlII-ad osztálybeli tanuló 
élvezte. 7. Olajos Therézia-félét, hasonlón ingyen ebédet az 
élelmezőben, vagy 30 frtot, Szobonya Béla Vl-od oszt. növen
dék ; Palay Lajos V-öd oszt. tanulónak pedig 12 frt juttatta- 
tott. 8. Leidenfroszt-félét (9 frtot) Paulinyi Dániel VI. o. t. 
9. Kostenszky-félét (0 frtot) Badinszky Pál III. o. t. 10. Gróf 
Stainlein-fclét (ingyentartást az élelmezőben) Szabó Béla Vl-od 
oszt. t. 11. Székács-félét (5 frt 50 kft) Dedinszky Aladár I. o. 
t. 12. B. Radvánszky János-félét (G frtot) Chorváth Károly 
IV. o. t. 13. Luther Márton jubileum-félét (G irtonként), mely 
karénekesek számára alapittatott, Bátyel Samu III. o. és Országh 
Sándor II. o. tanulók s karénekesek. 14. Farbaky István-félét 
egy-egy 10 frankos aranyat Pántyik Árpád III. és Kovalovszky 
Pál I. o. tanulók, olyanokúi, kik a magyar nyelvben kitűnő 
szorgalmat fejtettek ki. 15. Zsigmondy Vilmos-félét (G frtot) 
Klein Béla III. o. t. 1G. Selmecvárosit (20 frankos aranyat) 
Cimra József VIII. oszt. tanuló, mint oly helybeli illetőségű 
„ki a folyó tanév alatt, miként az átiratban kijelentetett, úgy 
általán, miként különösen a magyar nyelvben s irodalomban 
dicséretre méltó előmenetelt s feddhetetlen magaviseletét tanú
sított/' 17. Breznyik-félében részesültek (6—10 irtonként) 
Patay Gyula VlII-ad, Szlancsik Bogyoszló VII-ed oszt. t. és 
Droppa Dániel 11-od évi tanítóképzős. A többi kamat (34 frt) 
jutalomkönyvek vételére fordíttatott. Kormány ösztöndíjakat 
élveztek: Augusztinovics Nándor Vili. oszt. tanuló pénzügyőrit, 
150 frtot; Mária Therézia-féle kincstárit, 120 frtot: Melcsicky 
Pál és Havas József VII-ed, Széchényi György-félét 120 frtot 
Szászy József, s Jcttim-félét, 80 frtot, Träger Lajos VIII. oszt. 
tanulók. Jutalornliönyveket kaptak 37-en, melyeket az igazgatón ki- 
Yül Csomóz Miklós, (e célra 10 frtot adott) Osztrolucky Gyula

\
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tanárok, Joerges Ágost könyvkereskedő úr (Történelmi könyv
tárból 5 kötetet oly tanulóknak a 3-ik osztályban, kik a törté
nelemben jeles osztályzatot nyertek), a selmccvárosi nemes 
tanács (tornadíjakra adott 15 irtot) s a felvidéki közmivelődési 
egyesület ajánlottak fel, ez utóbbi 8 müvet olyanok számára, 
kik különösen magyar nyelvben való haladásnak adták jeles 
bizonyítványát. A többi jutalomkönyv többnyire olyanoknak 
juttattalott, kik sem élelmezői díjelcngedósben, sem nagyobb 
ösztöndíjban nem részesültek s mindakét félévben jó magavise
let és szorgalom által kitűntek, milyenek az I-ső osztályban: 
Dedinszky Aladár ésKovulovszky János (Kisfaludy Bánd. regéi); 
Králik Gusztáv és Horváth .Mihály (Cucor, mesék), Hromada 
Márton (Hazaszeretet könyve). Il ik osztályban, Eizner Károly, 
Pauer Jenő, Wankovits Kálmán (Hartinger, Orbis pictus); Bartko 
Miklós (Csiky, Görögmagyar mythologia), Häudel Vilmos (Élet
rajzok Plutarchusból), Országit Sándor (Oskolai Atlasz). IH-ik 
osztályban, Badinszky Pál (Cox, Görög regék), Clement Béla 
és Klein Béla (Hartinger, Orbispictus), Tirts Béla (Knigge, 
Érintkezés az emberekkel, tornadíj). IV-ik osztályban, Erdélyszky 
Géza (000 magyar nemzeti dal) és Chorváth Kristóf (Petőfi 
Költeményei, mindkettő :i közmivel, egyesület adományából); 
Mihálovics Sám. (Dolinái, Történelmi arcképek, diszkötésben) 
és Steinsdorfer Vilmos (Berzsenyi Munkái, tornadíj). V-ik osz
tályban, Gáspár Gyula (Balladák I. II. köt.), Hara Kálmán 
(Gyulay, Vörösmarty Miit. életrajza, tornadíj). Vl-ik osztályban, 
Gonda József (Magyar pantheon, diszkötésben), Szabó Béla 
(Church, Elbeszélések), Paulinyi Dán. (Petőfi költeményei, köz
mivel. egyesület adományából), Bankó János, tanítóképzős 
(Koszorúsok albuma, tornadíj). Vil ik osztályban, Baltik Pál és 
Havas József (Petőfi Költeményei diszkötésben), Nagy Árpád 
(Greguss, Arany balladái); a közmivel, egyesület adományából: 
Bartoss György és Wcisz Lajos (Petőfi költeményei) Argay 
György és Huray Emil (Régi Szeged); Lubcr Kálmán (B. Eötvös, 
Babérlombok, diszkötésben, tornadíj). Vili ik osztályban, Cimra 
József (Madách, Az ember tragoediája, a közmivel, egyes, ado
mányából); Kiss Albert: Schiller’s Werke egy kötetben és Pi liner 
Aurél Goethe’s Werke 3 kötetben. Az első osztályban — mint 
selmeci születésűek — jutalmat nyertek, két-két frtot a Szebe- 
rényi-féle alapítványból Thürmenstein Gyula és Ihvizdák Ferenc 
s könyvet, Bolemaun Géza (Benicky Irma: A világ nép i).
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VII. Pártfogók.

Hálásan ismerjük el, hogy régi jóltevőinkhöz ez évben 
újak is járultak, kik kcgyadományaikkal lehetővé tették, hogy 
munkálkodásunkban megnem akadtunk. Nagy mólt. Trefort 
Ágoston, vallás- s közoktatásügyi minister úr kegyes volt ré
szünkre, addig is, inig a magas kormánynyal kötött szerződés 
meg fog erősíttethetni, rendkívüli segélyül az itteni kir. adó
hivatalnál 4000 irtot utalványozni, melynek felét múlt évi 
September-hó elsején, másik felét pedig f. évi Februárius-hó 
elején vettük fel. A szokott évi segélyt beszolgáltatták az 
oskola részére a bányai ev. egyházi kerület a tanító képző 
fenntartására megszavazott 700 írttal, s a Zsedényi-féle ala
pítvány kamatjával együtt 3835 frtot; a lionti ev. esperesség 
21)2 frt 43 krt., a barsi esperesség 21 frtot, a selmeci ev. egy
ház 250 frtot, a szászi fiók gyülekezet 7 frtot, nemes Tótpelsőc 
városa 00 frtot; gr. Stainlein Otto kerül. osk. tanácsos úr 210 
frtot. Zsigmondy Vilmos, kir. tanácsos s országos képviselő úr 
100 frtot, mely az adományozó úr beleegyezésével alapját 
fogja képezni egy Zsigmondy-féle, idővel öregbítendő ösztöndíj - 
alapítványnak, melynek kamatja ez évben ösztöndíjul (ld. 
fentebb az ösztöndíjasok jegyzékét) már is kiosztatott.

Különösen a tanítóképző részére befolyt az ajánlott évi 
segélyekből a pestmegyei ev. esperességből 1884/S és 1885/s-ra 
60 frt; budapestiből 45 frt (t. i. a budapesti tót egyház küldött 
1884/5-n 10, a budapesti magyarnémet egyház 10, a budapesti 
magyar egyház 25 frtot); a bánságiból 20 frt 1884/5-re; a
nógrádiból 100 frt 1885/6-ra; a zólyomiból 158 frt (melyhez
járultak: Bábaszék 5, Badín 2, Besztercebánya 30, Míto 1,
Dobrona 10, Garamszögh 2, Horhát 1, Korpona 20, Králóc 2, 
Felsőlehota 2, Libetbánya 5, Felsőmicsinye 2, Ocsova 10, 
Osztroluka 6, Tótpelsőc 20, Pojnik 5, Radvan 2, Nagyszalatna 
2, Zólyom 20, Lipcse 10, Zsibritó 1 írttal), ehhez járul a breznó- 
bányai alapítvány kamatja 16 frt összesen 174 frt; a borsiból 
a farnadi alapítvány kamatja 8 frt; a hontiból 30 frt, (miliez 
járultak Lőrincsek János osalli lelkész úr 10, Prandorf 2,
Felsőalmás 2, Bagonya 2, Bakabánya 10, Bagyan 1, Beluja 1, 
Devicse 2 írttal). ReinényeljUk, a tanítóképzőben jövő tanév
ben több növendék lesz. Az első évi tanfolyamra IV. osztály
beli tanulóink közül már is 5-en jelentkeztek, s nem a leg-
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gyöngébbek, és 3 idegen. Az, bogy a múlt évben képesítettek 
mind meglehetős állomást nyertek, s a szorgalmasak az élel
mezőben ingyentartásra tarthatnak számot, —. vonzó erővel 
látszik birni. A tanári gyámolóra Dobozy István, maglódi jegyző 
úr 2 db. 10 frankos aranyat sziveskedett küldeni.

Az élelmeseit (alumneumot) mely most Sulc Endre tanár 
gondozása alatt áll és felszerelés s berendezés és rend tekinte
tében több változáson ment át, segélyezték kegyadományaikkal: 
gróf Stainlein Otto úr 7 hekt. rozszsal és 4 hekt. búzával; a 
selmeci takarékpénztár 50, az ipolysághi 20 írttal, ugyan 
annyival a selmeci népbank is, Teszáry László, abonyi szolga- 
biró úr 2 írttal. A nagylaki ev. egyház 205 frtnyi alapítványt 
tett, melynek kamatja nagylaki v. más, békéscsanádi ev. espe- 
rességbeli szegény tanuló segélyezésére lesz fordítandó. Az 
alapítványt tulajdonképen Valentinyi Guszt. nagylaki ev. tanitó 
úr buzgólkodásának köszönhetjük. Múlt tanévben felszólított, 
engednék meg, hogy fia, V-öd oszt. növendékünk, Nagylakon 
s környékén a szünetnapok alatt a lyceumi élelmező részére 
kegyadományokat gyiijthessen. Az engedélyt erre készséggel 
megadtuk s a kéregetési könyvet leküldtük. Az eredmény 
meglepő volt. A könyvbe pénzben 172 frt 60 kr. Íratott alá, 
gabonában 27 köböl s 1 '/2 véka búza, de eddig csak a fentebbi 
összeg küldetett be, 100 frt a tanitó úr által, 105 frt pedig 
Szeberényi Andor lelkész úr által, ez utóbbi összeg a beszol
gáltatott s eladott búza ára fejében. Szabad reménylenünk, 
abból, mi a könyvbe aláíratott, mind pénzből, mind a búzából 
valami még bejövend, mi által a fentebbi alapítvány, a mivé 
a t. nagylaki egyház a gyűjteményt tekintetni kívánja, tete
mesen fog növekedni. Mi csak köszönettel tartozunk mind a 
tanitó úrnak, hogy a gyűjtést kezdeményezte s eszközölte, mind 
a lelkész úrnak, hogy a búza értékesítésében fáradozni szives
kedett, s el nem fogjuk mulasztani az alapítvány kamatját a 
kijelölt célra fordítani. Az évenkint kiküldetni szokott kérege- 
tők (supplieansok) az őket illető negyeden kívül 1226 frt 20 
krt hoztak, mely összeghez 10—50 kronként 729-en, 50—90 
kronként 421-en, 1 irtonként 696 an, 2 irtonként 112-en, 3 
irtonként 13-an, 4 irtonként 5-en járultak, 5 irtonként 34-en 
a kéregető könyvecskékben álló bejegyzések szerint: Thuranszky 
Zoltán Ipolysághon, a békéscsabai népbank és takarékpénztár, 
a csabai ev. egyház, a szentesi reform, egyház, a szentesi kir.
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töltésépítő hivatal személyzete, az aradi ág. hitv. ev. egyház, 
dr. Medveeky Károly Léván, Kosztolányi Sándor Nemcsényben, 
Bódé Lipót Szelezsényben, — 0. Gy-né, — Nyitrai „Márton“ 
asztal, Maróthy Emil, Vanyareon, Szabó Károly Endrefalván, 
Veress Gyula Szakallban, Zsivora Samu N.-Széesényben, — 
Mátray Mih. Velencén, b. Ka dó Antalné, — B. Bogláron, Soly- 
mosi Looson, Szelestey Károly, százados Szombathelyen, Száj- 
bely Gyula Rohoncon, — Nyíregyház városa, — Budapest főváros, 
dr. Kossacky Budapesten, Fabínyi Teotil, Kéler, Marosy Károly 
Váchartyánban, Szemők Pál Rákoskeresztúron, Zsigmondy Vilmos 
Pécelen, b. Prónay Gábor Tápiosághon, Huszágh Dániel Zó
lyomban, Platthy György N.-Szalathnán; 9 frttal járult a fekete- 
hegyi fürdő közönség; 10 frttal Dessewífy Otto Vanyareon, b. 
Prónay Dezső Ácsán, b. Radvanszky János Varsányban. A 
magyar nyugati, budapest-pécsi, cs. kir. szab. déli vaspálya- s 
osztrák-magyar államvasut-társaságok t. c. igazgatóságai (a 
többiek, hova fordultunk, kérelmünket megtagadták) kéregető- 
ink részére mérsékeltebb áron vasúti menetjegyeket szívesked
tek kiszolgáltattatni. Mind ezeknek, mind a fentebb, ezen és 
más számok alatt említett jótevőinknek, kik tanintézetünket 
bár mivel méltóztattak segíteni s bennünket kegyadományaik
kal munkálkodásunkban gyámolítani, kedves kötelességünknek 
tartjuk ezennel is forró hálánkat nyilvánítani.

Vili. Lyceumi egyesületek.
1. Magyar önképző (Petőfi) kör. A tagok száma összesen 

139, rendeseké 53, rendkívülieké 8(3. A kör elnöke Sule Endre, 
a magyarnyelv s irodalom tanára, alelnöke Heringer Sándor, 
főjegyzője Kiss Albert, főkönyv- s pénztárosa Traeger Lajos 
VlII-ad oszt. tanulók, aljegyzője Dedinszky János VH-ed, al- 
köuyvtárosai: Galfy Sándor, Medveeky Ernő, Svehla János, 
Bárok Samu, Bukovszky Ferenc VlII-ad s Argay György és 
Szever János VH-ed oszt. növendékek. A kör célja első sorban 
az önképzés lévén, tagjai ez irányban munkálkodtak és pedig 
készítettek önálló dolgozatokat, bírálatokat és szavaltak. Ez 
évben készítettek 26 dolgozatot, megbíráltak ugyan annyit 
írásban és élő szóval, szavaltak 47 költeményt. A dolgozatok 
közül érdemkönyvbe került 4, megdícsértetett 10, a többi 
egyszerűen tudomásul vétetett. Az érdemkönyvbe jutottak kö
zül jutalmat nyertek: a Breznyikianum ez évi kamatját 7 frtot
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Heringer Sándor Vili. o. t. „Ősz, tavasz“ c. ódája és Szabó 
Lajos VIII. o. t. „A bazáról“ c. ódája (5. o. é. írt). Ünnepélyt 
a kör egyet tartott, az 1848/9-iki szabadságharc emlékére márc. 
15-én a követkézé műsorral: 1. Dal. 2. Nemzeti dal (Petőfi 
Sándortól) Majer Lajos Vili. o. t. 6. A migysarby ütközet. 
Medvecky Ernő Vili. o. t. 4. Dal. 5. Emlékezés (Heringer 
Sándor Vili. o. tanulótól) Molcc Károly Vili. o. t. 6. Vissza
pillantás szabadságharcunkra. Kiss Albert Vili. o. t. 7. Dal. 
Az ifjúsági könyvtár számára ez évben a következő könyvek 
szereztettek be: Ugor, vagy török-tatár eredetű-e a magyar 
nemzet? Hunfalvy Páltól. 2. A jelentéstan alapvonalai Simonyi 
Zs.-tól, 3. A magyarok eredete, Vámbéry Ármintól. 4. A 
két Vesselényí. Gr. Széchényi István, Kemény Zsigmondiéi. 
5. Forradalmi képcsarnok (Szironditól) 6. A székely földön 
és az Al-Dunán, K. Nagy Sándortól. 7. Az ezer tó országa, 
dr. Szinuyei Józseftől. 8. Védjük az állatokat, Herman Ottótól. 
9. Képes természetrajz, Hanák K. Jánostól. 10. Garay János 
életrajza, Ferency Józseftől. 11. A magyar dráma Gyermek
kora, K. Lippich Elektől. 12. Petőli költészetének nemzeti 
idomairól, Erődi Dánieltől, 13. Arany János életéből, Ercsey 
Sándortól. 14. A 16-ik század magyar lyrai költészete, Kardos 
Alberttól. 15. Martinovics cs társainak összeesküvése, Fraknói 
Vilmostól. 16. Színműírók és színészek, Beöthy Zsolttól. 17. 
Kisfaludy Károly és munkái, Bánócy Józseftől. 18. Gr. Szé
chényi István naplói, Zichy Antaltól. 19. Vas Gereben élete 
és munkái, dr. Váli Bélától. 20. Petőfi Sándor élete és művei, 
Vahot Imrétől. 21. Déryné naplója, Tors Kálmántól. 22. A 
világirodalom nagy épószai, Szász Károlytól. 23. Petőfi Sándor, 
Vutkovich Sándortól. 24. Magyar Helikon, Zólyomi Lajostól. 
25. Magyar Helikon, Helmár és Mangoldtól. 26. Szavaló könyv, 
dr. Jancsó Benedektől. 27. Mythologiai elemek a székely nép- 
költészetben, Kozma Ferenctől. 28. Divina Komédia iDante- 
Szász K.) 29. Gr. Széchényi István élete, dr. Kerékgyártó 
Árpádtól. 30. II. Rákócy Ferenc ifjúsága, Thaly Kálmántól. 
31. Képek a középkorból, P. Szathmáry Károlytól. 32. Elmúlt 
idők, Vadnay Károlytól. 33. Bozóthy .Mártim, Nóra, Mukányi, 
Stomfai család, Csiky Gergelytől. 34. A tót leány és A milimári, 
Almásy Tiharnértól. 35. Piros bugyeiláris, Csepreghy Ferenctől. 
36. A vörös sapka, Vidor Páltól. 37. Az öreg béres, Nótás 
Kata, Győry Vilmostól. 38. Elbeszélések Győry Vilmostól. 39.
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Elbeszélések, Májer Miksától. 40. Kis dekameron Jókai Mórtól. 
41. Ifjúsági iratok, Jókai-, Szász K.- és Paszlavszkytól 42. 
Ifjúsági olvasmányok, Dolinay Gyulától. 43. Ezeregy éj, Kar
dos Páltól. 44. Magyar gyermekmesék, Radó Vilmostól. 45. 
A tudomány vértanúi, Tissandiertől. 4G. Szécliy Mária, Dócy 
Lajostól. 47. A tragikumról, Beöthy Zsolttól. 48. A tragikum, 
Rákosy Jenőtől. 40. Tanulmányok, Széclien Antaltól. 50. 
Világtörténet, llibáry Ferenctől.

2. Dalegyesület. Rendes tagjainak száma 57, pártolóké 
54, összesen 111. Az egyesület elnöke Jezsovics Károly, tanár, 
karmestere Moesz Géza, tanár, ki a rendes tagokat hetenkinti 
egy órában 4 hangú éneklésben gyakorolta; jegyzője Traeger 
Lajos, főpénztárosa Kristó Nagy Antal, Vill-ad oszt. tanulók, 
alpénztáro-a Dedinszky János, VII-ed osztálybeli. A tagok 
által befizetett járulékokból az év végén tartott dalversenyben 
legjobb dallosokul pályadijakat nyertek: Izák Pál VlII-ad oszt. 
tanuló 10 frtot és Máyer János, 3-ad évi tanfolyambeli tani tó
képzős 6 frtot.

3. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg bibliai gyám-egyesület, a 
mennyiben az egyesület célja nem pénzzel segíteni az egyhá
zakat, hanem bibliákat s uj testamentomokat, vagy énekes s 
más ájtatos könyveket részint istentiszteleti használatra, részint 
szegények közt ingyen leendő elosztás végett szétküldözgetni. 
Az egyesület az igazgató feliigyelésc alatt áll. Elnökei: Trae
ger Lajos és Kiss Albert, jegyzői: Bukovszky Ferenc és Molec 
Károly, főpénztárosa Kristo Nagy Antal, mind VlII-ad oszt. 
tanulók. Alpénztárosok az egyes osztályokban, kiknek feladata 
a havi járulékokat begyűjteni s a gyüjteménynyel a havi gyű
léseken, beszámolni: VlII-ban Reuss Jenő, VII-ben Dedinszky 
János, Vl-ban Paulinyi Dániel, V-ben Dedinszky Károly, 
III—IV-ben Svehla János és 1—Il-ban Argay György, amaz 
VlII-ad, ez VII-ed oszt. tanuló. A havi gyűlésekben a szám
adás befejezte után vallásos tárgyú szavallások s felolvasások 
tartatnak, emezek többnyire „Vasárnap“-ból. A rendes tagok 
száma, kik magokat havi, 5—10 kr. járulékokra lekötelezik s 
csak felgymn. növendékek lehetnek, — szavazati joggal csak 
is ezek bírnak, — 125, rendkívülieké, kik tetszés szerinti ado
mányokkal mozdítják elő az egyesület célját, 95. A kros ado
mányokból begyűlt az év folytán 65 frt. Az egyesület határozata 
szerint fognak küldetni énekes könyvek Rózsahegyre és Cino -
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bányára; bibliák 8 ujtestamentumok, tótnyelven: Felső-Palojtára, 
Ochtinára, Szentpéteribe, Devicsérc; csak diszkötésű biblia 
istentiszteleti használatra: magyar nyelven Hernad-Vecsére, 
Maglódra és Baracskaiul; épp úgy az egyetemes evang. egyházi 
gyám egyesületnek 3 diszkötésű biblia magyar-, német- cs tót
nyelven, szabad rendelkezésére.

4. Segélyzőegyesüld,— a kőzélelmezö mellett szükséges volta 
nem éreztetvén, ez évben sem jött létre. A meglévő tőkének 
kamatja a tőkéhez csatoltatik, mely most már 600 írtra rúg; 
idővel és adandó alkalommal szegény tanulók segélyzésére, 
netán szükséges tankönyvek vételére stb. lesz fordítható.

IX. A tanulók száma.
A lyceum 8 osztályában volt a tanév elején 274, 3 ma

gán, 271 nyilvános, a tanító képzőben 7, összesen 281 tanuló, 
12-vel kevesebb, mint az előbbi évben. Vizsgálatot tett a 
lyceumi tanulók közül 258, és pedig az első osztályban 39, a 
2-ikban 25, a 3-ikban 37, a 4-ikbcn 28, az 5-ikben 21, a
6-ikban 21, a 7 ikben 34, a 8-ikban 53. Vizsgálatiul! maradt 
az 1-ső és 7-ik osztályban 2, kilépett 10, clküldetett a 7 és 8-ik 
osztályból 4. Vallásra nézve volt a tanév elején ágost. liitv. 
177, liclv. hitv. 19, róm. kath. 69, izraelita 7 =  274, végén: 
170, 18, 64, 6 =  258. A tanítóképzős mind ágost. hitvallású. 
Honosságra nézve helybeli 44, megyebeli 61, másmegyebeli 152, 
külhoni (Krajnai) 1 =  258.

X. Vizsgálatok. [Tanári jubileum, Jezsavicsiamun.)

Előre látván, hogy a tanévnek háromszakra s a tananyag
nak ugyan annyi részre való elosztása ez évben a 2-iknak 
aránytalan hosszúsága, a 3-ikuak meg aránytalan rövidsége 
miatt bajos lesz, jobbnak véltük most még a régi eljárást kö
vetnünk ; az évet két részre osztottuk, azon különbséggel, hogy 
a nálunk szokásos félévi szigorlatokat elhagytuk, a végzett 
tananyagot Januárius-hó folytán át meg átismételtük s a ta
nárok az osztályzatot legjobb meggyőződésük szerint megírván, 
az eredményről a szüléket szokott módon értesítettük. A 2-ik 
félév végén megtartottuk a szokott szigorlatokat, melyeken 
mindenik növendék minden tantárgyból egy tanárceusor jelen



létében felelt. Ki az első félévben valamely tantárgyból elégte
lent kapott, itt az egészévi tananyagból behatóbban vizsgálta
tott s rossz osztályzatát javíthatta, ha nem javította, elégtelenje 
megmaradt s bizonyítványába is kitétetett, melybe ez évben 
csak a 2-ik félévi osztályzatok vétettek fel. A bizonyítványo
kat felső rendeletnél fogva az eddig szokásos osztályzat kimu
tatása helyett, mely a szüléknek megküldetett, mi is minden 
tanulónak kiszolgáltattuk, magában értetik, ha iskolai fizeten
dőit, különösen a tan- s élelmezői díjat beszolgáltatta; mert 
ki hátralékban maradt, azt csak akkor fogja megkapni, ha 
tartozását lerójja. A 2-ik félévi szigorlatok mind a 8 osztály- 
lyal Június 8-ikától 18-ig tartattak. Az osztályzat 19 dikéu 
tétetett közzé, kihirdettettek az ösztöndíjasok nevei s kiosztat
tak a jutalomkönyvek, mikről 1. a Vl-ik szám alatt. A szi
gorlatok eredménye. Megvizsgáltatott 258 tanuló s érdemelt 
átalános fokozatul jelest 45, jót 83, elégségest 88, elégtelent 41, 
mi a tanulók névjegyzékében látható. Minden tantárgyból 
kaptak jelest az 1-ső osztályban Dedinszky Aladár és Kova- 
lovszky János, a 2-ikban Eizner Károly, Händel Vilmos és 
Országh József, — a 3-ikban Klein Béla, — a 4-ikben Chorváth 
Kristóf és Milialovics Samu, — a 6-ikban Gonda József, a
7- ikben Bal tik Pál, Dedinszky János és Havas József, — a
8- ikban Óimra József és Pittner Aurel. Különben jelest azok
nak adtunk, kik egy, legfölebb három tantárgyból jó, a többi
ből jeles érdemjegyet kaptak; itt pedig azért veszünk egynél 
több jót, mert némely tantárgynál például mennyiségtannál két 
jegyet Írunk, számtanból külön osztályozunk és külön a mér- 
tanból is, s megesik, hogy valaki az egyikből jelest kap, holott 
a másikban csak jóra viszi. A fennemlített 45 közt olyan, 
kinek 3 tantárgyból van jója, 15 van, — a többinek egy, 
legfölebb kettő.

Az elégtelenesek közt 12-nek csak egy tantárgyból lévén 
elégtelenje, ezt a tanári kar engedélyével javíthatják, épp úgy 
azok, a kik két tantárgyból kaptak elégtelent s hasonlón 12-en 
vannak, csakhogy a javítóvizsgálatnak letehetésére az illető 
egyházi felsőhatóságnál engedélyt kell kérelmezniök. Ha a 
javítót nem nálunk, hanem más tanintézetben kívánják letenni, 
ezért is a bányai cv. egyház-kerületi püspök úrhoz kell folya- 
modniok, holott előbb ily engedély adására az iskolai igazgató 
volt feljogosítva. A javító vizsgálat tartására nálunk Septem-
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ber-lió elseje és másodiké van kitűzve, — mit az illetőknek 
jólesz figyelembe venniök. Ki rossz osztályzatát nem lesz ke
ttes javítani, nem marad egyéb hátra, mint vagy az osztályt 
ismételni, vagy tanintézetünkből távozni s másutt próbálni sze
rencsét. Ugyanaz szól azoknak, kik kettőnél több tantárgyból 
kaptak elégtelent, kiknek száma 17.

Az osztályzat kihirdetésének alkalmát használta fel az 
igazgató egy csendes tanári jubileum tartására. Évzáró beszé
dében egyéb bajok közt, melyek a lyceumot érték, azt is meg
említvén, hogy a legutolsó években a tanárok gyakran változ
tak ; egy év sem múlt el, hogy valamely tanár jövedelmezőbb, 
vagy biztosabb jövedelmű állomást nyerve, tanintézetünket el 
nem hagyta volna, (mire nézve ld. az ezen Értesítő 4 ik lapján 
mondottakat is) erre vonatkozva felhozó, hogy bár természe
tesnek találjuk, ha valaki anyagi helyzete s állapota javításá
ról gondoskodik, a derék kartársaknak távozását mégis fájlal
tuk és fájlaljuk, — s annál inkább érezzük magunkat lekötelezve 
olyanok iránt, kik, mint látszik, nem ezt követik: ubi bene, 
ibi patria, hanem inkább; si qua sede sedes, et est tibi commoda 
sedes, illa sede sede; kiknél nem annyira netalán jövedelmezőbb 
állás, kedvezőbb anyagi helyzet az irányadó, hanem inkább kel
lemes társadalmi viszonyok, melyek közt élünk, — kedves baráti 
összeköttetések oly tudományos férfiakkal, kikkel való érint
kezés és eszmecserélés mindenha képező, mivelő, gyújtó, emelő, 
mi nem minden városban lelhető fel, -— a haladás és a tudo
mány színvonalán maradni kívánónál — lelkiszükség, mely 
nem mindenütt kielégíthető; kik szem előtt tartva iskolánknak 
missioszerü hivatását a felvidéken, nemcsak tudományosan ki
képezett, hanem hazafias lelkű ifjakat is nevelni a honnak, 
nem szűnnek meg nagy feladatunk megoldásában szorongó 
körülmények közt is velünk fáradni, — kiknek egyike, hogy 
másokról hallgassunk, Jezsovics Károly collegánk is, kinek 
kitartó, áldásos munkálkodása közöttünk már negyed századra 
terjed. Huszonöt éve, hogy itt tanári állomást foglalt el, teljes 
25 éve, hogy az oktatás és nevelés terén lankadatlan fáradozva, 
különösen kedvenctudoinányaiban, mennyiség- és természettan
ban számos növendéknél oly sikert mutat fel, milyennel kevés 
tanár dicsekedhetik, bizonyságul, hogy a tanmód, melyet követ 
helyes, célravezető, s kik elmaradnak, nem benne, hanem ma
gokban, s vagy eszök korlátoltságában, vagy szorgalmuk hiá-



nyílban keressék elmaradásuk okát. E 25 évi eredménydús 
munkálkodás, mert 25 év nagy időköz az ember életében, 
magában is megérdemelné, hogy a negyedszázados évfordulót 
ünnepélyesen ültjük meg, mit mégis tennénk, ha n m tudnék, 
bogy a tisztelt collegának, mint egy másik kedves tiszttársunk
nak, Csömöz tanár úrnak, minden, személyére vonatkozó lát
ványos ünnepély ellenére van. Azért mi, mint ennél két év előtt, 
ez alkalommal sem rendeztünk semmiféle jubileumi ünnepélyt, 
sem a collegának emlékül e napra semmit nem nyújtunk, 
annyi éven át szerzett érdemeinek őszinte elismerésén kívül, 
melynek ez ünnepélyes alkalommal is kívántunk kifejezést 
adni. Ue e nap mégsem marad maradandó emlék nélkül. Ez 
emléket a tisztéit collega maga eszközölte, maga állította ma
gának hálás növendékei által. A tanár tanításának legszebb 
jutalma növendékeinek az általa előadott tantárgyban való 
észrevehető haladásán kívül azok elismerése és hálája, mely- 
lyol magokat ismereteik gyarapításáért iránta lekötelezve érezik 
akkor is, midőn az oskola falait már rég elhagyták; ha mit 
ezen vagy azon szakban tudnak, neki köszönve, hálás érzelmei
ket nemcsak szóval, de tettel is igyekeznek bebizonyítani. S e 
jutalom tisztelt collegánknak bőven jut részéül. Számosán vall
ják, hogy életüknek ő volt irányadójok; ha ő bennük nem 
kelt kedvet a más különben száraz tudomány, niathesis iránt; 
ha őket nem képezi ki jó matkematikusoknak: sohasem szán
ják vala magukat oly pályára, melyen kellő mathematikai 
ismeretek nélkül az ember nem mozdulhat, s hogy most az 
életben kitűnő állást foglalnak el, azt, mint alapvetőnek, neki 
köszönik.' De hálájokat más módon is nyilvánítják. Fel vagyok 
jogosítva e levél által — dr. Kossacky Arnold, budapesti köz- 
és váltó ügyvéd úr intézte e napokban hozzám — ez alka
lommal közzé tennem, hogy a tanár úrnak országszerte, rég 
nyilvános életben munkálkodó hálás növendékei már múlt év
ben kezdtek gyűjteni egy, Jezsovics Károly-féle ösztöndíj alap
nak előállítására, melynek kamatja már jövő tanévben oly 
tanulónak adassék, ki magát különösen a mennyiség- s termé
szettanban kitünteti. A gyűjtés eddigi eredménye már három
száz forintot tesz, de mivel némely alapitó levél száz forintról 
is szól, ha az aláirt összegek mind befolynak, az alapítvány 
tetemesen fog növekedni. Az alapitó oklevél az aláírási ivek
kel s begyült összeggel együtt a levél szerint September elején
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fog- átszolgáltattatni, s a lisztéit adakozók reményük a tanár úr 
a nemes szándékot, mely őket lelkesíti, a nemes célt, melyet 
magok elé tűztek s az alapítvány által elérni óhajtanak, nem 
fogja ellenezni. Mi csak azt adjuk hozzá, mit szivünk mélyéből 
kivárniuk, tartsa a kegyes ég a tanár urat még számos évekig 
oly ép, viruló egészségben, amillyennel köztünk eddig folyton 
örvendett s adja, hogy még számos oly derék növendéket 
növelhessen a honnak, kik kellően betöltve az életben elfoglalt 
helyöket és örömmel emlékezve vissza egykori tanáruk, tanúl- 
ságos, gyújtó előadásaira, szükségesnek látják kegyeletüknek 
iránta s azon tanintézet iránt, melyben neveltettek, ily mara
dandó emléknek állítása által is adni kifejezést.

Az érettségi vizsgálatra 53-an jelentkeztek. Az Írásbeli 
Május 17—21 tartatott, a szóbeli Június 21-től 28-ig, emez ez- 
évben is nsgos s főtiszt, dr. Szeberéuyi Gusztáv', kir. tanácsos s 
bányai ev. egykázkerül. püspök úr elnöklete alatt. Kormány- 
biztosul dr. Medvecky Frigyes, egyetemi tanár úr volt kikiildve. 
A vizsgáló bizottság határozatánál fogva szóbelire öl-en bocsát 
tattak, ketten gyönge dolgozataik miatt ettől elutasítottak. 
Egyikük már a 8-ik oszt. vizsgálatnál fogva sem volt volna 
bocsátható az érettségire, mert némely tárgyakból elégtelent 
kapott. Mi az írásbelire, melyet Május közepén tartottunk, 
bocsátottuk, miként másokat is, kik az első félévben hol ezen, 
hol azon tárgyból elégtelent érdemeltek, azon remény fejében, 
hogy a 2 ik félév végén legalább elégségesre viszik; de mind
nyájoknak eleve kijelentettük, hogy ha a dolgozatok megütnék 
is a mértéket, nem fognak bocsáttatni a szóbelire, ha a 8-ik oszt. 
vizsgálaton csak egy tárgyból is elégtelent kapnak. Ez egyen 
kivül a többi a ministeri utasítások első íj ának megfelelvén, 
legalább e miatt a szóbelitől nem volt elutasítható. Ennek 
eredménye: 51 megvizsgált közül 36-an éretteknek nyilvánít
tattak , és pedig' ketten jeles átalános érdemjegygyei: u. m. 
Óimra József és Pittner Aurél; 13-an jóval u. m .: Augusztinovics 
Nándor, Bodicky Béla, Braun Zsigmond, Bukovszky Ferenc, 
Kiss Albert, Kolbenheyer József, Medvecky Ernő, Molec Károly, 
Patay Gyula, Pék József, licusz Jenő, Svebla János és Traeger 
Lajos; 21-en elégségessel u. m .: Bárok Samu, Bittera Géza, 
Bujkovszky Gusztáv, Forszter Gyula, Gálfy Sándor, Heim 
Gyula, Heim János, Heringer Sándor, Izák Pál, Májer Lajos, 
Matuska Kálmán, Simko Iiezső, Sólymosy Zoltán, Szabó Lajos,



tízlovikovszky Emil, tízluka Samu, Thomka Pál, Tóth János, 
Urbanszky István, Vladár Lajos és Zvarínyi Géza. Egy tan
tárgyból kaptak elégtelent s ennél fogva javító vizsgálatra uta- 
síttattak, mely September-hó Ví-án itt Selmecbányán fog megtar
tatni, 9-en; az érettségi vizsgálatnak egy év múlva leendő 
ismétlésére pedig hatan vannak utasítva. E szerint 53 növen
dék közül egészben 17 találtatott olyannak, kinek az érettségi 
bizonyítvány nem volt kiadható. Hogy enyhén jártunk volna 
el, senki sem fogja mondhatni, némelyek, meglehet, ellenkezőt 
fognak állítani. Se baj! csak javára lesz az ifjaknak, ha 
komolyan látnak a dologhoz s nem számítanak arra, hogy 
akár tanulnak, akár nem, mert a 8-ikba így amúgy felvergőd
tek, — egyik osztályból a másikba feltolattak — átfognak 
bocsáttatni s az érettségi bizonyítványt — könyörületből is — 
megkapják. A kellő szigornak mi is vagyunk barátai, — de 
távol vau tőlünk, miben némelyeknek, mint látszik, örömük 
telik — buktatásban keresni dicsőséget, s nagyon kívánatosnak 
tartjuk, hogy a mily mértékkel mi mértünk, olyannal mérjenek 
másutt és mások is, különben a cél, melyért felső helyen a 
vizsgálatoknál nagyobb szigort kívánnak gyakoroltatni, nem 
lesz elérve. Bennünket, igen is, kerülni fognak, kik bukástól 
félnek, mi ránk nézve nem lesz baj, de majd más tanintézeteket, 
„könnyebb iskolákat“ keresnek fel, hol véleményük szerint 
enyhébben bánnak a növendékekkel, s nem tereltetik el mago
kat más pályára, hol talán, mert többet kell kézzel, mint ész
szel dolgozni, könnyebben boldogulhatnának, ha magokat rá, 
jókor figyelmeztetve, hogy a tudósra nemvalók, annak idejében 
szánták volna.

XI. Iskolai fizetendők.
Tandíj a lyceumi osztályokban, beleértve a beírást, rajz- 

s tornadíjat, valamint az oskolai szükségletekre, fára, könyv- 
és szertárakra fizetendőket 22 frt, a tanító képzőben 12 frt. 
Élelmezésidíj az élelmezőben 46 frt egész évre, a tanító kép
zősöknél 24 frt, mely azonban ezeknél, ha szegények, szorgal
masak s feddhetetlen erkölcsi magaviseletnek, egészen elenged
tetik. Ilyeneket, ha nem fizethetnek is, nem szoktunk elutasítani. 
Ebédre jár kenyér, leves, hús, főzelék, vasár- s ünnepnapokon 
sült; vacsorára kenyér és vastag étel, hetenkint egyszer gulyás
hús, egyszer tésztás étel. Az élelmezőbe a tanulók valláskülönb-
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Ay nélkül vétetnek fél. A zeneintézetben egész évi tandíj 20 írt, 
ingyen csak a tanítóképzősök taníttatnak. A fizetendőknek 
legalább fele a tanévnek elején, másik fele Januárius-bó elején 
szolgáltatandó be az iskolai pénztárba. Ki régibb tartozásait 
le nem róvja, az isk. kerül, tanács határozatánál fogva a tan
intézetbe fel nem vétetik; kivételt csak szegény, kitűnő szor
galmú és feddhetetlen erkölcsi magaviseletii tanulóknál szoktunk 
tenni. Ingyenélőket nem akarunk tartani, sem proletárokat 
nevelni.

XII. A jövő tanév
szokás szerint Septemberhó 1-sején veszi kezdetét; a javító 
vizsgálatok is azokkal, kik olyanokra utasittattak, vagy arra 
az illető hatóságnál a megkivántatott engedélyt kieszközölték, 
nevezett hó 1. és 2-án fognak megtartatni. Későn érkezők, ha 
elmaradásukat alapos okkal nem igazolandják, be nem fogad
tatnak. Az első osztályba felveendőktől megkívánjuk, hogy 
korukat keresztlevéllel vagy születési bizonyitványnyal igazolják.



A növendékek névjegyzéke.
Jegyek magyarázata. *) kimaradt, **) elküldetett, ***) 

vizsgálatlan maradt, ***) magán tanuló ; á. =  ágostai, h. =  hel
vét, k. =  róm. katli. hitvallású, unit. =  unitárius, g. k. =  görög 
keleti, i. =  izraelita; 1 =  jeles, 2 =■= jó, 3 =  elégséges, 4 =  
elégtelen általános osztályzat.

V III. osztály.
3 Adamovies Samu, á., Szászi, Zólyom m.
1 Augusztinovics Nándor, á., Heves, Heves m.
3 Bárok Samu, i., N. Bárkány, Nógrád m.
3 Bittera Géza, k., N. Szalathna, Zólyom m.
1 Bodieky Béla, á., Közép Palojta, Hont m.
*) Brányik Vilmos, h., Szódó, Bars m.
1 Braun Zsigmond, i., N. Kikinda, Torontál m.
3 Bujkovszky Gusztáv, á., Korpona, Hont m.
1 Bukovszky Ferenc, á., Kóka, Pest m.
1 Cimra József, k., Zsarnóca, Bars m.
3 Cirok Géza, k., Léva, Bars m.
3 Filkorn József, k., Körmöcbánya, Bars m.
2 Forszter Gyula, á., Selmec, Hont m.
3 Gálfy Sándor, h., Szentes, Csongrád m.
3 Heim Gyula, k., Selmec, Hont m.
3 Heim János, k., Selmec, Hont m.
2 Heringer Sándor, k., Ipolságh, Hont m.
2 Izák Pál, á., Selmec, Hont m.
3 Jeszenszky Frigyes, á., Parnic, Árva m.
1 Kiss Albert, á., Tót-Györk, Pest m.
1 Kolbenheyer József, á., Klcnóc, Gömör m.
3 Korpás János, h., Léva, Bars m.
3 Kristó Nagy Antal, h., Szentes, Csongrád m.

3*
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43 Longauer Mihály, k., Selmec, Hont m.
3 Machan József, k., Budapest, Pest m.
3 Machan Otto, k., Budapest, Pest ni.
3 Majer Lajos, á., Iklad, Pest m.
3 Matuska Kálmán, á., Ipolságh, Hont m.
3 Matzner Jenő, i., Cseri, Hont m.
2 Medvecky Ernő, á., Léva, Bars m.
3 Mixkovszky Frigyes, k., Ilirács, Bars ni.
1 Molec Károly, á., Szentes, Csongrád m.
3 Obrincsák Ernő, k., N. Kikinda, Torontál ni
2 Patay Gyula, h., S/.ódó, Bars m.
2 Peck József, k., N. Bánya, Szathmár m.
1 Pittner Aurél, á., Prencsfalu, Hont m.
1 Bcusz Jenő, á., N. Bőce, Gömör m.
3 Sembery Géza, k., Zsemlier, Hont m.
2 Simko Rezső, k., Szélakna, Hont ni.
**) Skultéty Kálmán, á., Kula, Bács m.
3 Solymosy Zoltán, á., Eszterháza, Soprony m.
2 Sturek József, k., Zsarnóca, Bars m.
1 Svehla János, á., Cseh Brezó, Nógrád m.
2 Szabó Lajos, h., Szentes, Csongrád m.
3 Szászy József, k., Csitfár, Bars m.
3 Szlovikovszky Emil, k., Selmec, Hont m.
2 Szluka Samu, á., F. Palojta, Hont m.
2 Thomka Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Tóth János, h., Léva, Bars m.
1 Träger Lajos, á., Fakó Vezekény, Bars m.
3 Urbanszky István, á., Apostag, Pest m.
3 Vaitzik Emil, k., Szélakna, Hont m.
3 Viecsorek József, k., Szélakna, Hont m.
3 Vladár Lajos á., Szügy, Nógrád m.
3 Zvarínyi Géza, á., Csornád, Pest m.

Összesen: 55.

V I I .  o s z t á ly -
44 Achátz Rezső, k., Selmec, Hont m.
2 Argay György, á., Korpona, Hont m.
1 Baltik Pál, á., Besztercebánya, Zólyom m.
1 Bartos György, á., lvánkafalva, Thúróc m.
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**)Bauer Lajos, k., Tó Almás, Pest m.
3 Burdács Lajos, á., Selmec, Hont m.
1 Dedinszky János, á., N. Szelezsény, Bars m.
3 Dohozy Kálmán, k., Maglód, Pest m.
1 Havas József, k., Hodrusbánya, Hont m.
1 Hrencsik Márton, á., N. Rőce, Gömör m.
3 Huber Kálmán, k , Korpona, Hont m.
1 Huray Emil, á., Kiette, Gömör m.
*) Kaldrovics Gyula, k., Selmec, Hont m.
2 Licsko Ignác, k., Viknye, Bars m.
3 Lippay Béla, á., Tálja Kemete, Ung m.
**) Markovics Miklós, g. k., Oppova, Torontói m.
42 Matz János, k., Némethi, Hont m.
2 Medzny János, á., Selmec, Hont m.
2 Melcsicky Pál, k., Szélakna, Hont m.
3 Mráz János, k., Szélakna, Hont m.
3 Müller Sándor, k., Rudolfswerth, Krajna.
1 Nagy Árpád, k., Szirma-Bessenyő, Borsod m.
3 Obernauer István, k., Selmec, Hont m.
***) Ocsovszky Gábor, k., Selmec, Hont m.
4, Plech József, á., Német Lipcse, Zólyom m.
42 Proch József, k., Székesfehérvár, Fehér m.
3 Sárpy Jenő, k., Ipolyságh, Hont m.
43 Sindler Jónás, i., Baán, Trencsén m.
*) Sönmann Gyula, k., Ipolyságh, Hont m.
**) Strajberger Ferenc, á., Tót Marokháza, Nógrád m.
2 Suszter Rezső, k., Selmec, Hont m.
*) Svarc Gyula, i., Tó Almás, Pest m.
2 Szabó Gyula, b., Szódó, Bars m.
1 Szever János, á., Maglód, Pest m.
3 Szlancsik Bogyoszló, á., Polichnó, Nógrád m.
3 Szlatényi Valér, k., Taszár, Bars m.
2 Varga Pál, h., N. Besse, Bars m.
42 Veisz Ferenc, k., Zsarnóca, Bars m. ism.
1 Veisz Lajos, k., Felső Hámor, Bars m.
4S Velvart Kálmán, i., Repistye, Bars m.
2 Zsolticky Sámuel, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 4L

\
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III-a«l évi tanfolyamit tanító képzős.
3 Mayer János, á., Bakabánya, Hont in.

VI. osztály.
2 Bargár László, k., Znióváralja, Thúróc m.
2 Farbaky István, á., Selmee, Hont m.
2 Fogler Arthur, á., Léva, Bars m.
3 Forgács János, á., Korpona, Hont m.
1 Honda József, á., Dolány, Nógrád m.
2 Hoffmann Géza, k., Szt. Antal, Hont m.
2 Iszapi Gyula, á., Szélakna, Hont m.
2 Jeszenszky Ferenc, á., A. Kubin, Árva, ni.
3 Koricsánszky János, á., Terény, Hont m.
2 Lackó János, á., Turicska, Nógrád m.
2 Masztics Elemér, á., Fakó Vezekény, Bars m.
1 Paulínyi Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Podborszky Gyula, á., Szarvas Gede, Nógrád m.
2 Rozsnyai János, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Sárkány Béla, á., Pilis, Pest m.
1 Szabó Béla, á., Endrefalva, Nógrád m.
3 Szlatényi Béla, k., Kis Nemedi, Pest m.
2 Szobonya Béla, h., Mohi, Bars m.
2 Szolárik Vilmos, á., Szette, Hont m.
3 Valentínyi Gusztáv, á., Bánhegyes, Csanád m.
2 Zclcnka Béla, á., Selmee, Hont m.

összesen: 21.

11 -imI évi tanfolyamit tanítóképzősök.
2 Bankó János, á., Körmöcbánya, Bars m.
2 Droppa Dániel, á., Ivachnova, Liptő m.
***) Mázán János, á., Békés Csaba, Békés m.

Összesen: 3.

V. osztály.
42 Chrismár Győző, k., Diós Győr, Borsod m.
3 Dedinszky Károly, á., Darázsi, Hont m. ism.
4, Endersz Frigyes, á., Jaszena, Zólyom m.
2 Fábry Géza, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.



2 Ferjencsik György, á., Zólyom, Zólyom m.
1 Gáspár Gyula, á., Szirák, Nógrád m.
3 Hannulay Gyula, á., N.-Sztrácin, Nógrád m. ism.
42 Hara Kálmán, h., Garamlők, Bars m.
3 Heim Antal, k., Selmec, Hont m. ism.
3 Holles László, á., Csetnek, Gömör m.
3 Kiss Gusztáv, á., Kis Kőrös, Pest m. ism.
3 Kovacsovics János, á., Verebóly, Bars m. ism.
44 Markovics Samu, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Mátray Gusztáv, á,, Kis Velence, Fehér m.
*) Murincsek Lajos, k., Budapest, Pest m. ism.
1 ***) Báró Nyárv Antal, h., Bagonya, Hont m.
2 Patay Lajos, h., Szódó, Bars m.
*) Schuller Géza, k., Sasvár, Nyitra m.
**„.*) Schwarz Miksa, i., Dettva, Zólyom m.
3 Teszáry László, á., Tápio Szele, Pest m. ism.
2 Thébusz Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Valentínyi Aladár, á., Dengeleg, Nógrád m.
44 Velics Antal, á., Lászlófalva, Tbúróc m.
3 Zsambor Pál, á., Zólyom, Zólyom m.

Összesen: 24.

I-M> é v i  t a n f o l y a m i !  t a n í t ó k é p z ő s ö k .
3 Bjelik János, á., Besztercebánya, Zólyom m.
*) Gyuros János, á., F. Sztregova, Nógrád m.
2 Krmann Albert, á., A. Sztregova, Nógrád m.

összesen 3.

1 V. osztály.
2 Bende László, á., N. Kürtös, Nógrád in.
2 Bodnár Gyula, á., Udornya, Nógrád m.
2 Boleman László, á., Léva, Bars m.
1 Ohorváth Kristóf, á., Tót Próna, Tliúróc m.
2 Cbrismár Róbert, k., Selmec, Hont m.
3 Dobozy István, k., Maglód, Pest m.
2 Erdélyszky Géza, á. Krajna, Nyitra m. ism.
4, Folkusházy Oszkár, á., Tesmag, Hont m.
2 Gellér Kálmán, k., Selmec, Hont m.
2 Gécy Dezső, k., Guta, Nógrád m.
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4, Gresso Mihály, á., Selmec, Hont m.
2 Hroziencsik János, á., »Selmec, Hont ni.
3 Illanic János, á., Korpona, Hont m.
2 Krmann Lajos, á., A. Sztregova, Nógrád m.
1 Mihalovics Samu, á., Selmec, Hont m.
4, Missura Lajos, á., Ar. Marótli, Bars m.
2 Ochtendung Károly, k., Selmec, Hont m.
4j Ollik Gyula, á., Bakabánya, Hont m.
4S Pomothy Kálmán, h., Varsány, Hont m.
2 Porubszky Béla, á., Selmec, Hont m.
*) Kosenfeld Jenő, i., Pest, Pest m.
4, Seidel Gyula, á., Selmec, Hont m.
2 Steinsdorfer Victor, k., Mórul, Krassó Szörény m.
2 Steinsdorfer Vilmos, k., Mórul, Krassó »Szörény m.
2 Svehla Jenő, á., Kraszko, Kis Hont m.
2 Szabó Gyula, h., Farnad, Esztergom m.
3 Veress Lajos, h., Ághó, Bars m.
3 Veress László, h., Ághó, Bars m.
2 Zeleuka Frigyes, á., Korpona, Hont m.

Összesen 29.

I I I .  osztály.
42 Alexy Gyula, á., Poltár, Nógrád m.
1 Badinszky Pál, á., Korpona, Hont m.
2 Batyel Samu, á., Zsember, Hont m.
2 Braidsver János, k., Bal. Gyarmath, Nógrád m.
2 Brocken Jenő, á,, Tápio Szent Márton, Pest m.
1 Clement Béla, á., Selmec, Hont m.
42 Diószeghy Sándor, á., Irsa, Pest m.
3 Egry Lajos, á., Pusztatercs, Nógrád m.
2 Figer János, á., Szászi, Zólyom m.
3 Gaal Zsigmond, k., Visk, Hont m.
1 liallay Zoltán, á., Pásztó, Heves m.
3 Hankesz Jenő, k., Beszterczebánya, Zólyom m.
3 Heim Károly, k., Selmec, Hont m.
*) lluher Vilmos, h., Selmec, Hont m. ism.
3 Jeszenszky Emil, á., Tót Próna, Thúróc m.
2 Jeszenszky Gusztáv, á., Alsó-Kubin, Árva m.
1 Klein Béla, á., Felső Telekes, Borsod m.
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2 Kmosko Béla, k., Vámos Ladány, Bars m.
42 Kolbenlieyer Elek, á , Rima Brezó, Gömör m.
4, Lamos Aladár, k., Léva, Bars m.
3 Lamos Elemér, k., Léva, Bars m.
*) Licsko Gusztáv, k., Vilinye, Bars m.
3 Liffa Aurél, á., Korpona, Hont m.
3 Liffa Vilmos, á., Korpona, Hont m.
42 Mladonicky János, á., Korpona, Hont m.
3 Moesz Gusztáv, á., Körmöcbánya, Bars m.
1 Pantyik Árpád, á., Resica, Krassó Szörény m.
2 Pleck László, á., Német Lipcse, Zólyom m.
3 Sárpy Antal, k., Ipolyságh, Hont m.
3 Simonidesz Gyula, á., N. Szécsény, Nógrád m.
2 Soltz Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4, Surina Pál, á., Libetbánya, Zólyom m.
2 Szckan Sándor, á., Bakabánya, Hont m.
42 Sztokosza László, k., Selmec, Hont m.
2 Thébusz Aladár, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Tirts Béla, á., Szélakna, Hont m.
1 Träger Sándor, á., Fakó Vezekény, Bars m.
2 Vadass Imre, k., Selmec, Hont m.
3 Vagner Lajos, á., Körmöcbánya, Bars m.

Összesen: 39.

I I .  osztály.
3 Bada Lajos, á., Turoluka, Nyitra m.
1 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
3 Buóc Gyula, á., Bátorfalu, Hont m.
2 Dianovszky Vilmos, á , Ledény, Hont m.
1 Eizner Károly, k., Budapest, Pest m.
3 Feldszam János, á., Hodrusbánya, Hont m.
3 Gáspár Emil, á., Szirák, Nógrád m.
1 Händel Vilmos, á„ Selmec, Hont m.
2 Holluby Arthur, á., Bakabánya, Ilont m.
2 Iltanie Dániel, á., Korpona, Hont m.
2 Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
2 Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Kiss Gyula, h., Garam Vezekény, Bars m.
3 Liszkay Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
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3 Lukácsek István, á., Bakabánya, Hont m.
1 Országit József, á., Jezernic, Thúróe m.
1 Pauer Jenő, á., Selmec, Ilont ni.
2 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Ilont ni.
3 Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom in.
3 Ruttkay Béla, á., Kis Túr, Hont m.
3 Ruttkay István, á., Kis Túr, Hont m.
3 Simonidesz Pál, á., Selmec, Ilont m.
I, Teszáry Ferenc, á., Tápio Szele, Pest m.
1 Wankovics Kálmán, á., Selmec, Ilont ni.
3 Zelenka Lajos, á., Selmec, Hont m.

összesen: 25.

I. osztály.

***) Bittera Árpád, k., N. Szalathna, Zólyom m.
1 Boleman Vilmos, á., Vilmye, Bars m. ism.
43 Borbély Pál, á., Ipoly-Szakálos, Hont m.
4 Boroska Pál, á., Selmec, Hont m.
4, Brodnyanszky Emil, á., Korpona, Hont m.
1 Clement Károly, á., Selmec, Hont m.
45 Dániel Gyula, á., Zsibritó, Hont m.
1 Dedinszky Aladár, á., N. Szelezsény, Bars m.
3 Fábry Ferenc, á., Turopolya, Nógrád m.
43 Fabricius Lázár, á., Merény, Hont m.
4S Gresso András, á., Selmec, Hont. m. ism.
42 Helvigh Ede, á,, Selmec, Hont. m.
2 Horváth János, á., Blázsóc, Thúróc m.
3 Hromada Márton, á., Bakabánya, Hont m.
44 Illanic János, á., Korpona, Hont m.
2 Jausz Oszkár, á. Szeghegy, Bács m.
3 Juda Vilmos, á., Prjechod, Zólyom m. ism.
3 Kachelmann Károly, á., Vihnye, Bars m. ism.
2 Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars m.
1 Kovalovszky János, á., Bakabánya, Honi m.
2 Králik Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
2 Mártony Gyula, k., Hihalom, Nógrád m.
3 Molnár Gyula, h. Vámos Ladány, Bars m.
43 Novák Béla, á., Selmec, Hont m.
2 Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m. ism.
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2 Rákócy Gyula, á., Szt. Péter, Nógrád m.
42 Rozenzweig Károly, k., Korpona, Hont m. ism.
3 Ruttkay Károly, á., Selmec, Hont ni. ism.
4, Sedcl János, á., Selmec, Hont m.
44 Seidel Richárd, á., Selmec, Hont m.
3 Susitzky Ignác, i., Közép Palojta, Hont m.
2 Szabó Gyula, á., Közép Palojta, Hont m. ism.
2 Szabó Kálmán, á., Közép Palojta, Hont m.
3 Szamec Samu, á., Bélabánya, Hont m. ism.
2 Szatmáry Mihály, h. Maros Vásárhely, Erdély.
43 Szép János, k., Selmec, Hont m. ism.
3 Titt Károly, á., Brezova, Zólyom m.
1 Vehovszky Pál, á., Salgó Tarján, Nógrád m.
4, Veisz Béla, á., Selmec, Hont m. ism.
3 %.*) Vajda Rezső, á., Palást, Hont m.

összesen: 40.








