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Jelentés az 188%-ik tanévről.
Amit a lyceum jövőjének biztosítása végett rég- óhajtot

tunk, minek kieszközlésében évekig fáradoztunk, végre hál Isten
nek s tanintézetünk jóakaróinak, elértük: a kért államsegély 
iránt a magas kormány nyal kötött szerződés, mely a múlt évi, 
bányai ev. egyházkerül, gyűlés jegyzőkönyvében egész terjedel
mében közöltetett, megerősítve, a 9300 frtnyi államsegély or- 
szággyülésileg megszavazva, sőt nmélt. Trefort Ágoston, vallás 
s közoktatásügyi minister úr által f. polgári évre ki is utal
ványozva akként, hogy az további intézkedésig évenként két 
részletben, Januárius és Junius elsején az itteni kir. adóhivatal
ban felvehető legyen; minél fogva a tanároknak fizetése és 
járandósága (rendes tanároké 1000 frt 50 frtnyi ötödévi pótlék, 
lakáspénzül 150 frt) — annak tekintetbe vételével, hogy a mi
nister úr f. tanévre a lyceum részére még a múlt nyár folytán 
rendkívüli segélyül 4000 frtot kegyes volt kiutalványozni s ebből 
az első félévi részletbe csak 2400 frt volt beszámítandó —, az 
egész tanévre a szerződésben megállapított status szerint szol- 
gáltattathatott ki, miáltal legalább azoknak helyzete, kik 600— 
700 írttal voltak díjazva, ha ehhez 150 — 170 tandíj osztalék 
járult is, valamivel mindenesetre javult s kedvezőbbé lett. Mivel 
Csömöz Miklós, ki a negyedik osztályt ritka önfeláldozással,— 
mert anyagilag úgy állott, hogy tanárkodás nélkül is megélhe
tett volna, és példás buzgósággal teljes 27 éven át vezette, nem 
volt rábírható, hogy a nevelés és oktatás fáradalmáit velünk 
inegoszsza s kajali birtokára nyugalomba vonult; 32 évi áldásos 
működése után egy másik munkatársunk is, Benda Péter Pál 
saját kivánatára nyugalmaztatott, úgy hogy a tanévben kisegitő- 
képen csak egy nehány órát vállalt e l: a távozottak helyére, 
mert nem tudtuk, vájjon az államsegély részünkre meg fog-e 
szavaztatni, csak egy tanárt hittünk meg s alkalmaztunk Mi- 
csinay János, volt aszódi gymnasiumi igazgató személyében,
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kiben a. tanintézet jeles tanerőt nyert. Az államsegély kiesz
közölve s kiutalványozva lévén, mivel a szerződés szerint a 
kormány tantervéhez tartozunk alkalmazkodni, minden tan
tárgyat oly rendben és annyi órában előadni, mennyit e tan
terv kijelöl, erre azonban a meglévő tanerők nem elegendők; 
de, hogy az országos törvénynek is megfeleljünk, némely sza
kokra ilyenekre képesített egyének alkalmaztatása kívántaiván 
meg : három tanszékre, névszerint német nyelv s irodalmira és 
rajztanitóira, utóbb egy class, philologiaira, különösen hellen 
nyelv s irodalmira is hirdettünk pályázatot, amazokra Junius 
20-ika, emerre Julius 15-ike tűzetvén ki határnapokúi, ameddig 
a kérvényeket az elnyerendő állomásokért illető helyre kellene 
beküldeni. Az első határnap már elmúlt, de oly pályázók, kik 
épp a kijelölt nyelvészeti szakra képesítve volnának, nem jelent
keztek, pedig másokat, hanem ha ideiglen és csak helyettesek- 
képen, mig a képesítési oklevelet meg nem szerzik, alkalmaznunk 
az országos törvény is tilt. Jelen esetben különben is a kinevezés 
joga mindakét nyelvészeti tanszékre a szerződés szerint a magas 
kormányt illeti. Ki a rajztanári székre a megkivántatott okle
véllel ellátva pályázni akart, körülményei, mint írja, kedvezőbbé 
válván, a pályázattól visszalépett; egy másiknak bizonyítványai 
nem teljesek, bár a felhozottak eléggé ajánlók. Hogy a pályá
zat hirdetés a Budapesti s Középiskolai tanáregyesületi Közlöny
ben és a pozsonyi Ev. Egyház s Oskolában legalább a nyelvé
szeti tanszékre vonatkozva, hasztalan volt, bár mindenik állo
mással eddiginél nagyobb díj jár, rendes tanárnál, mint fent 
van említve, helyettesnél pedig 800 frt és lakáspénzül 100 frt, 
mennyit nálunk eddigelé, kettőt kivéve, rendes tanárok sem 
kaptak, azon nem igen csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy 
velünk egyidőben a magas kormány is, meg a nyíregyházi ál
lamilag segélyzett ev .főgymnasium is hirdetett pályázatot, amaz 
2 állami főgymnasiumban 19, emez 4 tanszékre, mind nagyobb 
fizetésre, mint a milyent mi ajánlottunk s ajánlhatunk: rendes 
tanároknál 1200 frt, 100 frtnyi ötödévi javítással s mi nagyon 
csábitó, kilátással 30 évi szolgálat után oly nyugdíjra, mely a 
tanári rendes fizetéssel egyenlő, amivel mi senkit sem kecseg
tethetünk ; a nyíregyháziak is rendes tanároknak 1100 frtot 
ígérnek, lakáspénzül 200 frtot, nyugdíjról, ha nem is oly mér
tékben, mint az állam, a tiszai egyházi kerület nálok is gondos
kodik. Természetes, ki a megkivántatott képesítési oklevéllel
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rendelkezik, igyekezni fog inkább oly állomást elnyerni, mely 
nagyobb előnynycl kínálkozik s mellőzi, hol kevesebbet ajánla
nak, s ide legfeljebb akkor fordul, ha amottan mcllőztetik. 
Mindebből a tanulság: bogy ha lyceumunk részére kittinőbb 
tanerőket vagy megszerezni, vagy, kik itt vannak, hogy tőlünk 
máshova ne kívánkozzanak, tanintézetünkhöz lekötni akarjuk, 
nekünk is arról kell gondoskodnunk, hogy a tanárok itt is úgy 
legyenek díjazva, mint az állami tanintézetben, különben félő, 
hogy, ha szerét tehetik s valami más különben nem köti a 
helyhez, épp a jelesbek a legelső alkalmat felhasználják itteni 
állomásuknak felcserélésére olyannal, mely nagyobb előnyökkel 
kecsegteti. Ila tehát az állam tantervét, mint Szieber Ede, tan
kerületi kir. főigazgató úrnak itt létekor Ígértük volt, jövő tan
évben sem fognók egész terjedelmében életbe léptethetni, kellő 
tanerők és nem akarat hiánya lesz az oka; bár mi igyekezni 
fogunk igy is, legalább helyettesekkel és ideiglen pótolva a 
hiányt, a követelményeknek lehetőleg megfelelni. Mely fogyat
kozásokat fennemlitett kir. főigazgató úr tanintézetünkben talált, 
mivel csak szegénységünk okozta, ezentúl nagyobb pénzösszeg
gel fogván rendelkezni, el nem mulasztjuk aszerint, amint pénz
tárunk állapota megengedendi, kivált, mi nagyobb költséggel 
jár, apránként elenyésztetni. Már is kinevezve egy bizottság, 
melynek feladata tervet készíteni és módozatokat javaslatba 
hozni, hogy lehetne a lyeeumi épületben némely helyiségeket, 
kivált az eddigi tanári lakosztályokat tantermekké s más, tan- 
célokra szolgáló helyiségekké, könyvtárrá, az eddigi könyvtár 
teremben az évről évre szaporodó könyvek nem férnek, - ter- 
mészettani — s rajzi szertárakká célszerűen átalakítani, mi mel
lett a könyv- s szertáraknak szükséges gyarapításáról sem sza
bad megfeledkezni. Többire nézve talán nem fog szerénytelen
ségnek vétetni, ha a főigazgató úr elnöklete alatt f. évi Aprilis-hó 
23 án tartott értekezlet jegyzőkönyvének végpontjait ide igtat- 
ju k : „Végül (főigazgató úr) intézetünkről a jelen látogatása 
által szerzett tapasztalatai alapján az összbenyomásokat követ
kezőkben foglalja össze: Figyelemmel intézetünk állapotaira, 
hogy t. i. a tanárikar még nincs kiegészítve és hogy az átme
neti nehézségek még nincsenek teljesen elhárítva, constatálja, 
hogy a tanítás általán véve helyes irányban folyik és az eddig 
elért eredmény is megfelelő; mindenütt komoly és buzgó törek
vést lát arra nézve, hogy az intézet azon kötelezettségeknek,
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melyeket a magas kormány irányában a nyert államsegéllyel 
magára vállalt, megfelelhessen.“

K o rm á n y z ó  k e rü l ,  o s k o la i  ta n á c s .  A lyceum 
kormányzásával megbízott kerül. osk. választmányba a múlt 
évben tartott kerül, gyűlésen legközelebbi 3 évre következők 
választattak meg, a vidékiek közül: Sembery Imre, hontmegyei 
esperességi felügyelő, a lyeeum vidéki felügyelőjéül; gr. Stabi
léin Otto, Báró lladvánszky János, Laszkáry Miklós, Kalmár 
Lajos, Dacsó Pál, Ivánka Zsigmond, Bodó Lipót, Huszágh 
Dániel, Zsigmondy Vilmos, Fabiny Gyula, Mockovcsák János, 
Raab Károly, Thébusz János, Masztis Ádam, Schmidt György; 
a helybeliek közül: Farbaky István, kir. bányatanácsos, helyi 
felügyelőül; Richter György, Gretzmacher Gyula, kir. bánya- 
tanácsosok, Solcz Gyula, főerdőtanácsos s egyházi felügyelő, 
Solcz Vilmos, Kostenszky Adolf, bányászati akad. tanárok, Dr. 
Boleman István, Heincz Hugó, Ollik Pál, Kövessy János ügy
védek, Porubszky Sámuel, kincstári bányafő, Hrencsik Károly, 
Händel Vilmos lelkészek, fő- s alesperes, Wankovits Lajos, ke
reskedő, Csömöz Miklós, nyugalomba vonult tanár, Jezsovics 
Károly, Bellus János, Sulcz Endre, lyceumi tanárok; idősb Ka
chelmann Károly, gépgyáros, mint az egyház által megválasztott 
pénztáros, tisztében megerősittetett; az igazgatói tiszt vitelére 
pedig továbbra is Breznyik János kéretett fel. E mellett, a 
jegyzőkönyv szerint, meghagyatott a megválasztott isk. kor
mányzó bizottságnak, hogy vonatkozással a kormánynyal meg
kötött szerződés által előidézett viszonyokra, munka körét sza
bályozó tervezetet készítsen s azt a jövő évben tartandó kerül, 
gyűlésnek mutassa be. Eddigi munka körét az 1859-ik évi Sept. 
1—3-án Pesten tartott kerül, gyűlés, mely e választmányt 
legelőször hozta létre, következőleg jelölte ki, hogy feladata 
legyen : „a főtanoda kormányzata általában, különösen pedig 
az alapítványokra felttgyelés, az iskolai pénztár gyarapítása, 
a pénztárosi, igazgatói s tápgondnoki számadások megbirálása, 
a kiadások meghatározása, az ösztöndíjak és osk. javadal
mak kiosztásának megerősítése, az épületekre felttgyelés; az 
igazgató és a tanárok támogatása, tanszéküresedés esetében 
azok előleges meghívása, helyettesítése, fizetéseik biztosítása, 
hivatalos eljárásukban ellenőrzése, szükség esetében közben járás 
egyfelül az isk. igazgatóság és a hatóságok vagy pártfogóság 
között, más felül az igazgató és az egyes tanárok között, be-
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folyás a relegatióval fenyitendő kihágások elbírálására, ideig
lenes tanodái törvények, valamint igazgatói és tanári utasítások 
megállapítása, s részvétel a közvizsgákban, mind ez pedig fele
lősséggel az egyházkeriileti gyttlés irányában. Ugyancsak fenn- 
emlitctt gyűlésen halároztatott, hogy ezen bizottmány a selmeci 
főiskolát tárgyazó jelentését a kerül, gyűlésre évenként msg- 
teendi s 3 évenként újra alakítandó leend,“

I. Tantárgyak.
A) Az olöosztályban, illetőleg a helybeli evang. egyház 

felíigyclése alatt álló 3—4-ik és evvel összekapcsolt 5 — ö-ik 
elemi osztályban, amabba a Herbst-féle magyar-német iskoláitól 
8 - 9  évesek, emebbe pedig az alsó-utcai bányásziskolából 10—12 
évesek, helyeztetnek által, ebből, olyanok, kik a gymnasiumba 
nem akarnak átmenni, de még is többet kívánnak tanulni és 
tudni, mint a mennyi az alsó elemi osztályokban előadatik, 
folyó tanévben következő tantárgyak jöttek elő: vallás (káté, 
bibi. történetek, egyházi történet a reformátióig és egyházi 
énekek); magyar s német nyelvtan; földrajz (Europa), termé
szettan (általános tulajdonságok, szilárd, cseppfolyó és légnemű 
testekről, hangról és fényről), természetrajzból a növénytan; 
számtan (4 mivelet, métermérték, valami a törtekről), a mértan 
elemei; alkotmány- és egészségtan; gyakorlás magyar, német s 
latin olvasásban, ez utóbbiban különösen azok gyakoroltattak, 
kik a gymu. első osztályba kívántak áthelyeztetni; szépírás, 
szavalmányok. Tanár: Almann Dániel; tannyelv magyar (val
lástanból a kátét s bibliai történeteket mindenki anyanyelvén 
tanulhatja; -len tanulták tótul, a többi azt is magyarul; tanu
lók száma 35, legnagyobb részt helybeliek, kik közül az első 
osztályba 17-en helyeztettek által.

B) A myiimasiunii osztályokban. Mi még mindig átme
neti stádiumban léven, a tantárgyak legnagyobb része az állami, 
de némelyek itt-ott a régi tanterv szerint adattak elő, péld. ter
mészetrajzból a Vl-ik osztályban I-ső félévben az állat-, 2-ikban 
a növénytan tárgyaltatott; történelemből az V—VI. osztály 
egyesítve Mangold szerint a középkort tanulta, a VII-ik Szilágyi 
szerint az újkort. Jövőben a VI—VII-ik osztály egyesítve ugyan
csak Mangold szerint az újkort fogja tanulni; a rákövetkezőben 
a VIT-ik, illetőleg VIII ik osztálybelieknek tárgya Magyaror
szág története lesz, a VI ik, illetőleg VII-ik osztálybelieké pedig
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politikai földrajz, mi által az állami tanterv egész terjedelmében 
lesz behozva a tanintézetbe.

1. Az első osztályban. Vallástan, hetenként két óra 
Ó testamentomi történetek; kátéból a tiz parancsolat. Tk. Pál ily 
„Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis káté“.

Latin nyelv, hetenként hat óra. A főnevek, melléknevek, 
számnevek, névmások alaktana és az igék cselekvő alakja. Meg
felelő fordítások latinból magyarra és magyarból latinra. Heten
ként egy írásbeli dolgozat. Kézi könyv: Sultz Dávid Latin nyelv
tana és Gyakorló könyve.

Magyar nyelv, hetenként hat óra. Beszéd- és mondatrészek 
mondattani alapon, szóképzés. Két hetenként egy Írásbeli dol
gozat. Kézi könyv: Szinnyei magyar nyelvtan, Lekr-Riedl olvasó
könyv.

Számtan, hetenként bárom óra. A tizes számrendszer ismer
tetése, a négy alapművelet nevezetlen és nevezett egész számok
kal, tizedes és közönséges törtekkel, időszámolás és a méter 
rendszer ismertetése. — Tk. Dr. Lutter N. „Számtan“ I-ső füzet.

Rajzoló mértan, hetenként két óra. A négyzetes és három
szöges háló s ezekből leszármaztatott idomok. Távolságok, szögek, 
kör, körbe és kör köré irt szabályos idomok, terület mérés, rajz
gyakorlatok. Kézi könyv: Landau-Woblrab rajzoló geometriája.

Földrajz, hetenként három óra. Magyarország és a földközi 
tenger medencéjének ismertetése; a tárgyalt vidékek állat-, 
növény- és ásványországi főbb termékeinek tárgyalása. Térkép 
rajzolás. Kézi könyv: Scholz Albert földrajza I. rész.

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

Tornázás, hetenként két óra.
Szépírás, hetenként egy óra.
Tanárok: Micsinay János osztályfő, tanította a latin és 

magyar nyelvet, mértant és földrajzot; Moesz Géza a vallástant 
és éneket; Osztroluczky Gyula a számtant.

A második osztályban. Vallástan, hetenként két óra. Új 
testamentomi történetek; kátéból az apostoli hitvallás, Úr imája, 
a két szentség. Tk. Pálffy J. Bibliai történetek és Győry Vil. 
„Kátéja“.

Latin nyelv, hetenként hét óra. Az alaktan I-ső osztálybeli 
anyagának ismétlése, igeragozás, rendes és rendhagyó igék; az 
olvasmány (Róma királyai) emlékelve; hetenként egy Írásbeli
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dolgozat. Tk. Schultz-Dávid „Latin nyelvtan“ és „Gyakorló 
könyve“.

Magyar nyelv, hetenként öt óra. A határozók tana részle
tesen, a mondatok osztályozása, megfelelő olvasmányokból ele
mezve, költemények emlékelése és két hetenként egy Írásbeli 
dolgozat. Tk. Dr. Szinnyei J. „Magyar nyelvtan“ és Lehr-Ridl 
„Olvasó könyve“.

Számtan, hetenként három óra. Számolási rövidítések, rövi
dített összeadás, kivonás, szorzás és osztás, arányosság fogalma, 
egyszerű és összetett hármas szabály, olasz praktika, arányok 
és arányiatok, azok alkalmazása, száztóli számolás. Tk. Dr. 
Lutter Nándor „Közönséges számtan“ Il-ik füzet

Rajzoló mértan, hetenként két óra. Testmértani elemek. Az 
egyenes és síkoknak absolut és relativ helyzete. Lapszögek cs szög
letek. A fontosabb testek: a kocka, hasáb, gúla, szabályos testek, 
henger, kúp,- és a gömb tulajdonságai, hálózata, felületének és köb
tartalmának kiszámítása; azok hasonlósága, összeiilöségc és sym- 
metriája A fönt elősorolt testek mintáinak előállítása. Sikékílmé- 
nyek rajzolása a symmetria felhasználásával, tollal kihúzva, 
némelyeket festékkel. Tankönyv: Landau és Wohlrab, Rajzoló 
geometria, II. füzet, Budapest. XII. Segédkönyv Häuselmann, 
Moderne Zeichenschule I—2 Heft Zürich.

Földrajz, hetenként 3 óra. Európából: az Alpok, a Kár
pátok éjszaki lej lője, a Morva- és Csehföld, Ausztria tartományai, 
a Német-középhegység vidéke, a Germán síkföld, a Franczia- 
föld, a Britt-szigetek, a Jtitt-föld és Dánszigetek, a Skandináv- 
félsziget, a Szarmata-síkság. Ázsiából: éjszaki, keleti, déli és 
Közép-Azsia; Afrikából: keleti, déli, nyugat- és közép-Afrika 
Amerika, Ausztrália és a Sziget-világ. Ezek természeti viszo
nyai, főbb topographiai adatai, a városok és vidékek nép
rajza, a lakosok főbb foglalkozásának ismertetése, a feltűnőbb 
föld- és kőzetnemek, jellemző növényeknek s állatoknak lehe
tőleg szemléltető leírása. Térképek rajzolása. Tankönyv: Scholtz 
Albert, Földrajz II. és III. rész. Budapest.

Ének, hetenként egy óra. (L. az I. osztálynál).
Tornázás, hetenként két óra.
Szépírás, hetenként egy óra.
Tanárok: Osztrolucky Gyula osztályfő, tanította a vallás

tant, latin és magyar nyelvet és a szépírást j Mocsz Géza a



10

számtant és az éneket; dr. Cserey Adolf a rajzoló geometriát 
és a földrajzot.

A harm adik -osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyháztörténet Haan szerint.

Latin nyele, hetenként hat óra. Mondattan: a mondat ré
szeinek egyezése, a nominativus, accusativus, dativus, geuitivus, 
ablativus használata, mondattani különösségek a melléknevek cs 
névmások használatában fordítási gyakorlatokkal; Liviusból: a 
köztársaság kezdete, a Tarquinius család száműzetése, Tarqinius 
biveinek összeesküvése Rómában, a Veji és Tarquinii városával 
viselt háború, Porseuna király és a rómaiak, Coriolanus, a Fa- 
biusok nemzetségének elpusztulása, 20 fejezet; 50 egyes hexa
meter és pentameter; Pbaedrus meséiből: cauis per fluvium car. 
nem ferens, musca et mula, cervus ad fontem, aquila, feles et 
aper, lupus ad canem, — mind elemezve és emlékelve. Hetenként 
egy Írásbeli dolgozat az olvasottak alapján, compositiók, extem- 
porálék és fordítás magyarból latinra. Tk. Scliultz-Kis „Latin 
mondattan“, Dávid István „Latin olvasókönyv“.

Magyar nyele, hetenként három óra. Nyelvtan mondattan, 
polgári ügyiratok, hangsúlyos vers, olvasmányok, költemények 
cmlékelése. — Két hetenként egy Írásbeli dolgozat. Tk. Ihász 
Gábor: „Magyar nyelvtan“, Lehr-Riedl: „Magyar olvasókönyv“ 
li l  ik kötet.

Német nyelv, hetenként, bárom óra. Nyelvtan ismétlése, 
gyakorlás fordításban, Heracles történetéből 14 szakasz és ugyan
annyi költemény emlékelése. Extemporálék. Tankönyv: Hoff
mann Mór. „Német nyelvtana és olvasókönyve“.

Számtan, hetenként három óra. Egyszerű és összetett ka
mat-, egyszerű és összetett lerovat s batáridőszámolás, állampa
pírok, váltók, agio, biztosításügy, tara, arányos osztás és az 
elegyitési szabály. Tk. Dr. Lutter Nándor: „Közönséges számtan“ 
III ik füzet.

líajzoló mértan, hetenként két óra. A szerkesztő sikmértan. 
Az egyenes vonalú idomok — négyzet, diilény, ferdény stb. 
szerkesztése. A hasonlóság, összeillőség és symmetria fogalmának 
kibővítése. A mértan alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél. A 
területek átváltozása, tekintettel azok könnyebb kiszámithatására. 
Sikékitmények rajzolása lapmintákról tollal kihúzva, tetszéstől 
ftiggőleg azok beszinezése adott utasítások nyomán. Tankönyv
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Landau és Wohlrab Rajzoló geometria III. rész Budapest. Segéd
könyv Häuselmann 2—4 Heft Zürich.

Történet és földrajz, hetenként három óra. Magyarok törté
nete napjainkig és az osztrák-magyar monarchia földrajza. Kézi 
könyv Batizfalvi magyarok története és Cherven osztrák-magyar 
monarchia földirata

Physikai földrajz, hetenként két óra. Physikai jelenségek : 
halmaz állapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és mozgás 
fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vízről, á levegőről. A 
hőtan, fénytan, a villamosság és delejesség tanainak alapvonalai. 
A föld felület physikai jelenségei a szárazon, a vizen, a levegőben. 
A föld belseje. A mennyire lehetett szemléltetőleg előadva. Tan
könyv, dr. Schmidt Ág. Fizikai földrajz II. kiad. Budapest.

Éneklés, hetenként egy óra a IV. osztálylyal együtt. Ta
nultak 20 egyházi éneket két és négy hangra Mocsz Géza „Kis 
orgonájából“.

Torna, hetenként két óra.
Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a latin és a 

magyar nyelvet, valamint a számtant és éneket is ; Benda Péter 
Pál a vallást és a német nyelvet; dr. Cserey Adolf a rajzoló 
geometriát és physikai földrajzt; Miosinay János a történetet és 
földrajzot.

A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. A 
keresztény hit- és erkölcstan. Tk. Tischer-Margócsy.

Latin nyele, hetenként hat óra. Mondattanból az esettan 
folytonos ismétlése mellett a mód- és időian, gerundium, gerundi- 
vum, infinitivus, participium, supinum használata, megfelelő for
dítási gyakorlatokkal. — Prosodiából a lényegesebb szabályok. 
Liviusból; Rómának a gátlóktól történt elfoglalása és Camillus ; 
Ovidiusból: Daedalus és Icarus, Baucis és Philemon; mindez 
fejtegetve és emlékelve. Az olvasottak alapján Írásbeli dolgo
zatok. Tk. Schultz-Kiss „Latin mondattana“ és Dávid István 
„Latin olvasókönyve“.

Mayyar nyelt:, hetenként három óra. Olvasmányok az egy
szerű és szépstilusra: Az idősebb Cato életéből. A magyar al
földi puszta. Természeti képek. A kis másoló. Arany Toldija. 
(4 ének emlékelve). Honfidal. (Petőfitől). Isten hozzád. (Bajzá
tól). Nyalka, huszár. (Aranytól). Regg és est. (Aranytól). Kis 
Kunság. (Petőfitől). Kis gyermek halálára. (Vörösmartytói). Fo
hászkodás. (Berzsenyitől). A Közelítő tel. (Berzsenyitől). Iluszt.
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(Kölcseytől). Magyarország czimere. (Vörösmartytói). András és 
Béla. (Vörösmartytól). Több darab házi olvasmányul. Ez olvas
mányok alapján tárgyaltattak a stílus általános szabályai, az 
egyszerű és szépstilus különös s/.abályai, a prózai és költői stilus 
különbsége, a hangsúlyos és időmértékes verselés. írásbeli dol
gozataik a következők voltak: Bajza J. „Isten hozzád“ ez. ro- 
mánczának tartalma. Nyári éj. (Jelenet rajz). Toldi Miklós jel
leme. (Arany Toldijának I. éneke alapján). Arany Toldija II. 
énekének tartalma. Mikép esett Toldi M. gyilkosságba? A kis 
másoló. (Elbeszélés Edmondo de amicis után szabadon). Több 
gyakorlat a szemléletesség és élénkség tényezőinek felismeré
sére. Toldi M. lelki állapota a gyilkosság elkövetése után. A 
magyar alföldi puszta. (Leírás Hunfalvy J. után). Tk. Stilisztika 
I. r. Névy Lászlótól és Arany János Toldija.

Német nyelv, hetenként három óra. Szóképzés, az egyszerű 
és összetett mondattan. Az alaktan ismétlése. Olvasmányok: Der 
Argonautenzug. Robias Witt, Der hörnerne Siegfried. I. II. és 
lll-dik része. Költemények: Das Riesenspielzeug, Der Sänger, Der 
Alpenjäger, Der Graf von Habsburg. Két hetenként egy Írásbeli 
dolgozat. Kézi könyv: Hoffmann német nyelv és olvasókönyve.

Számtan, hetenként három óra. A négy alapművelet egész 
és törtszámokkal, négyzetezés, köbözés, oszthatóság, arányok és 
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. Az ellipszis, a hiperbola, 
a parabola, a körlefejtő, a eikloisok, az epi- és hipocikloisok, 
végre a csigavonal szerkesztése s azokra vonatkozó tantételek. 
Nehezebb stilű diszitmények rajzolása. Tankönyv: dr. Császár 
Károly, Szerkesztő Planimetria, Budapest, 1880. Segédkönyv 
Häuselmann 3—6 Heft Zürich.

7 örténelem, hetenként három óra. Az ókor története a római 
császárság megalapításáig. Tk. dr. Mangold Lajos „Világtörté
nelem, I. köt. (egyes részleteket kihagyva). Időszaki tábla Íratása.

Természetrajz, hetenként két óra. Chemiai előismeretek: a 
levegő és viz chcmiai összetétele, vegyület és keverék, chemiai 
képletek fogalma, a kén és phosphor égés termékei, a szén és 
széndioxyd, az erjedés más termékei, a szénhydratok, a savak, 
sók és aljak fontosabb képviselői, a szappan, üveg és porczelláu, 
az elemek chemiai értéke, a vegyület jegye és a százalékos
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összetétel közötti összefüggés. Ásványtanból: az ásványok tulaj
donságai (kristály minták készítése, azok jegyzése, a combina- 
tiók elemzése); az ásványok rendszeres leírása, felvétetett es 
szemléltetett 50 drb. Kőzettanból: az egyszerű és összetett kőzetek 
(az egyszerű kőzetek, melyek egyszersmind ásványok, itt tár
gyaltattak) a gránitos, porphyros, bazaltos, palás és törmelék 
kőzetek. Földtanból: a föld történetének korszakai összefogla- 
lólag. Tankönyv Dr. Roth Samu. Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai, Budapest.

Éneklés, hetenként egy óra (1. a III. osztálynál).
Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Hlavatsek András osztály tő, tanitolta a vallás- 

tant és a latin nyelvet: Sulc Endre a magyar nyelvet; Micsinay 
János a német nyelvet; Osztrolucky Gyula a számtant; dr. 
Cserey Adolf a rajzoló mértani és a természetrajzot; Király 
Ernő a történelmet; Moesz Géza az éneklést.

Az ötödik osztályban. Vallást,an, hetenként két óra. Az 
ó-testamentomi könyvek ismertetése, azok olvasása, fejtegetése 
s egyes szakaszok emlékelése. Tk.Zsarnay Lajos „Bibliai beve
zetése.

Latin nyelv, hetenként hat óra. Ovidiusból a) keserveiből: 
„Cum subit“ etc. 102 v .; b) Ponlusi leveleiből: Sextus Pom- 
peiushoz. „Nulla dies“ etc. 50 v .; c) Naptárából: Árion meg
mentése egy delpbin által, 30 v. Gabii bevétele Tarquinius 
által, 24 v. Remus halála, 54 v .; d) Az Átváltozásokból: Icarus 
53 v. Baucis és Philemon, 114 v. Orpheus és Eurydice, 71 v. 
Caesar. „Commentarii de hello Gallico“ VI. könyv, 13—28 c. 
Livius. „Ab űrbe condita“ I. és II. könyvéből: Aeneas és utódai. 
Róma alapítása. A Horatiusok és Curiatiusok harca. Tarquinius 
Sup. és Gabii bevétele. Horatius Codes és Mueius Scaevola hős 
tettei. Cn. Március Coriolanus.

Görög nyelv, hetenként öt óra. Nyelvtan: Főnév, melléknév 
igehatározó, névmás számnév; igeragozás, egész az erős (II.) 
aoristosig. Fordítás: Az idetartozó 52 pár gyakorlat, görögből 
magyarra és viszont. Tk. „Curtius György görög nyelvtana“ és 
„Dr. Schenkl Károly görög elemi olvasókönyve“.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Költői olvasmányok : 
Arany János balladái. Prózai olvasmányok: Az első hó. Az 
énekes pinty. Athénében. Pelopidas ifjúsága; barátsága Epami- 
nondas-szal. Egy nevezetes gazda honunkban. Vonások a régi
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magyarok erkölcseiből. A csikós. Vörösmarty Mihály tanuló 
korában. Pesti Gábor aesopusi meséiből: Az ebről és árnyéká
ról, Az oroszlánról és egyéb vadakról, A városi és mezei egér
ről. Czuczor Gergely meséiből: A farkas és a róka, A tyúk és 
a galamb, A szita és a rosta. Fáy András meséiből: A tiatal 
daru, Az ifjú kor. A eastiliai nemes. Gr. Koháry István. Id. 
Wesselényi Miklós br. életéből. Szondi két apródja. (Műmagya
rázat Greguss-tól). Xenopbon „Sokrates emléke“. Ezek alapján 
megismerkedtek a tanulók az Írásművek szerkezetével, a felta
lálás- és annak forrásaival, a prózai leiró és elbeszélő műfajok 
elméletével, a műmagyarázat-, elmélkedés-, értekezés- és aphto- 
niosi chriával, a magán beszéd-, párbeszéd- és levél alakkal. 
Szavalmányúl a fejtegetett balladák, románczok és önkényt 
választott darabok szolgáltak. írásbeli dolgozataik a következők 
voltak: Az első hó. (Vázlat). Az énekes pinty. (Vázlat). Az ősz. 
(Leírás). Egy nevezetes gazda honunkban. (Kivonat). A magyar 
vendégszeretetről. A vadász. (Jellemkép). Vörösmarty Mihály 
tanuló korában. (Kivonat). A nyári vihar. (Leírás). M. Wesselényi 
br. életmódja Zsibón. (Elbeszélés). Koháry István gr. (Jellemrajz). 
V. László. (Műmagyarázat). A kis hazafi. (Elbeszélés). Szibinyáni 
Jank tartalma. A szülők iránti szeretetről. (Értekezés). Tk. Sti
lisztika II. r. Névy Lászlótól és Arany János balladái.

Német nyele, hetenként két óra. Prózai olvasmány: Sieg
frieds Verrath und Tod; költői olvasmány: Cid 1. 4. és 17. 
románca; ez utóbbiak, valamint az azokban előforduló rokon
értelmű, hasonhangzású szók szószármazási csoportok, összeté
telek és sajátságos kifejezések ledictálva s könyvnélkül tanulva. 
Összesen 9 Írásbeli dolgozat; ezek mind iskoláink s legnagyobb 
részt fordításokból állottak, magyarból németre; tárgyaik a 
nyelvtan ébrentartására voltak czélozva. Tankönyv: Hoffmann 
Mór „Német nyelvtan és olvasókönyv, II. rész.

Történelem, hetenként három óra. Europa története Amerika 
felfedezéséig. Tankönyv: dr Mangold Lajos „Világtörténelem,
II. köt.“ Időszaki tábla Íratása.

Természetrajz, hetenként két óra. Növénytan. Őszkor; 20 
élő növény leírása a szerv isme begyakorlására, télen: a nagyitó 
megismertetése s ezzel való bánásmód, később a virágtalan növé
nyek megismertetése morphologia alapján ; tavaszkor: a virágos 
növények általános jellemzése és fölosztása élő példányokon és 
jó fali táblákon. Botanizálás, hetenként minden szombaton dél-
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után, ha a rossz idő nem akadályozta. Az élettan rövid vázlata, 
rendszertan, a növények geographiai elterjedése. Tankönyv dr. 
Roth Samu „a növénytan alapvonalai, Budapest 1885.“ Segitő- 
könyv. Dr. Cserey Adolf „Növényhatározó“, Selmeczbánya, 1887.

Mathesis, hetenként négy óra. Algebra. Egyenletek ismét
lése. Első fokú egyenlet több ismeretlennel, különösen szavakba 
faglalt feladatok feloldása. Kéttaguak hatványai. Anthmetikai 
sorok s ezekkel kapcsolatban geometriai sorok, feladatok felol
dása. Gyökmennyiségek, vegyes másodfokú egyenletek feloldása. 
Tk. dr. Klamárik-Wagner „Algebrája“. Geometria. Szögek. Egy- 
közű egyenesek. Háromszögek s azok összevágása. Egyenlő szárú 
háromszögek. Szerkesztésbeli feladatok feloldása. Vonalok ará
nyossága. Háromszögek hasonlósága, Terület számítás. Tk. dr. 
Klamarik-Wágner „geometria“.

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Bellus János osztályfő, tanította a latin és görög 

nyelvet; Hlavatsek András a vallást; Király Ernő a német 
nyelvet és történelmet; Sulc Endre a magyar nyelvet; Jezsovics 
Károly az algebrát és geometriát; dr. Cserey Adolf a termé
szetrajzot.

A hatodik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. Az 
új-testementomi könyvek ismertetése, olvasása, némely szakaszok 
emlékelése. Tankönyv: Zsarnay Lajos. Bibliai bevezetés.

Latin nyelv, hetenként öt óra. Sallustiusból: De Catilinae 
coniuratione 1—20 fejezet. Ciceróból: Oratio I. in Catilinam. Ver
gilius Aeneiseből a II. könyv, Bueolicaiból az I-ső és VII-ik 
darab; mindez fejtegetve és részben emlékelve is. Hetenként 
egy óra a nyelv- és mondattan ismétlésére, fordíttatott. Havon
ként egy Írásbeli dolgozat; fordítottak magyarból latinra a 
Kolmár-Sváby-féle olvasó könyvből.

Görög nyék, hetenként három óra. A Uf-végzetű igék. A 
rendhagyó igék. Görög- magyar fordítások LIX—C gyakorlat; 
magyar-görög fordítások LIX—LXI1., LXVIII—LXXXVII. 50 
drb. adoma és mese Aezopustól. Tk. Hoffer Endre „Görög gya
korló könyve“.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok: Sha
kespeare „Coriolanus“ a. Moliére „Tudósnők“-je. Részletek Szé
kely István „Magyar krónikájáéból. Részletek Heltai Gáspár 
„Magyar króniká“-jából. Részletek Pethő Gergely „Rövid Ma
gyar króniká“-jából. II. Rákóczy Ferencz fölkelése, Cserei Mi-
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luily históriájából. Sz. István és Sz. László jellemzése, Horváth 
Mihálytól. Nagy Lajos jellemzése, Szalay Lászlótól. Deák Fe
renc felirati javaslata. Védelem P. J. számára, Kölcsey Ferenc- 
től. Tengerhez magyar! el a tengerhez, Kossuth Lajostól. A 
Kisfaludy Sándor tiszteletére Pesten rendezett dalünnepen, 1846. 
márczius 2-án, B. Eötvös Józseftől. Világ polgárság, Hunfalvy 
Páltól. A takarékosság elve a természetben, Greguss Gyulától. 
Ezek alapján tárgyaltattak: a dráma elmélete; a történetírás 
tárgya, forrásai, szerkezete, előadása; a történetírás története; 
a szónoki beszéd tárgya, a feltalálás és forrásai, az érvek, az 
indulatgerjesztés és rábírás, a szónoki beszéd szerkezete, elő
adása ; a szónoklat története; az értekezés. írásbeli dolgozatok: 
Idegen nyelvet tudni szép; de a hazait művelni kötelesség. 
(Chria). C. M. Coriolanus jellemzése Shakesp. Coriol. I. felv. 
alapján. A tragikum Shakespere „Coriolanus“-ában. (Értekezés). 
„A tudósnök“ komikus jellemei. (Tanulmány). Sz. László jellem
zése Horváth Mihály után. A bizonyítékok Kölcsey Ferencnek 
P. J. számára irt védő beszédében. Szeresd a hazát. (Szónoki 
beszéd. Kölcsey F. „Parainesis“-e alapján). Br. Eötvös J. Kis
faludy S. tiszteletére mondott beszédének tartalma. Igaztalan 
hatalom nem számíthat tartós dicsőségre. (Értekezés). Tk. Rhe- 
torika. Névy Lászlótól. Olvasmányok a rhetorikához u. a.

Német nyelv, hetenként két óra. Nyelvtan tüzetes ismétlése. 
Fordítás magyarból németre s ennek elmondása. A ballada 
elmélet rövid ismertetése után fordittattak s beemléztettek: Bttr- 
gertől der wilde Jäger, Göthétól der Fischer, Johanna Sebus, 
der Schatzgräber, Schillertől der Ring des Polykrates. Végül 
Göthes Reise auf den Gotthard czimű prózai mű fordítása s 
elemzése. Havonkint 1 irásb. isk. dolgozat, tárgyaikat apró 
elbeszélések fordítása v. visszaadása képezte. Tankönyvek: Hoff
mann Német nyelvtan és ugyanettől olvasó könyv, Budapest.

Történelem, hetenként három óra ugyanazon anyag mint az 
V. osztályban, melyet Vl-ik osztálybeliek evvel egyesítve tanultak.

Mathesis, hetenként három óra. Algebra: Kéttaguak hat
ványozása ismétlése. Irrationalis és imaginär gyökmennyiségek. 
Köbgyökvonás. A logaritbmusok. Geometria: Az egyenes és a 
kör. A körvonal hossza és a kör kerülete. Trigonometria. Tan
könyv dr. Klamarik-Wagner.

Természetrajz, hetenként három óra. Téli félévben állat
tanból: az állati test alak eleme, az állatok életműködései álta-
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lánosságban és egymással való összefüggésben, a szervek össze
hasonlító tárgyalása. A gerinczesek osztályainak tüzetes tárgya
lása, a többi typusok főbb csoportjai, a férgek tüzetesebben 
lettek ismertetve, az állatok földrajzi elterjedésének főbb vonalai. 
Tankönyv: Dr. Both Samu, Állattan kézi könyve, Budapest. 
Nyári félévben: növénytanból élő példányokon a szervisme, a 
virágos és virágtalan családok tárgyalása. Botanizalás minden 
szombat délután. Tan- és segítő könyv ugyanaz, mint az Y. 
osztályban.

Tornázás, hetenként két óra.
Tanúról:: dr. Cserey Adolf osztályfő, tanította a német 

nyelvet és a természetrajzot; Händel Vilmos a vallástant; Hla- 
vatsek András a latin nyelvet, Bellus János a görög nyelvet, 
Sulc Endre a magyar nyelvet, Jezsovics Károly a mathesist, 
Király Ernő a történelmet.

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

Latin nyelv, hetenként hat óra. Tacitus Germaniája egészen. 
Ciceróból: Oratio pro M. Marcello, Oratio pro Qu. Ligario ad 
Oaesarem. Horatius ódáinak I. és II. könyvéből 15 óda (I. 1.
2. 3. 12. 14. 20. 22. 24. II. 2. 3. 10. 13. 14. lö. 18.) Két satyra 
(1. és 9.) és 2. epistolája. Mindez magyarázva és fordítva, Ho
ratius emlékeivé is. Fordítási gyakorlatak Sváby és Kolmárból.

Görög nyelv, hetenként négy óra. Homeros Odysseájából 
I., II. és VI. ének. Xenophon életrajza és müvei. Anabasisából 
Sehenkl-Horváth Chrestomathiája alapján: készülődés a háború
hoz ; vonulás a király ellen; a kunaxai csata; Xenophon a 
hadsereg élére lép. írásbeli dolgozatok: az olvasottak alapján 
compositio és extemporálék.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok: Rege 
a csodaszarvasról, Arany J.-tól. Árvalányhaj, Tompa M.-tól. 
Szegény és gazdag, Tompa M.-tól. Sz. László, Arany J.-tól. Sz. 
László füve, Arany J.-tól. A szent-háromság titka, Tárkányi 
B.-tól. Részletek a „Szigeti veszedelemből. Részletek a „Zalán 
futása“ hol Részletek Csokonai „Dorottyájából. Kisebb költői 
elbeszélések, románcok, balladák. Családi kör, Arany J.-tól. 
Falusi órák, Tompa M.-tól. A boldog pestiek, Petőfi S.-tól. Pató 
Pál úr, Petőfi S.-tól. írjak? ne Írjak? Arany J.-tól. Horatius 
„Ars poeticájából. Vojtina ars poétikája. Enyingi Török Bá
lint feleségének Torbágyra, Horváth E.-től. István öcsémhez,
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Petőfi S.-tól. Levél egy kibujdosott barátóm után. Tompa M.-tól. 
Berzsenyihez, Kazincy F.-től. A magvető, Tóth L.-tól. A pillangó 
és cserebogár, Szent-Miklóssy A .-tói. A borz és evet, Kazincy 
F.-től. A természet idyllje, Greguss A.-tói. A ló és lovag, Lévay 
J.-től. Ikarus, Fáy A.-tól. Pán és Apollo, Fáy A.-tói. Terepélyes, 
nagy fa, Tompa M.-tól. A madár fiaihoz, Tompa M.-tól. Az 
ibolya álmai, Tompa M.-tól. A gyermek és a szivárvány, Arany 
J.-tól. Dalok, elégiák. A bit, Bajza J.-től. Enyhülés Arany J.-tól. 
Gondolatok a könyvtárban, Vörösmarty M.-tól. Epigrammák. 
Apotheosis, Bajza J.-től. Szózat, Vörösmarty M.-tól. Széchenyi 
emlékezete, Arany J.-tól. A magyarokhoz, Berzsenyi D.-től. Az 
úri hölgyhöz, Vörösmarty M.-tól. Erdélyben, Petőfi S.-tól. Az én 
osztályrészem, Berzsenyi D.-től. A közelítő tél, Berzsenyi D.-től. 
Hymnus, Kölcsey F.-től. Borének, Bajza J.-től. Fóti dal, Vörös
marty M.-tól. Egy gondolat bánt engemet, Petőfi S.-tól, (Ezek 
közül többet emlékeitek). Ezek alapján tárgyaltattak: A mű
vészetek fajai. A költészet helye a művészetben. A verstan. A 
költeményfajok és pedig: a monda, rege, legenda, epopoeia, 
regény, novella, románcz, ballada, idyll, szatíra, tanköltemény, 
episztola, oktató epikai művek; a dal, elégia, bölcselő ének, 
epigramma; az óda, hymnus, dithyramb, rhapsodia; a dráma és 
fajai. írásbeli dolgozatok : A hangsúlyos vcrselésről. (Tanulmány 
Arany J. nyomán). A Zrinyiász főhősének jelleme. Arany J. 
„Buda haláláénak főjellemei. A „Zalán futásáé nak epizódjai. 
A monda, rege és legenda összehasonlítása. Melyek az ifjú er
kölcsi fejlődésének tényezői ? (Értekezés). „A gyermek és a szi
várvány“ (Széptani fejtegetés). Fájdalom a boldogságnak egyik 
alkatrésze (Elmélkedés). A dal, óda és elégia közti külömbség. 
A tragédia, komédia és középfajú dráma összehasonlítása. „A 
babért csak az hordja biztosan halántékai körül, ki emelt fővel 
megy végig életén“ (Szónoki beszéd vázlat). Tk. Poétika és 
Olvasmányok a poétikához, Névy Lászlótól.

Német nyelv, két óra. Olvasmányok : Der Sänger, Das Nie- 
belungenlied, Die Kraniche des Ibykus, Goethes Geburt und 
Jugend; a költőiek könyv nélkül is. Összesen 9 Írásbeli dolgo
zat ; mind iskoláink s mind fordítások magyarból németre; 
tárgyuk — egy extemporalét kivéve a német irodalom 
történetéből választva Klopstoekig; mind könyv nélkül is meg 
tanulva. Tankönyv: Hoffmann Mór, Német tan- és olvasó
könyv, III. kötet.
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Történelem, bárom óra. Az újkor története 1878-ig. Tan
könyv: Szilágyi Sándor, Egyetemes történet, III. füzet (kiha
gyásokkal, javításokkal és bővítésekkel). Időszaki-tábla Íratása. 
Tankönyv a jövő évre: Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem,
III. kötet.

Mathesis, hetenként három óra. Algebra : Másodfokú egyen
letek feloldása és elmélete. Sorok és az idevágó feladatok ál
talános megfejtése. Geometria: A trigonometria, stereometria s 
az analytikai geometria elemei. Tankönyv dr. Klamarik-Wag
ner „Algebra és Geometria.“

Természettan, hetenként négy óra. Mechanika, hullámtan. 
Tankönyv Bal four-Stewart „Természettan“. Jövő tanévben Cog- 
ler Alajos phys. tankönyve fog használtatni.

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

és a történelmet; Bellus János a latin nyelvet; Händel Vilmos 
a vallástant; Breznyik János a hellen nyelvet; Sulc Endre a 
magyar nyelvet; Jezsovics Károly a mathesist és physikát.

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

Latin nyelv, hetenként öt óra. Horatius ódáinak 111. könyvé
ből 1—C>, 30; IV.-ből 3., 7., 8. és epodos 2-ik ódája, leveleiből 
„Epistola ad Pisones“ fordítva, magyarázva és emlékelve. Cicero 
„De officiis“ első könyv magyarázva és fordítva. Tacitus Agri- 
colája magyarázva és fordítva. Egy heti órában fordítási gya
korlatok Kolmár-Sváby kézikönyve szerint. Havonként egy Írás
beli dolgozat.

Görög nyelv, hetenként négy óra. Plato: Socrates védelme 
és Kritonja. Homeros Iliásának I., II., III. és VI. éneke. Ho- 
merosi kérdés, Plato életrajza s művei. írásbeli dolgozatok az 
olvasottak alapján, composítiók és extemporálék.

Magyar nyelv, hetenként két óra. Olvasmányok: Szemel
vények Kazinczy Ferencz műveiből. Felelet a „Mondolat“-ra. 
Szemelvények Berzsenyi, Kölcsey, Vitkovics műveiből. Jellemző 
darabok Kisfaludy Károly drámai, epikai és lyrai költeményei
ből. Részletek Katona József „Bánkbán“-jából. Néhány darab 
Fáy András meséiből. Szemelvények Vörösmarty, Czuczor, Garay, 
Bajza, Jósika, Eötvös, Kemény Zs., Tompa, Petőfi, Arany, Ma
dách, Jókai műveiből. Részletek Vörösmarty életrajzából, Gyulai

2*



Páltól. Részletek Gyulai Pál „Katona József és Bánkbánja“ ez. 
müveiből. Ezek alapján a magyar irodalom története Kazinczytól 
a jelen korig. írásbeli dolgozatok: A Kazinczy-féle nyelvújítás 
hasznos és káros következményeiről (írod. tört. tanulmány.) A 
becsületesség és tiszta jellem nem érdem, de kötelesség. (Érte
kezés.) Mik voltak okai Kisfaludy K. rendkívüli hatásának ? 
(írod. tört. értekezés.) „A bölcseség legnagyobb mestere az élet. 
(Értekezés.) A hírlapirodalom fontossága. (Értekezés.) Történelmi 
rajz. (Szabad tárgy). Berzsenyi „Fohászkodás“ ez. költ. széptani 
fejtegetése. A népköltészet sajátságai Petőfi költészetében. (Vázlat 
az iskolai előadásról.) Szilágyi Mihály beszéde Hunyadi Mátyás 
királylyá választatása ügyében, vagy IV. Béla beszéde Kuthen 
megöletése ellen. (Szónoki beszéd.) Tk. A magyar nemzeti iro
dalom története Beöthy Zsolttól.

Német nyelv, két óra. Olvasmány: Goethe, Hermann und 
Dorothea, 5 ének. Összesen 8 Írásbeli dolgozat; mind iskoláink 
s mind fordítások magyarból németre; tárgyuk -  egy extem- 
poralét kivéve — a német irodalom újabb történetéből véve; 
mind, valamint az olvasmány egyes részletei könyv nélkül is 
megtanulva. Tankönyv: A Weber Rudolf magyarázataival el
látott kiadás.

Történelem, három óra. Magyarország története. Tankönyv : 
Horváth Mihály, A magyarok története rövid előadásban (egyes 
részletek kihagyásával s pragmatikai bővítésekkel). Időszaki 
tábla készítése. Tankönyv a jövő évre: ugyanaz, de Sebestyén 
Gyula átdolgozásában.

Mathesis, hetenként három óra. Algebra és Geometria is
métlése. Tankönyv dr. Klamarik-Wagner „Algebra és Geometria“.

Természettan, hetenként hat óra. Optika, hőtan, elektro
mosság. Tankönyv Fehér Ipoly „Természettan“. Miért hozatott 
be e tankönyv két év előtt, s csak hamar miért cseréljük fel 
mással, arra nézve az illető szaktanár következő nyilatkozatot 
nyújtott be: „Annak, hogy Fehér Ipoly tankönyvét a tanári 
kar az én ajánlatomra elfogadta s egy év múlva kiküszöbölte, 
megvan a maga oka, vagy ha tetszik, története. Ez előtt 
„Balfour-Stewartot“ használtam bővítve jegyzetekkel, külö
nösen mathematikai részletekkel. A tanítás igy könnyen folyt, 
kiválóan azért, mert jegyzeteimben az osztályhoz alkalmazkod
hattam. Bekövetkezett a főigazgatói látogatás. Nubcr főigazgató 
engemet is meglátogatott a Vili. osztályban. Nem helyeselte
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eljárásomat s erősen ajánlotta Feliér Ipoly tankönyvét. Nuber 
filológus volt s tudtam és tudom, liogy nem jó, ha filológus avat
kozik a természettudományok körébe. Megkértem, nyújtson alkal
mat, hogy külön megbeszélhessem vele a tankönyv kérdését. 
Engedett; az idő is ki volt tűzve, de a megbeszélés elmaradt, 
mert hirtelen Pestre kellett utaznia. Az értekezleten újra ajánlotta 
Fehér Ipoly fizikáját. „Jövő évben beszélgetünk“ — ez volt a búcsú. 
Valahogy talán csak boldogulok, gondoltam magamban s Fehér 
Tpolyt bevezettem a VH-ik osztályba; a VIII ikban Stewart 
maradt. Legközelébb, úgy vélekedtem, tényekkel győzöm meg 
a főigazgatót. De bizony meg nem győzhettem, mert mindnyá- 
jánk sajnálatára, meghalt. A selmeci tanári körben ismertettem 
Fehér Ipoly tankönyvéből a kinematikát. Ismertetésem, mint 
jegyzőkönyvi kivonat, csak két hónap múlva és csonkítva jelent 
meg a „Közlönyben“ így történt, hogy az én ismertetésem, 
melylyel Fehér Iyolyt felszólalásra kívántam indítani, később 
jelent meg, mint Dr. Wagner Alajosnak alapos, kíméletes és még 
is megsemmisítő kritikája. Pillanatig sem haboztam abban, hogy 
a jobb meggyőződésem ellenére bevezetett tankönyv kiküszöbölé
sét ajánljam. Legújabban megjelent Cógler Alajos fizikai tan
könyve, melyben a szerző nagy figyelemre méltatta Stewart el
veit és klasszikái munkáját. Jövő tanévben C ó g le r  tankönyve 
szerint tanítunk a VH-ik osztályban“. Jezsovics Károly.

Bölcsészet, hetenként; három óra. Lélektan és logika. Tk. 
Schlatter Alfréd és jegyzetek.

Tornázás, hetenként két óra.
Tanárok: Jezsovics Károly osztályfő, tanította a természet- 

tant és a mathesist; Hlavatsek Endre a latin nyelvet; Breznyik 
János a görög nyelvet; Sulc Endre a magyar irodalmat és a 
bölcsészetet; Király Ernő a német nyelvet és történelmet; Hän
del Vilmos a vallástant.

C) Tanítóképzőben. I-ső évi tanfolyamra -f-en, 2-ikra 
2-en, 3-ikra 5-en iratkoztak be, 4-ikre 1, összesen 12-en, kik 
közül egy 3-ik tanfolyambeli a 2-ik félév eléjen tanítósegédnek 
menvéu, tanintézetünket elhagyta. A képzőnek szervezete szerint 
a képzősök, a latint és hellént kivéve, minden egyéb tárgyat 
a lyceum V VIII. oszt. növendékeivel hallgatnak, mindenik 
tanfolyam a megfelelő osztálybeliekkel. Külön tantárgyak: a 
tót nyelvtan, bibi. történetek, káté s ennek magyarázata, foly
tonos olvasása a szent Írásnak s válogatott szakaszoknak
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(evangéliumokból s levelekből) emlékülése. Zene és ének. Zon
gorázás, hetenként 4 óra. Az I. tanfolyambelieknél gyakorlatok, 
a dur és moll hangmenetek. Az általános zenetan. A Il ik, I llik  
és IV-ik tanfolyambelieknél: gyakorlati zeneszerkesztés és or
gonajátszás. Orgonagyakorlatok Bittértől; chorálok élj itszása 
pedállal; a különféle accordok, elő- és utójátékok elmélete, 
azok begyakorlása, összhangzattan. Ének, hetenként három óra. 
Gyakorlatok és 68 ckorál dallam, ezeknek egy részét négyhan
gon is énekelték az algymnasiumi növendékekkel. Emlékeitek 
20 egyh. éneket, tótot és magyart, mindegyikből 1—3 verset. 
A lyc. dalegyesületben hetenként egy órában világi énekeken 
kívül egyházi dallamokat is tanultak férti karra. Nevelés- és 
módszertan s nevelés története, miket a 111. s IV. tanfolyam- 
beliek együtt hallgatnak. Neveléstan, hetenként egy óra. Dr. 
Emericy Géza Népiskolai neveléstana átismétlése után tanulták 
az általános neveléstant jegyzetekből. Módszertan, hetenként 
egy óra. A tavalyiak átismétlése után tanulták a természetrajz-, 
természettan-, vegytan-, szépírás-, rajz-, ének-, tornászat- és kézi 
munka tanítása módját és az általános tanitástant. Tk. Dr. 
Emeriey Géza „Népisk. tanítástan “-a. Neveléstörténet, heten
ként két órában tárgyaltatott Dr. Kiss Áron „A nevelés és ok
tatás története“ szerint.

A rajzban, mi kötelező tantárgy volt, a felgymnasiumi 
növendékekkel gyakoroltattak, épp úgy tornázásban is ; két kép
zős, mint kitűnő tornász, városi pályadíjat nyert. L. alább IV. 
alatt. Tanárok. Zenében és éneklésben: Moesz Géza, nevclés- 
és tanítástanban: Sulc Endre, tót nyelvben, káté- és szentirás 
magyarázatában : Hrenesik Károly lelkész; rajzban: Andreics 
János, bányász, akad. tanársegéd és Hrabovszky Kelemen érd. 
akadémikus.

A tanév folytán több, évek óta alkalmazott, családos ta
nító fordult hozzánk tanképesitő vizsgálat végett, mert a kir. 
tanfelügyelők tőlök, ha állomásaikon megmaradni kívánnak, 
tanítói oklevelet követeiének, s tudakozódtak, mely tárgyakból 
fognak megvizsgáltatni. Válaszunk volt: mi eddigi szervezetünk 
szerint másból nem vizsgálhatunk, mint abból, mit a kerület az 
általa elfogadott felső helyre felterjesztett s ott is jóváhagyott 
tervezetben élénkbe szabott, minek alapján mi jogosultságot 
nyertünk képesítő vizsgálatot megtarthatni s tanítói okleveleket 
is kiállíthatni. A képesítő vizsgálat nálunk is, mint az állami



képzőkben, írás és szóbeli; tárgyai is ugyanazok, kivéve mezei 
gazdaságtant és kézi munkákat, mik tervezetünkbe nincsenek 
felvéve. Az általunk kiállíttatni szokott oklevél is olyan, mint 
az állami képzőkben s ugyanazokat a bizonyitvány-lapokat is 
használjuk, melyeket amott. Ezeken következő tárgyak sorolvák 
elő, miket talán nem lesz felesleges az illetőknek tájékoztatá
sára emitten közzé tenni: bit- és erkölcstan (mi ezenkívül még 
egyetemes s magyarhoni prot. egyh. történetet is kívánunk és a 
szentirás ismeretét); nevelés- és oktatástan, oktatási módszertan ; 
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, (mi a tót nyelv isme
retét is kívánjuk, különösen azoknál, kik tót egyházakban kí
vánnak alkalmaztatni); földrajz (egyetemes s különösen magyar 
birodalmi); természetrajz (nálunk elmarad a gazdaságtan), ter
mészettan és vegytan; ének és zene; rajz és szépírás, testgya
korlás ( kézi munkák nálunk elmaradnak). A fenn elősorolt tan
tárgyakból mily terjedelmű ismereteket kívánunk, kivehető az 
évi Értesítőből, hol részletesen van előadva, az illető tanfolyam
beliek, melyik osztályban mit tanulnak. Mi tehát addig, mig a 
kerülettől más utasítást nem kapunk, a vizsgálandóünál más 
mértéket nem alkalmazhatunk, mint a melyet eddig azon nö
vendékeinknél alkalmaztunk, kik a felgymn. tanpályát a lyce- 
istákkal végezték; következésképen annak, ki magának magán 
szorgalom utján, mit mindenkinek szabad tennie, a fenn előso
rolt tárgyakból annyi ismeretet nem szerzett, hogy mi neki jó 
lélekismerettel legalább elégségest adhassunk, tanítói oklevelet 
ki nem szolgáltathatunk, bár hány évig tanítóskodott legyen 
s bár mily népes családja van is, melynek talán jövője van 
veszélyeztetve, ha a családfentartó magának ilyen vagy olyan 
idő alatt a további hivatalkodhatáshoz megkivántatott oklevelet 
meg nem szerzi. A kerület, hiszem, fog módot találni, hogy 
ilyeneken is, s mi fő dolog, a szegényebb egyházakon is segítve 
legyen, nehogy ezek tanító nélkül maradjanak; csak azt ne 
kívánja senki, hogy mi, mert a képzőt a kerület fenlartja, 
amolyan „tanítói oklevél kiállító gépezetté“ aljasuljunk le.

Midőn a tanítóképző felállításának tervezésénél annak a 
lyccummal való összekapcsolását ajánlók, azt a legjobb szándék
kal tettük, gondolva, igy csekély költséggel lehet nálunk oly 
intézetet létesíteni és fentartani, melyre az ev. egyháznak a 
létező állami és felekezeti tanítóképzők mellett is, a felvidéken 
ép úgy, mint alföldön oly szüksége van, mint az általa fentartott
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főgymnásiumokra. Hat évi tapasztalás azonban bennünket ily 
kapcsolatosság mellett oly hiányok felismerésére vezetett, me
lyeket jó lesz eltávolítani, ba a képzőt tovább is fentartani s 
végleg és célszerűbben kívánjuk szervezni; mert eddigi szerve
zetét mi mindig csak ideiglenesnek tartottuk. Ez magában ér
tetik, nem megy anyagi áldozatok nélkül, s kérdés, az illető 
tényezők hajlandók lesznek-e ily áldozatra.*)

Ha nem, a kívánt célt nem tartjuk elérhetőnek. Ennek 
adtunk kifejezést egy átiratban, melyet Junius-hó folytán intéz
tünk a honti esperességi gyűléshez, megköszönve azon nagy
lelkű, több száz írtra rúgó segélyt, melylyel a honti esperesség 
kegyes volt a lyceumot 30 éven át évenként támogatni s kérve, 
hogy azt, mert a lyceum jövője az államsegély által eléggé 
biztosítottnak látszik, ezentúl a tanítóképzőnek juttatni méltóz- 
tassék. Mivel a képzőnek ügye alkalmasint a legközelébb tar
tandó kér. gyűlésen is szóba jön, s hihetőleg az esperességek- 
ben is fog tárgyaltatni: talán nem vétünk, ha az említett át
iratból következőket átveszünk s itt is nyilvánosságra hozunk:

„De ha a lyceum jövője saját alapítvány-tőkéinek kamat
jával, a kerület évi járulékával, az államsegéllyel s reményel- 
liető tandijakkal biztosítottnak látszik is, van itt egy néhány 
év előtt életbe léptetett intézet, mely ha helyesen szerveztetnék, 
az egyháznak ép oly nagy hasznára válhatik, mint maga a 
lyceum, de folytonos támogatásra szorul, értem a tanitó-képzőt, 
melynek feladata kizárólag protestáns szellemben nevelt és kép
zett tanítókkal ellátni az egyházakat, mire lyceumunk, a már 
182C-ban a kér. gyűlés által éppen tanítók képzésére létesített, 
kellő zeneszerekkel, sőt mintegy 5000 frtnyi tőkével is ellátott 
zeneintézetnél fogva, szerfelett alkalmasnak mutatkozik. Ezt va
gyok bátor a nagytiszt. Esperesség becses figyelmébe és kegyeibe 
ajánlani; nem mintha ennek létezését a lyceumnak érdeke tenné 
kívánatossá, — a lyceum e nélkül bízvást el lehetne —, de az egy
ház érdeke teszi szükségessé. Mennyire érezték már évek előtt

*) A. kerület fölajánlott évenként 700 frtot, a nógrádi esperesség 
100 frtot, a zólyomi 170 frtot, a barsmegyei 30 frtot, a honti semmit, mert 
a lyceumot támogatta évenként 300—350 írttal, a pestmegyei 30 frtot, a bu
dapesti 70 frtot, a bánsági 20 frtot, a bácsazerómi 50 frtot. de nem mind
nyájan küldték be, mit felajánlottanak, és nem mindenik évben. A befolyt 
összegnek majdnem fele a növendékek élelmezési díjára ment, kik az élel
mezőben ingyen tartatnak el.
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épp a hon ti lelkészek annak szükségét, hogy itt egy tanítóképző 
alapittassék, mutatja az ide másolatban mellékelt jegyzék*), me
lyen azok nevei olvashatók, kik magokat, hihetőleg bold. dr. 
Szeberiny János superitendens felszólítására sajátkezű aláírással 
évi áldozatokra kötelezték le, ha ily intézet Selmccen fogna 
létesittetni. A névjegyzékben Geduly Godofréd is előjővén, ki 
1850. halt meg, ebből könnyen következtethető, hogy az alá
írásnak elébb kellett történnie. A közbeesett mozgalmas idők 
gátolhatták a jó szándék valósítását. Hat éve, hogy az akkor 
tervezett tanítóképzőt a kerület és egyes esperességek segitsé- 
gével léire hoztuk, de nagyon is belátjuk oly hiányait, melyeknél 
fogva a kivánalmaknak mostani szervezetével kellőleg meg nem 
felelhet. Nem, mintha nem volna jó és hasznos annak, ki inagasb 
tudományos miveltségre vágyik s netán városi iskolában is kíván 
működni, mit a tanítóképzősök a lyceistákkal a felgymnásiumi 
osztályokban tanulnak, de, ki például Pocsuvadlón vagy Kopa- 
nicán lesz tanító, feleslegesnek tartjuk, hogy Newton binom 
tantételének fejtegetésével s hasonlókkal foglalkozzék s bajlódjék. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy magokat a tanítói pályára rende
sen csak gyengébb tehetségnek szánják, kik a lycistákkal lépést 
nem haladhatván, nem csuda, ha az illető tanár által, ki a 
növendékek osztályozásánál egyenlő mértéket kénytelen alkal
mazni, ezt meg nem titve, megbuktattalak, mi sokakat viss/a- 
riaszt attól, hogy a tanítóképzői pályát nálunk járják. Ez kívá
natossá teszi a tanítóképzőnek számára némely realékban, pl. 
mennyiség s természettanban, külön tanfolyam berendezését s ha 
nem is külön tanár alkalmazását, de igen is, e tárgyaknak a 
képzősök felfogásához képest több órában külön fejtegetését, 
mi meg nagyobb költséget tesz szükségessé, mit nem vettünk 
számba, midőn a tanítóképzőt a lycenmmal kapcsolatosan lép
tettük életbe. Idővel, kivált ha a képzői növendékek száma 
megszaporodik, külön tanárok is fognak kelleni, kik kizárólag 
a képzősökkel foglalkozzanak, a lyceuin tanárait más nemű

*) Pro Seminario Ludireeturum Schemnicii erigendo, subseribunt. Joo 
Szeberinyi 10 fi t V. V. annue, Sámuel Holuby 5 frt V. annue, Jós. Matnska 
5 frt V. V. annue, tóraxatoris Car. 2 frt 30 kr. annue, Kuzina Sámuel 2 frt 
30 kr. V. annue, Kovalovszky Sámuel 2 frt 30 kr. Schneider András 1 frt 
30 kr. Szklárik Joannes 1 frt Ludov. Holecy 2 frt 1 kr. V. V. Masztis Ada- 
mus 2 frt 30 kr. V. V. Jós. Szomora 2 frt 30 kr. Gusztavus Szebercnyi 5 frt 
V. Placsko Stephanus 2 frt 30 kr V. Wengeritzky András 2 frt 30 kr. Geduli 
Godofréd 2 Irt 30 kr. V.
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órákkal szerfelett terhelni az országos törvény sem igen engedvén 
meg. De ha számos!) növendéket kívánunk a képzőbe, óhajtandó, 
hogy ha nem látjuk is el szállással, mint Sopronban és Kiter
jesen, legalább őket az élelmezőben ingyen eltartsuk, mi megint 
nagyobb költség nélkül nem eszközölhető. Azonban ez vélemé
nyünk szerint sem oly nagy, hogy jóakarat és némi áldozati 
készség mellett nem volna kiállítható, ha legalább a Selmechez 
közelebb fekvő osperességek, Hont, Bars, Zólyom, Nógrád s 
netalán Pestinegye és Budapest — a többi alföldi esperességek 
Szarvast támogathatnák, — nem restelnénck a megkívántatok 
összeget ily szent czélra áldozni, mely előbb utóbb dúsan kama
tozna az egyházaknak az által, hogy idővel ev. szellemben nevelt 
s kellőleg kiképeztetett tanítókkal láttathatnának cl. Ez bátorít 
épp ev. egyházunk érdekében azon alázatos kérelemre, hogy a 
nagy tiszt. Esperesség azon segélyt, melylyel eddig lyeeumunkat 
támogatni kegyeskedett, ezentúl a fennálló, de csak amúgy tengő 
tanítóképzőnknek juttatni méltoztassék, hogy a kér. gyűlés s 
esperességek kívánt, hathatósb támogatása mellett czélszertten 
berendeztetve magasztos feladatának annál inkább megfelelhes
sen. Kellő támogatás nélkül nem marad egyéb hátra, bármily 
nehezemre esik ezt kijelentenem, mint a létező tanítóképzőt 
feloszlatni; a lyceum maga fel nem tarthatja“.

II. Tanárok.
A tanári kar két derék munkatársat veszített, Csömöz 

Miklósban, ki 27 évi példás buzgóssággal vitt tanárkodása után 
semmiképen sem volt rábírható, hogy a nevelés és oktatás terén 
tovább is velünk fáradozzon, — még a szünnapok alatt kajáli bir
tokára vonult, nyugalomba, melyet többé elhagyni nem akart, — 
és Benda Péter Pálban, ki ;32 évi sikeres munkálkodása után 
maga kívánta nyugalmaztatását, mely kérelmét a kér. osk. ta
nács — hosszú tanári pályáján nyert érdemeinek elismerésével — 
teljesített is. A távozóknak helyébe Micsinay János, eddig az 
aszódi ev. gymnasium igazgató-tanára, hivatott meg, ki magának 
egy évi működése alatt nálunk is közszeretetei és becsülést ví
vott ki. A tanárok változása az osztályfőkben is némi változást 
tett szükségessé. I-sőben lett osztályfő Micsinay János, 2-ikban 
Osztrolucky Gyula, úgy hogy ezek egymást e két osztályban 
felváltsák; Micsinay növendékeivel jövő tanévben a 2-ik osz
tályba inegyen, Osztrolucky az első osztálynak vezetését veszi
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át. 3-ikban lett osztályfő Moesz Géza, IV ikben Illavatsek Endre, 
hogy e két osztályban egymással ugyan azon módon váltakoz
zanak; V ikben osztályfő volt Bellus János, VI ikban Oserey 
Adolf, Vil ikben Király Ernő, VlII-ikban Jezsovics Károly. — 
Herz Bernát izr. vallástanitót Kövesdi Sámuel, rabbijelölt vál
totta fel; Heim Nándor rajztanitót a felső osztályokban — 
szabadkézi rajzban Andreics János, bányászakadémiai tanár
segéd. A többiek ugyanazok, kik múlt tanévben is velünk 
működtek. Rendesek: Bellus János, óráinak száma hetenként 
20; Breznyik János igazgató tanár, h. ó sz. 8; dr. Cserey 
Adolf, li. ó. sz. 20. Ez évben nagy szorgalommal készített 
Növényhatározót adott ki, melyről az ahhoz értők elismerő
leg nyilatkoztak; Illavatsek András, h. ó. sz. 20; Jezso
vics Károly, h. ó. sz. 19; Király Ernő, b. ó. sz. 18; Moesz 
Géza, h. ó. sz. 27, ezekből a zeneintézetben 10; Osztrolucky 
Gyula, h. ó. sz. 22, ebből szépírás 2; Sulc Endre, h. ó. sz. 21, 
ebből 4 a tanítóképzőben; kikhez ez évben Micsinay János 
járult, h. ó sz. 23. — Rmdkicilliek: Händel Vilmos, német-ma
gyar lelkész s honti alesperes, h. ó. sz. (i; Hreucsik Károly, 
tót lelkész s honti főesperes, h. ó. sz. 4 a tanítóképzőben; Pau- 
lovics József, róni. katli. segédlelkész s hitoktató, h ó. sz. 8; 
Kövesdi Sámuel az izraelitákat tanította hetenként 2 órában. 
Bejárókép működött Benda Péter Pál, ki a 3-ik osztályban bet. 
f> órát vállalt el. Rajzban Andreics János, bányászati akadémiai 
tanársegéd, tornászaiban Htíber József, városi tornamester. Elö- 
osztályban Almán Dániel tanított.

III. Zeneintézet.
Zenetanárok : Moesz Géza és Herbst János, amaz hetenként 

10, ez 4 órában tanított. Fizető tanuló 10, ingyenes 13, kik egy
nek kivételével, ki hasonlón tanítóságra készül-, tanítóképzősök. 
Ingyen ezentúl csak is ezek fognak taníttatni. Zongorázásban 
mindnyájan hetenként négy-négy órában gyakoroltattak. Hang
szerek mint múlt évben: 9 szárny s több kis zongora és egy 
Riegel-féle orgona pedállal s két változattal, a tanítóképzősök 
begyakorlására. Legügyesebbek a zongorázásban : Brocken Jenő, 
Bátyel Sámuel, Szckan Sándor és Pántyik Árpád mind IV ed 
oszt. tanulók,
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IV. Rajzolás, tornászat és gyorsírás.

A szabadkézi rajz a tanítóképzősökre nézve kötelező tan
tárgy volt, de a gyakorlatokban, melyek hetenként 2 órában 
tartattak, a felgymn. növendékek közül is többen vettek részt 
Andreics János bányászati akadémiai tanársegéd és Hrabovszky 
Kelemen, érd. akadémikus vezetése alatt. Ezek közül mind a két 
félévben kitűntek: V-ik osztályban: Steinsdorfrr Viktor, Miha- 
lovics Sámuel, Marko vies Lajos; Vl-ikban: Ferjencsik György; 
Vil ikben: Fogler Arlhúr és Ott Károly: a tanítóképzősök közül: 
Bjelik, Bankó, Szolovics és Máyer, mind János.

Toniázásban, a selmcevárosi nemes tanács, mint előbbi 
években, a lefolytban is pályadíjakra a legkitűnőbb tornászok 
számára 80 frtot kegyeskedett felajánlani, melynek fele a kath. 
gymnasiunmak, fele a lyceumnak juttattatott. A pályadíjak 
Június Il ikén osztattak ki, amikor mind a két tanintézet nö
vendékei némely csoport—, különösen katonai gyakorlatokkal mu
lattatták a nagy számmal összegyűlt nézőséget. A díj-verseny az 
illetőkkel az óvári tornahelyiségben elébb tartatott meg. Növen
dékeink közül legjobb tornászokúi következők nyertek díjakat: 
I-sőben Mihalik Géza, 2-ikban Vchovszky Pál, 8-ikban Holluby 
Artbúr, 4-ikben Tirts Béla, 5-ikbcn Steinsdorfer Viktor, (j-ikban 
Krmann Albert, 7-ikben Bankó János. Különben a tornázásban 
a fentebbieken kiviil egész éven át kitűnő szorgalmat és ügyes
séget bizonyítottak: 1-ső osztályban : Bartko Pál, Brocken Elek, 
Exner Pál, Hrósz János, Mantuano Géza, Mibálik Géza; 2-ikban: 
Bállá András, Brodnyánszky Mihály, Fábry Ferenc, Juda Vilmos, 
Kachelmann Károly, Ruttkay Károly, Vehovszky P á l; 8-ikban: 
Feldszam János, Holluby Arthúr, Lukácsek István, Pongrác 
Sándor; 4-ikben: Egry Lajos, Fekete Árpád, Gresso Mihály, 
Hankesz Jenő, Heine Húgo, Lamos Elemér, Liffa Aurél, Litfa 
Vilmos, Pántyik Árpád, Plech László, Simonidesz Gyula, Tilts 
Béla, Traeger Sándor, 'Trnovszky P á l; 5-ikben : Bolemann László, 
Krmann Lajos, Markovies Lajos, Steinsdorfer Viktor, Steinsdorfer 
Vilmos, Szabó Gyula; 6-ikban: Fábry Géza, I lolles László, Kovácso- 
vics János, Mátray Gusztáv, Patay Lajos, Scliwarc Miksa, Vallentinyi 
Aladár, Varga Miklós; 7-ikben: Bercelly Miklós, Bjelik Ferenc, 
Knezsovics Adolf, Longauer Kálmán, Matejka Miklós, Paulinyi 
Dániel, Petricsek Lajos, Sárkány Béla, Schönmann Gyula, Stanc 
János, Szabó Béla, Szolárik Vilmos; 8-ikban: llubcr Kálmán.
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Gyorsírásban, dr. Cserey Adolf gyakorolt 10 kezdő és 3 
haladó tanulót Gabelsberger-Markovics rendszere szerint. A kéz 
dók a levelezési, a baladók a vitagyorsirászatot tanulták; az 
elsők közül kitűntek: Mibalovics Samu, Porubszky Béla V. o .; 
Figer János IV. o .; Bartko Miklós, Országit József, Bauer Jenő, 
és Vaukovits Kálmán III. o. tanulók; a haladók közül Gáspár 
Gyula VI. oszt. tanuló.

V. Taneszközök; könyv- és szertárak.
Könyvtár. A közkönyvtár, mint kimutattuk, mely múlt 

évben rendeztetett, 183 kötettel gyarapodott. Van benne 5217 
kötet. Az ifjúsági könyvtárakból csak a Petőfiköré szaporodott 
57 kötettel (1. alább Vili. alatt), a német és tót — ilynemű ön
képző körök most nem létezvén — régi állapotban maradtak, 
melyek most különben sem igen használtatnak; amabban van 
1600, emebben 1010 kötet, Petőtikörében 3087 kötet, e szerint 
összesen 10914. Ajándékul jöttek a közkönyvtár részére: Dr. 
Bolemann István, selmeci cs vihnyei orvos s kerül. isk. tanácsos 
úrtól; Földrajzi Közlemények és Természettudományi közlöny 
1886. évi füzetei. Vallás és közokt. ministeriumtól: Országos 
tanítói nyugdíj és gyámalap 18&5. évi állapotáról szóló értesítés, 
és a közoktatás állapotáról szóló és az országgyűlés elé terjesz
tett 15-ik jelentés 1885/6-ik évről. Elischer József, nagyszebeni 
kir. főigazgató úrtól 12 db. Értesítő erdélyi gymnasiumokról. 
Stur Dániel, kucurai lelkész úrtól 36 köt. mindenféle, többnyire 
theol. mű, egyházi beszédek, hit- és erkölcstanok régibb szerzők
től stb. Wiesner Adolf, mihályaknai társulati bányafő úrtól 83 
füzet Brockhaus Com ersations-Lcxikonából. Schmidt Lajos, százdi 
ev. lelkész úrtó1: Cantional, tojist piesne Krzescianské ev. To- 
runie MDCXX. Dr. Szeberényi Gusztáv, bányai ev. egyház 
kér. püspök úrtól Chovau Zsigmond partitúrája Tranovszkyboz. 
Kövesy János, selmeci ügyvéd úrtól Árpád fejedelmi ház nem
zetségi ágozata. Franklin társulattól, Lauffer Vilmos, Lampel 
Bobért, Hoffmann és Molnár könyvkereskedő és kiadó uraktól 
az általok kiadott tankönyvekből mutatvány-példányok. Vétel' 
útján szereztettek a természettudományi társulat könyvkiadó 
vállalatának I—V. cyclusából: Keclus, A föld és élctjelenségei 
2 k .; Guillemin, Mágnesség és elektromosság 1 k . ; Lóczy, A 
kliinai birodalom 1 k . ; Emery, A növények élete 1 k . ; Smith, 
A tápszerek 1 k .; Darwin, Az ember származása 2 k . ; Darwin,
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A fajok eredete 2 k . ; Tyndall, A kő mint mozgás 1 k .; Helm
holtz, Népszerű előadások 1 k . ; Topinard, Antliropológia 1 k.; 
Proctor, Más világok 1 k .; Huxley, Elemi élettan I k .; Lub
bock, Történelem előtti idők 2 k.; Greguss, Értekezései 1 k.; 
Cógler, A fizika története 2 k.; Johnson, Hogy nő a vetés? 
1 k .; Johnson, Miből lesz a termés? 1 k .; Cotta, A jelen geo 
légiója 1 k .; Erisman, Népszerű egészségtan I k.; Természet
tud. előadások és értekezések 2 k. A magyar tört. társulat ki
adványaiból : Magyar történelmi Életrajzok. A magyar tud. 
Akadémia kiadványainak ö-ik cyclusából a történelmi és iro
dalmi művek. — Dr. Károlyi Árpád: Buda és Pest visszavivása 
1 (i8tj-ban (egy Buda visszavételének emlékére vert bronzérem
mel). Dr. Cserey Adolf, Növényhatározó, 10 péld. az ifjúsági 
tankönyvtár részére. Lévay Vida, görög-magyar szótár 10 péld. 
Osztrák magyar Monarchia. Nippold, Kirchengeschichte. Bleek, 
Einleitung in die heil. Schrifr. I)r. Job. Ranke, Der Mensch 2 k . ; 
Henne, Kulturgeschichte. Dr. Friedr. Ratzel, Völkerkunde 2 k . ; 
Dr. Melchior Neumayer, Erdgeschichte. — Carus, Psyche. — 
Ziller, Allgemeine Pädagogik. Dr. 0. Frick és H. Meier, Lehr
proben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und Real
schulen 1880. und 188b. — Zippel und Bollmann, Repräsentan
ten einheimischer Pflanzenfamilien in farbigen Wandtafeln mit 
erläuterndem Text. Häuselmann, Moderne Zeichenschule und 
Ornamentik 2 k. Nöthling, Formenlehre der Baukunst, magya
rázó szöveggel. -  Folyó iratokból járnak részint az iskola, ré
szint egyes tanárok költségén: Budapesti Szemle, — Magyar 
Nyelvőr, — Figyelő, Magyar Könyvszemle, — Magyar philos. 
szemle, — Egyetemes philos. Közlöny, Középtanodai tanárok 
közlönye, — Századok, -  Hazánk, — Földtani közlöny, — Evaug. 
Egyház és Oskola, Das Ausland, — Magazin für die Literatur 
des Auslandes, -  Zeitschrift für das Gymnasialwesen, The 
Nature.

A természettani s természet- és földrajzi szertár gyarapo
dása csekély, két mérleg, a szaktanár szerzeményéből: angvis- 
fragilis, salamandra maculata borszeszben, számos coleoptera s 
krypto- és phanerogam növény s nehány kőzet, de már meg
rendelve több száz fi t ára való pliys. szerek, melyek azonban csak 
az ahhoz értők kipróbálása után fognak átvétetni, mert tapasz
taltuk, hogy a szerárusok a provinciába rendesen csak selejtes 
dolgokat szoktak küldeni.
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VI. Segélyzö intézetek.
Elelinező (alumneuin). Az élelmezőben 174 növendék lát

tatott el ebéddel és vacsorával, ha kelleti, orvosi segélylyel s 
gyógyszerekkel is 46 írt évi díjért, mely azonban többeknek 
(68-nak, köztük 12 tanítóképzősnek) vagy egészen, vagy részben 
elengedtetett. Az elengedett összeg 1574 irtot teszen. Ily jótéte
mény némelyeknél ösztöndíjat pótol, miből eddig kevés állott 
rendelkezésünkre s csak a legkitűnőbbeknek volt juttatható, ki
véve, ha az alapítvány megengedi, hogy nem jelesek is, ha 
szegények és szorgalmasak, megkaphatják.

Ösztöndíjak. 1. A Teleky-Róth Johanna grófnő-félét har
mincnyolc forintjával öten kaptak, t. i. Haitik Pál, Dedinszky 
János, Hrentsik Márton, Szever János és Zsolticky Samu V ill
ád osztálybeli növendékek. — 2. Németh-Jstván félét (25 irtot), 
Argay György Vili. o. t. — 3. Bánócy-félét, csak árvák kapják; 
és pedig 26 forintjával négyen: Gáspár Gyula Vl-od, Badinszky 
Pál, Szekan Sándor IV-ed, Bartko Miklós III. o. t. és 23 forintjával 
ketten : Ilanitz Dániel és Országi) József III-ad o. tanulók. — -í. Sze- 
berényi János-félét (10 frtonként) csak selmecziek kapják: Ze- 
lenka Béla VII-ed, Pischl Rezső Ill-ad és Kolbenheyer Vilmos 
Il-od oszt. tanulók. — 5. Ivánka-félét (10 frtonként) Szabó 
Gyula V ill ád, Jeszenszky Ferencz VII-ed oszt. növendékek és 
Droppa Dániel 3-ad évi tanfolyami tanítóképzős. 6. Grentz- 
ner-félét, ingyen ebédet az élelmezőben, mint az alapítónak 
rokona Szabó Kálmán II. oszt. tanuló élvezte. — 7. Olajos Thc- 
rézia-félét, hasonlón ingyen ebédet az élelmezőben, vagy 30 irtot, 
Szobonya Béla VII-ed oszt. növendék; Patay Lajos Vl-od oszt. 
tanulónak pedig 12 frt juttattatott.— o. Leidenfroszt-félét (9 frtof) 
Pántyik Árpád IV. oszt. t .— 9. Zsigmondy Vilmos-félét (12 frtot) 
Hirschner József VIII. oszt. t. 10. Kostenszky-félét (G frtot) 
Brocken Jenő IV. oszt. t. — Gróf Stain lein Hellenbach Zsuzsanua- 
félét (ingyen tartást az élelmezőben) Szabó Béla VII-ed oszt. t.
12. B. Radvánszky János-félét (6 frtot) Laczo Dániel I. tanf. 
tanítóképzős. — 13. Luther Márton Jubileum-félét, mely karé
nekesek számára alapittatott, (6 frtonként) Bátyel Samu IV-ed 
és Hromada Márton II. oszt. tanulók és karénekesek. 14. Far- 
baky István-félét (egy-egy 10 frankos aranyat). Bodnár Gyula 
V öd és Rákóey Gyula 11-od oszt. tanulók, olyanokul, kik a 
magyar nyelvben kittinő szorgalmat fejtettek ki. —- 15. Selmec-
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városit (20 frankos aranyat) Nagy Árpád VIII. oszt. tanuló. — 
ló. A Breznyik-féle alapból Lippay Béla VIII. oszt. növendék
nek 10 frt juttattatott, a többi (50 írt) részint az ifjúsági 
könyvtár gyarapítására, részint pedig jutalomkönyvek vételére 
fordíttatott. - -  17. A nagylaki alapítvány kamatja (15 frt) Mázán 
János 111-nd és Gally Lajos I-ső évi tanfolyambeli tanítóképzősök 
között osztatott el. —- 18. Méltóságos gróf Stabiléin Ottó kerületi 
iskolatanácsos úr, miután lyceumunknau a kért államsegély meg
szavaztatott, megengedvén, hogy azon 210 frtnyi összeg, melylyel 
eddigelé az iskolát évenként segélyezte, további intézkedéséig ösz
töndíjakra fordittatkassék: ez összeg ez évben 15 irtonként oly 
szegény tanulóknak határoztalott juttatni, kik minden tantárgy
ból jeles s legfeljebb egyből jó  osztályzatot nyertek, lui más 
nagyobb ösztöndíjban nem részesültek. — Ilyenek I. osztályban : 
Bartko Pál, Hecsko Gusztáv, Valentinyi Samu; Il-ban Clement 
Károly, Dedinszky Aladár, Horváth János, Kovalovszky János, 
Vehovszky Pál; Ill-ban: Dianovszky Vilmos; IV-ben Klein 
Károly; V-ben; Jezsovics János, Markovics Lajos, Mihalovics Samu 
és Ormisz Fedor. — 11). Kormány ösztöndíjakat élveztek: Havas 
József, Melsieky Pál VlII-ad és Hoffmann Dezső Vl-od o. t. Mária 
Therézia-féle kincstárit, 120 foriutjávál; Gonda József VH-ed 
o. t. Balassa Zsuzsanna-félét, 120 irtot; Szikoray István Vll-cd 
o. növ. Győri árva-alapitváuyit, 100 frtot; Ott Károly Vll-cd 
o. t. Morvaországi kincstárit, 150 frtot.

Jutalomkönyveket kaptak, mint jó magaviseletű és szorgalom 
által kiváló tanulók, kik többnyire sem ösztöndíjban, sem pedig 
élelmezési díj elengedésében nem részesültek, 40-en, melyeket 
az igazgatón kívül Joerges Ágost könyvkereskedő úr (Történelmi 
könyvtárból 7 kötetet oly tanulóknak a 3-ik osztályban, kik a 
történelemben jeles osztályzatot nyertek) s a „Felvidéki közmi- 
velődési egyesület“ ajánlottak fel (ez utóbbi ti müvet olyanok 
számára, kik különösen a magyar nyelvben való haladásnak 
adták jeles bizonyítványát), és pedig: I-ső osztályban: Exner 
Pál (Győry Vilmos, Mesekönyv), Patay Pál (Mayer Miksa, Jele
sek csarnoka); 11-ik osztályban: Ilákóczy Gyula (Mayer Miksa, 
Derék férfiak), Bolemann Vilmos (Dr. Boros Gábor Aesop me
séi), Horváth János (a szépírásban tanúsított szorgalmáért Osz- 
troluczky tanár adományából); I ll ik osztályban : Pctrovics László 
(Aldor Imre, József császár), Paucr Jenő (Áldor Imre, József 
császár), Jakab Zsigmoud (Dr. Lázár Gyula, Gusztáv Adolf),
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Wankovits Kálmán (600 magyar nemzeti dal), Illanic Dániel 
(Áldor Imre, Oraniai Vilmos), Dianovszky Vilmos (Áldor Imre, 
XII. Károly), Händel Vilmos (Dr. Márki Sándor, Magyar Pan
theon), Országh József (Ballagi, Német-magyar és magyar-német 
szótár), Barlko Miklós (Ballagi, Német-magyar és magyar-német 
szótár); IV-ik osztályban: Tbébusz Aladár (Berzsenyi munkái), 
Hallay Zoltán (Arany János balladái, Trnovszky Pál (Eletiskola), 
Heine Hágó (Eletiskola), Thomka József (Dr. Lázár Gyula, Gusz
táv Adolf), Träger Sándor (Arany Toldi és Toldi estéje), Taszler 
Béla (Helikon); V-ik osztályban: Szabó Gyula (Szász Károly, 
Versszavalás elmélete), Ondrejovits Sándor (Petőfi Sándor költe
ményei), Bodnár Gyula (Petőfi S. költeményei), Porubszky Béla 
(Arany, Buda halála), Göllner Hugó (Győry Vilmos költeményei), 
Bende László (Tóvölgyi, A magyar önvédelmi harcz története);
VI- ik osztályban: Tbébusz Béla (Berzsenyi munkái), Hoffmann 
Dezső (Br. Eötvös, Emlék- és ünnepi beszédek), Fábry Géza 
(Arany, Prózai dolgozatok), Gáspár Gyula (Petőfi költeményei);
VII- ik osztályban: Szóld Jakab (Kölcsey válogatott prózai mun
kái), Szolárik Vilmos (Arany kisebb költeményei), Paulinyi Dá
niel (Gyulai Pál, Emlékbeszédek), Fogler Arthur (Gyulai Pál, 
Vörösmarty életrajza), Szabó Béla (Kaziney Ferencz utazásai), 
Stanc János (Petőfi költeményei), Hoffmann Géza (Eötvös 
Kartbausi, Petőfi körtől); VlII-ik osztályban: Lippay Béla 
(Petőfi költeményei, 4 kötet díszkötésben, Petőfi körtől), Zsol- 
tíczky Samu (Gyulai, Katona József Bánkbánja, Petőfi körtől), 
Szlatényi Valér (Áldor Imre, A forradalom költészete). A vá
rosi nemes tanács által felajánlott 15 írtból tornadíjakat nyertek: 
Bankó János III. tanf. tanítóképzős (Szemere Bertalan, Utazás 
keleten a világosi napok után III. k.), Krmann Albert Il-ik 
tanf. tanítóképzős (Thaly Kálmán, Adalékok a Thököly és Rá- 
kóczy kor irodalmi történetéhez), Steinsdorfer Viktor V. oszt. 
t. (Br. Eötvös, Emlékbeszédek), Tirts Béla IV. oszt. t. (Columbus 
Kristóf élete); Holluby Arthur (Grimm, Gyermekmesék); Ve- 
hovszky Pál Il ik oszt. t. (Robinson Crusoé), és azt kapott Mi- 
halik Géza I-ső oszt. tanuló is.

VII. Pártfogók.
Jóltevőink s pártfogóink sorában most, mit forró hálával 

elismerünk, első helyet az állam foglal el, miután az ország
gyűlés részünkre a magas kormánynyal kötött szerződésben meg-
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állapított 9300 frtnyi évi segélyt megszavazta s nagymélt. 
Trefort Ágoston, vallás s közoktatásügyi magyar minister úr 
azt már e folyó polg. évre kiutalványozta, úgy hogy mi e folyó 
tanévben avval együtt, mit a minister úr a lyceumnak még 
múlt nyáron rendkívüli segélyül méltóztatott engedélyezni, 
eddig összesen 10900 frtot vettünk fel a helybeli kir. adóhiva
talban, minek harmada azonban már jövő tanévre szól. Tagad
hatatlan, szép segítség, bár nem olyan, hogy — egyébtől elte
kintve — a tanárok helyzete az állami tanintézetekben műkö
dőkével egyenlővé tétethetnék. — A többi pártfogóktól eddig 
befolyt: a bányai ev. egyházkerül, pénztárból 2250 frt (még 
bátra van számításunk szerint a lefolyt tanévre 500 frt s a Zse- 
dényi-féle alapítványnak a lyceumot illető kamatja); a lionti 
esperességtől 301 frt 70 k r .; nemes Tót,-Pe!sőc városától több 
évre 117 frt; a szászi lánygyülekezettől, mely kegy adományát 
minden évben pontosan szokta beküldeni, 7 frt; gr. Stabiléin 
Otto úrtól 210 frt, ki mint VI. alatt emlitteték, megengedte, 
hogy ez összeg további intézkedéséig, ösztöndíjakra fordittassék 
szegény s kitűnő szorgalmú és jó magaviseletű tanulók jutalma
zására. Zsigmondy Vilmos, kir. tanácsos s orsz. képviselő úrtól 
100 frt, nevét viselő ösztöndíjalap gyarapítására; b. Nyáry 
Béláné, szül. b. Radvánszky Mária asszony ő Méltóságától, fia 
b. Nyáry Antal, Vl-ik oszt. magántanulónak vizsgálata alkal
mából és emlékére 100 frt, melynek kamatja jövőben b. Nyáry 
Antal-féle ösztöndijképen fog valamely szegény szorgalmas tanu
lónak juttattatni. A múlt évi Értesítőnk 31 -ik lapján említett „Jc- 
zsovicsianum“-ra vonatkozva Okolicsányi Lajos, magyar jelzálog- 
banki jogügyi előadó és dr. Kossacky Arnold, budapesti ügyvéd 
urak, 24 írtnak, mint az alapítványi tőkétől a lefolyt évre járó 
kamatnak kíséretében következő alapítványi oklevelet szíves
kedtek beküldeni, melynek közzétételét, nem magasztalánál, de 
buzdító például másoknak is hasonló nemes cselekedetre, ha 
nem kívánják is, talán nem veendik rossz néven.

Alapítványi oklevél.
Mi alúlirottak, névszerint Okolicsányi Gyula a Magyar 

jelzáloghitelbank jogügyi előadója (lakik Budapesten Tisztviselők 
telepe 251. sz. alatt) és én Dr. Kossaczky Arnold ügyvéd (lakik 
Budapest VIII. kerület Kisfaludy uteza 9. sz.) áthatva azon 
kegyeletteljes s bensőnkben érzett hálás érzülettől, mellyel egykoii
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nevelőintézetlink, íi selmeczi ág. hitv. ev. lycenm iránt viselte
tünk, csekély erőinkhez képest „Jezsovics Károly-féle“ elnevezés 
alatt egyenként 200—200 frtos, azaz Kétszáz frtos alapítványt 
teszünk, összesen tehát 400 frt, azaz Négyszáz frt osztrák értékű 
összeget ajánlunk fel, nevezett lyceum „iskolai alapja“ tőkéjének 
gyarapítására. — A most nevezett tőkére vonatkozólag kikötjük 
azonban, hogy az megtámadhatlan, e tőke a legbiztosabb, óvadék 
képes állami vagy magán intézeti értékpapírokban helyezendő 
el, vagy pedig takarékpénztárilag gyümölcsözőleg kezelendő. — 
Ezen tőkének kamatait évenként, vagy a tőke gyarapítására, 
vagy bármely iskolai czélra, esetleg ösztöndíjképen való kiosz
tásra fordítani szabad. Ezen tőke kamatainak hova fordítása 
felett (iskolai czélok, vagy ösztöndíj) mindenkor a selmeczi ág. 
hitv. ev. lyceum evangolicus vallású tanárainak többsége határoz. 
— A mennyiben azonban ezen kitűnő iskolának létalapja veszé
lyeztetnék, ennek elhárítása reményében a felajánlott tőke is 
az iskolai czélokra azonnal felhasználható, a nevezett tanári kar 
többségének határozatára. — Kikötjük továbbá, hogy azon esetre, 
ha —, mitől az Isten óvjon —, ezen iskola bármi okból felosz- 
lattatnék, vagy beszüntettetnék, az alapitványozott tőke az ágos
tai hitvallású evangélikus egyetem iskolai alapja javára száll, 
mely felett az egyetemes gyűlés iskolai (tisztán evangelicus) 
célokra szabadon rendelkezhetik.

Kikötjük végül, hogy ezen „Jezsovics Károly“ nevet viselő 
400 frtos alapítvány unitnak kamatai felett, — mindaddig, mig 
nevezett, bennünket örök hálára lekötelezett, tisztelve szeretett 
egykori kedves tanárunk él s a nevezett jeles intentiojú lyce- 
umnak tanára, — szabadon rendelkezik, az alapítvány kamatait 
vagy a tőke gyarapítására, vagy iskolai célokra, vagy pedig 
ösztöndíjképen való kiosztásul feltétlenül felhasználhatja minden 
évben; úgy hogy a tanári karnak ezen alapítvány kamatai s 
tőkéje feletti rendelkezési joga, csakis Jezsovics Károly tanár 
halála után, vagy a selmeci lyceumból történt távozása után 
nyilik meg s illetve következik be.

Magunk részéről kötelezőleg kijelentjük, hogy az általunk 
egyenként 200 írtban felajánlott alapitványtőkét 10, az az tiz 
év alatt, vagyis 1897-ik évi Junius hó 1-éig, a selmeci ág. hitv. 
ev. lyceum igazgatótanárához beszolgáltatjuk s illetve kiki a 
maga részéről felajánlott 200 frt tőkét pontosan befizeti. Ezen 
tiz év alatt azonban 100 frtot véve alapúi, kötelesek vagyunk
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minden 100 frt után évenként G°/0> azaz hat százalékos kama
tokat, minden év Junius 1-én a nevezett iskola Igazgató taná
rához beküldeni, — mely kamatfizetés kötelezettsége bennünket 
mind addig terhel, inig a tökét le nem fizettük, feljogosítjuk 
a többször említett iskola igazgatótanárát, hogy a mennyiben 
jelen alapítvány-levelünkben vállalt kötelezettségünknek bármi 
okból épen nem, vagy nem pontosan és nem egészben felelnénk 
meg. — ellenünk bírói úton fölléphessen s rajtunk az általa 
szabad tetszése szerint választható legrövidebb sommás eljárás
ban illetékes bíróság utján itgy a tőkét, mint ennek kamatait 
behajthassa.

Miről kiadtuk jelen alapítvány-levelünket azon kijelentés
sel, hogy ezen tőkének í>°/0 kamatait, összesen tehát 24, azaz 
huszonnégy frtot az alapitvány-levél kíséretében azon kéréssel 
küldjük meg a selmeci ág. hitv. ev. lyceum Igazgató tanárához, 
hogy ezen kamatok —, a mennyiben mint „Jezsovicsianum“ 
ösztöndíj képen osztatnának ki —, már a folyó iskolai évre a 
rendelkező tanár úr belátásához képest kiosztathassék és esetleg 
iskolai célokra fordittathassék. Kelt Budapesten 1887. évi 
Május-hó 31-én. Okolicsányi Gyula. Dr. Kossaczky Arnold. A 
névaláírás a budapesti kir. közjegyző előtt történt. — Az ala
pítványi-oklevéllel beküldött 24 frt Jezsovics tanárnak szabad 
rendelkezésére bocsáttatott, ha azt ez évben netán ösztöndíjul 
akarná valakinek juttatni. De ő jobbnak látta ez összeggel 
egyelőre a tőkét gyarapítani s később inkább nagyobb díjjal 
kitüntetni oly fiút, ki nemcsak kitartó szorgalmat tanúsít a 
mennyiség- és természettanban, de különös hajlamot is mutat e 
tudományokhoz, úgy hogy idővel e szakban tanárnak fog ki
képződhetni.

A tanítóképző részére befolyt: a kerületi pénztárból 350 frt 
(ugyanennyi még hátra van); a nógrádi esperességtől 103 frt; 
a pestmegyeitől 30 frt, a bánságitól 20 frt; a barsitól 35 frt 
(melyhez járult Léva és Szelezsény 5 -5, Farmul 8, Fakóveze- 
kény 2 írttal); a zólyomitól 1G9 frt (ehhez járult Bábaszék 0, 
Badin 2, Besztercebánya 30, Breznóbánya 16, Vámos 1, Do- 
bronya 10, Garamszegh 2, Horliát 1, Korpona 20, Králóc 2, 
Felső-Lehota 2, Libetbánya 5, F. Micsinye 2, Ocsova 10, Osz- 
trolúka 6, Tót Pelsőc 20, Pónik 5, Radvány 2, N. Szalatna 2, 
Zólyom 20, Z. Lipcse 5, Zsibritó 1 írttal); a budapestitől 35 frt 
va budapesti tót egyház 10, a német egyház 25 írttal — a magyar



rólunk megfeledkezett); a houlitÓl, a fentebb emlitctt összegen 
kívül, 27 frt (mihez járultak: Lőrincsék János, esalli lelkész úr 
10, bakabányai egyház 10, a csanki 1, a bagonyai, prandorfi, 
f. almási 2 —2 frttal). — Kubinyi Géza úrtól két évre 20 frt, ki 
kegyadományát, melylyel eddig a lyceumot segélyezte, a tanító
képző javára kívánja fordittatni. Kiket a tanítóképzőnek ügye 
érdekel, kérjük, szíveskedjenek elolvasni, mit e tárgyra vonat
kozva 21—20 lapokon felhoztunk.

Az élelmezőt segélyezték kegyadományaikkal: gr. Stain- 
lein Otto úr 7 liekt. rozszsal és 4 liekt. búzával; a selmeci 
takarékpénztár 50, az ipolysághi 15, a selmcci népbank 25, 
Jochmann Gábor gazdatiszt úr Ácsán 3 frttal. - Az évenként 
kiküldetni szokott kéregetők (supplikánsok) az őket illető 
negyeden kívül 1240 frt 20 krt hoztak, mely összeghez 
10—90 kronként 1550-én, 1 irtonként 095-en, 2 - 4  irtonként 
123-an járultak, 5 irtonként 23-an a kéregető könyvecskékben 
álló bejegyzések szerint: Plachy Tamásné, Gr. Degenfeld La- 
josné, Maróthy Emil, Vanyarcon, — Zsivora Samu, N. Szécsény- 
ben, — Szabó Károly, Endrefalván, —- Sembery Imre, F. Szá
don, — Szemők Pál, — Mátray Mihály, Meszlényi Pál, — 
B. Baglár, — Lehnert Sándor, Budapest főv. tanácsa, — 
Sólymosy, — Szájbeli Gyula, — Nyíregyháza város, - B. csabai 
ev. egyház, — B. csabai népbank, B. csabai takarékpénz
tár, -- Aradi ág. ev. egyház, — Huszágh Dániel, Zólyomban, — 
Platthy György, N. Szalatnán, -  Névtelen, — Dr. Medvecky 
Károly, Léván; 10 frttal 4-en, Fabiny Teofil, Br. Prónay Dezső, 
Br. Radvánszky János és a feketehegyi fürdő közönség.

A kéregetést, mint nem korszerűt és szégyenitőt, sokan 
éppen most megszlintettetni, vagy, mert már kisebb tanintézetek 
is (pl. a rőcei polgári iskola) országszerte küldözgetnek könyör- 
adománygytíjtőket, rendeztetni kívánják. Megszüntetni kár 
lenne. A supplikánsok olyanokat is felkeresnek s bírnak ada
kozásra, evangélikusokat és nem evangélikusokat, — mert az 
élelmezőbe nem evangélikusok is járnak, kik más különben tan
intézetekre semmit sem szoktak áldozni. Nem korszerű? Urunk 
mondja: „Szegények mindig lesznek veletek“. Mig szegényeink 
lesznek, kiket gyámolitani kell, s nincs, miből gyámolittassanak, 
addig a kéregetés is mindig korszerű lesz, s mivel megint ő 
mondja: „Kérjetek és megadatik nektek, keressétek és megta
láljátok, zörgessetek és megnyittatik nektek“, a kéregetésben
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mi semmi szégyenitőt sem találunk. Ki is szégyenelje azt, hogy 
szegény ? A jóltevőket pedig fel kell keresni, magoktól, tapasz
talásból tudjuk, mit sem adnak, sem nem küldenek. Nálunk, 
ha e kútforrás elzáratnék, nem tudom, ki pótolná ama 10—12 
száz írtra rúgó összeget, melyet a supplikánsok élelmezőnk 
részére rendesen összegyűjtenek. De az ügy rendezése okvetetlen 
kívánatos. — A magyar-nyugati, budapest-pécsi, cs. kir. déli 
vaspálya- s osztrák-magyar államvasut és első gőzhajó-társaságok 
t. c. igazgatóságai (a többiek hova fordultunk, egyebek közt a 
magyar államvasutakéi is, kérelmünket megtagadták) kérege- 
tőink részére mérsékeltebb áron vasúti menetjegyeket szívesked
tek kiszolgáltattatni. Mindezeknek, mind a fentebb, ezen és 
más számok alatt említett jóltevőinknek, kik tanintézetünket 
bár mivel kegyeskedtek segíteni s bennünket adományaikkal 
munkálkodásunkban gyámolitani, kedves kötelességünknek tart
juk ezennel is forró hálánkat nyilvánítani.

Vili. Lyceumi egyesületek.
Magyar önképzö (Petőfi) kör. A tagok száma összesen 125, 

rendeseké 52, rendkívülieké 73. A kör elnöke Sulc Endre, a 
magyar nyelv s irodalom tanára, alelnöke Havas József, főjegy
zője Dedinszky János, főkönyv- s pénztárosa Varga Pál VIII. 
oszt. tanulók, aljegyzője Gonda József VII. o. t., alkönyvtárosai: 
Szever János, Argay György, Lippay Béla, Bartos György, Baltik 
Pál, Zsolticky Samu VIII. o., Jeszenszky Ferenc és Szabó Béla 
VII. o. tanulók. A kör célja első sorban az önképzés lévén, tagjai 
ez irányban munkálkodtak és pedig készítettek önálló dolgoza
tokat, bírálatokat és szavaltak. Ez évben készítettek 26 dolgo
zatot, megbíráltak ugyanannyit írásban és élőszóval, szavaltak 
58 költeményt. A dolgozatok közül érdemkönyvbe került 4, 
megdicsértetett 17, a többi egyszerűen tudomásul vétetett. 
Jutalmat nyertek: a Breznyikianum ez évi kamatját 9 frtot 
(a kör pótlásával 1 db. 20 frkos aranyat) Lippay Béla VIII. 
oszt. t. „Csillag János halálára“ irt elégiájáért, Petőfi Sándor 
összes költeményeit 4 köt. „A tetszhalott“ c. allegóriájáért, báró 
Eötvös József Karthausiját Hoffmann Géza VII. o. t. „Haza és 
szerelem“ c. elbeszéléséért, Gyulai Pál, Katona József és Bánk 
bánját „Mészáros Lázár a számki vetésben“ c. történeti rajzá
ért Zsolticzky Samu Vili. oszt. t. — Ünnepélyt a kör egyet 
tartott, az 1848/9-iki szabadságharc emlékére március 15-én a
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következő műsorral: 1. Dal. 2. Megnyitó beszéd, Havas József
től. 3. Nemzeti dal (Petőfi Sándortól), Medzny János. 4. Mészá
ros Lázár a számkivetésben, Zsolticky Samutól. 5. Dal. 6. A 
honvéd özvegye (Arany Jánostól), Burdáts Lajos. 7. Haza és 
szerelem, elbeszélés, Hoffmann Géza. 8. A ledőlt szobor (Petőfi 
Sándortól), Varga Pál. 9. Március 15-én, Lippay Bélától. Az 
ifjúsági könyvtár ez évben a következő könyvekkel gyarapodott: 
ajándék utján: Bellus János lyc. tanártól: 1. A pénz betegségei, 
Jókai Mórtól. 2. A véres kenyér, Jókai Mórtól. 3. Életemből, 
12 fii*., Jókai Mórtól. 4. Kortársaink 20 fűz, Dr. Fésűs György
től. 5. Nagy idők nagy emberek. 6. A régi jó idők. 7. Egy 
alispán. 8. Porös atyafiak. 9. A nemzet napszámosai, Vas Gere
bentől 10. Magy. tud. ak. Almanach. Vétel útján: 1. Gyermek 
dalok, Kobányi Sámueltól. 2. A mi az embert környékezi, Hoitsy 
Páltól. 3. Huuyady János és kora, Áldor I-től. 4. Hunyady 
Mátyás kir. története. 5. II. Lajos és kora, Ablor I-től. 6. Zrínyi 
Miklós története. 7. Erdély aranykora, Sebestyén Gyulától. 8. 
Széchényi István gr. 9. Kossuth Lajos élete és pályája. 10. 
Deák Ferencz élete, Áldor I.-től. 11. Erdélyország története 2 
köt., Szilágyi Sándortól. 12. Széchényi István gr. élete, Boross 
Mihálytól. 13. Attila története, Áldor I.-től. 14. A régi magyarok 
művelődés-története, Dr. Toldy Lászlótól. 15. Salamon király, 
Gyürky Ödöntől. Ki. Sz László király élete, Dr. Toldy Lászlótól. 
17. Vértanuk a magyar történetben, Szilágyi Sándortól. 18. 
Budavár visszavétele, Deák Farkastól. 19. Két Rákóczyné, Áldor 
I-től. 20. Mária Terézia és kora, Dr. Lázár Gyulától. 21. Fiume, 
Dr. Lázár Gy.-tól. 22. Kálmán király és kora, Dr. Lázár Gy.-tól. 
23. II Endre, Áldor I.-től. 24. A keresztes háborúk története, 
Dr. Lázár Gy.-tól. 25. IV. Béla s a tatárjárás, Áldor I.-től. 26. 
Nagy Lajos király uralkodása. 27. Magyarország műv. állapota 
az Anjouk korában, Dr. Toldy Lászlótól. 2<S. A sveiezi szab. 
közt. alapítása, Vértessy Arnoldtól 29 XII. Károly svéd király, 
Áldor I.-től. 30. Gusztáv Adolf. 31. Likurgos és Solon, Dr. Lá
zár Gyulától. 32. Képek Görögország fénykorából, Dr. Toldy 
Lászlótól. 33. Magyarország legújabb történetéből 10 év, Kerék
gyártó Árpádtól. 34. Emlékeimből, Klapka Györgytől. 35. Életem 
és korom, Pulszky Fercnctől 2. köt. 36. Kossuth a forradalom 
végnapjairól, Szilágyi Sándortól. 37. A művészetek története, 
Pasfciner Gyulától. 38. Az első Zrínyiek, Salamon Fercnctől. 
39. Képek Magyarország történetéhez, Geiger Pétertől. A magyar
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költészet kézi könyve 5 köt., Toldy Ferenctől. 41. A magyar köl
tészet története, Toldy Ferenctől. 42. Dcssewfy József levelezése 
3 köt., Kazinczy Gábortól. 43. Kazinczy Ferenc levelezése Berzse
nyivel, Kazinczy Gábortól. 44. Emlékiratok, Jósika Miklóstól. 2 
köt. 45. Katona József családi élete és ismeretlen munkái, Milletz 
Jánostól. 40. A magy. kir. testőrség története, Ballagi Aladártól. 
47. Faust, Goethe -  Várady-tól. 48. Werther keservei, Goethe — 
Bajzá-tól. 49. Körösi Csorna Sándor dolgozatai, dr. Duka Tiva
dartól. 50. Szavaló könyv, Dr. Jancsó Benedektől. 51. Csató 
Pál szépirod. munkái. 52. Egy valódi hős, Genintől. 53. Görög
ország története, Áldor I.-től. 53. Az állatország képekben. 54. 
A madárvilág, Sárvári Eöry Andortól. 55. A nagy természet és 
a kicsiny ember, Hoitsy Páltól. 56. Magyar gyermek mesék, 
Radó Vilmostól. 57. A Franklintársulat képes mesekönyvci: 
Csipkerózsa, Hamupipőke, Jancsi és örzsike, Hüvelyk Matyi.

2. Dalecjyesület. Tagjainak száma 104. Az egyesület elnöke 
Jezsovics Károly, tanár; karmestere Moesz Géza, tanár, ki a 
rendes tagokat hetenkénti egy órában 4 hangú éneklésben gya
korolta ; jegyzője Dedinszky János VlII-ad oszt. t . ; pénztárosai 
Varga Pál és Gonda József, amaz VIII-ad, emez VII-ed oszt. t. 
A tagok által befizetett járulékokból 50 frt 12 kr. gyűlt be, 
melyből az év végén tartott dalversenyben legjobb dallosokúl 
pályadíjakat nyertek, egyenkint húsz frankos aranyat, Majer 
János IV-ed és Krman Albert Il-od tanfolyambeli tanítóképzősök.

3. Gusztáv Atlolf-féle, illetőleg bibliai gyámegyesület, a 
mennyiben az egyesület czélja nem pénzzel segíteni az egyhá
zakat, hanem bibliákat s újtestamentomokat, vagy énekes s 
más ájtatos könyveket részint istentiszteleti használatra, részint 
szegények közt ingyen leendő elosztás végett szétküldözgetni. 
Az egyesület az igazgató felügyelése alatt áll. Elnökei: De
dinszky János és Argay György; jegyzői: Baltik Pál és Zsol- 
ticky Samu; főpénztárosa; Varga Pál, mind VIII-ad oszt. tanu
lók. Alpénztárosok az egyes osztályokban, kiknek feladata a 
havi járulékokat begyűjteni s a gyiijteménynycl a havi gyttlé- 
seken beszámolni: VlII-ban Szlancsik Bogyoszló, VII-bcn Je
szenszky Ferenc, Vl-ban Dedinszky Károly, V-ben Zelenka Fri
gyes; IV—Ill-ban Szabó Béla, II—I-ben Gonda József, VII-ed 
oszt. tanulók. — A havi gyűléseken a számadás befejezése után 
vallásos tárgyú szavallások s felolvasások tartatnak, emezek 
többnyire a „Vasárnapiból. — Az egylet tagjainak száma: 203 ;
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a gyűléseken szavazati joggal azonban csakis a felgymnasium 
növendékei bírnak. — A kros adományokból begytilt az év foly
tán 91 írt és 24 kr. Az egyesület határozata szerint Zolenka 
Pál ev. főesperes- és egyetemes gyámintézeti elnök árnak kezei 
hez küldetett a kölesei egyház számára megszerzendő bibliák- s 
egyéb vallásos könyvekre 15 frt Szintén c célra szavaztatott 
meg az egyetemes cvang. gv érnégyesül étnek, mint más évek
ben, 3 diszkötéstt biblia szabad rendelkezésére; a bánsági 
missiónak 20 frt, az erdélyi ev. magyar esperességnek 20 frt, 
az esperjesi ev. egyháznak 10 frt, a gerlicei s mendei lánygyü
lekezeteknek 0 - 0  frt.

4. A segélyzö-eyyesnlel — a közélelmező mellett szükséges 
volta nem éreztetvén — ez évben sem jött létre. A meglévő tőké
nek kamatja a tőkéhez csatoltatott, mely most már 030 fiira 
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 206, 4 magán, 

262 nyilvános, a tanítóképzőben 12, összesen 278 tanuló, három
mal kevesebb, mint az előbbi évben. — Vizsgálatot tett a lyceumi 
tanulók közül 251, vizsgálation maradt 5, meghalt egy, éppen 
a vizsgálatok közben Csillag János, első osztálybeli, szép tehet
ségű, kitartó szorgalmú, feddhetetlen erk. magaviseletű, szere
tetve méltó növendék, tanuló társainak éppúgy mint tanárainak 
kedvence, szegény szüleinek öröme, egyetlen reménye! — Köz
részvét mellett kisértük örök nyugalomra. Kilépett a tanintézetből 
a tanév folytán 9, egy pedig elküldetett. Vallásra nézve volt a 
tanév elején ágost. liitv. evang. 107, ev. reform. 18, róm. katli. 
73, unitárius 1, mózes vallásé 7 =  200; az év végén: 100, 17, 
08, 1, 5 =  251. A tanítóképzős mind ág. hitv. evang. Honos
ságra nézve helybelyi 36, megyebeli 07, más megyebeli 110, 
külállambeli 2 (egy morva-, egy pedig stájerországi) =  251. — 
Ezek közt olyan, ki csak magyaréi beszél, volt 35, németül és 
magyaréi 15, magyaréi és tótul 130, magyaréi, németül és tótul 
71 =.- 251. —

X. Vizsgálatok.
A tanévet mi még most is két részre osztottuk. Januárius 

végén tartottunk Közismétléseket a félévben végzett tananyag-
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ból, a tanárok magok osztályozták növendékeiket s az osztályzat 
megküldetett a szülőknek. A 2-ik félév végén — Junius 13 -22 
közt — megtartattak régi szokás szerint a vizsgálatok, úgy hogy 
mindenik osztály minden tantárgyból az illető tanár által egy 
censor jelenlétében külön vizsgáltatott, hol mindenik tanuló az 
egész évi tananyagból tartozott felelni, s különösen azok, kik 
az első félévben elégtelen osztályzatot kaptak, behatóbban vizs
gáltattak meg, mi által nekik alkalom nyujtatott rossz osztály
zatuk javítására. Ki azt nem javította, elégtelenje megmaradt 
s felsőbb osztályba való áthelyezését is megakadályozta. Bizo
nyítványba csak a 2-ik félév végén nyert érdemjegyek vezet
tettek be. Az osztályzat Junius 23-dikán tétetett közzé, mely 
alkalommal az ösztöndíjasok nevei is kihirdettettek s a jutalom- 
könyvek is kiosztattak, mikről 1. a VI. sz. alatt. A vizsgálatok 
eredménye következő. Megvizsgáltatott 251 növendék, ezek közül 
általános osztályzatúi jelest kaptak 23-an, jót 75-en, elégségest 
$7-en, elégtelent 66-an =  251 ; vizsgálatlan maradt — leginkább 
betegség miatt — 5.

Jelest olyanok kaptak, kik vagy minden tantárgyból jelest 
érdemeltek, vagy legtöbből jelest s legfölebb kettőből jót. (Min
den tantárgyban érdemeltek jelest: I-sőben: Bartko Pál, Hecsko 
Gusztáv; Il-ikban: Clement Károly, Horváth János, Kovalovszky 
János és Vehovszky Pál; Itl-ikban: Bartko Miklós és Országh 
József; IV-ikben: Taszter Béla ; V-ikben : Jezsovies János, Mar
kovié« Lajos, Mihalovics Samu és Ormisz Fédor; VlII-ikban: 
Baltik Pál és Dedinszky János). Kik háromból kaptak jót, ha 
a többiben jelesek is, vagy kiknek osztályzata legnagyobb részt 
jókból áll, ha egykét elégséges vegyül is közéjük — általános 
fokozatul jót nyertek; elégségest, kiknek 3 vagy több tárgyból 
elégségesük van, ha a többiben jobb osztályzatra tettek is szert; 
elégtelent pedig, kik bármely tantárgyból, ha csak egyből is, 
elégtelen osztályzatot érdemeltek. Ki egy tantárgyból kapott 
elégtelent, ezt az országos törvény alapján a tanári kar enge 
délvével Augustus-hó végén javíthatja; ki kettőből, a javító vizs
gálat letelietéséért ev. egyházunkban az egyetemes ev. tanügyi 
bizottsághoz Budapestre kell folyamodnia. Ha valaki a javítót 
másutt kívánja letenni, nem nálunk, erre is az engedélyt imént 
említett bizottságnál kell kérelmeznie. Ki 3 vagy több tárgyból 
bukott, az osztályt ismételni, vagy a tanintézetet elhagyni kény
telen. Egy tárgyból kaptak elégtelent s a tanári kartól engedélyt



43

annak javithatására 22-en ; két tárgyból 24 en, kik folyamodásra 
utasittattak a javító vizsgálat letehetésére megkiváutatoU enge
dély kieszközlésére; 20-nak pedig az osztály ismétlése, vagy 
tanintézcttinkből való távozás javasoltatok. — Ezt várhatják 
azok is, kik a javítóra jelentkezni fognak, de nem lesznek ké
pesek rossz osztályzatukat javítani; mert nem elég csak meg
jelenni, hanem bizonyítványát kell adni annak, hogy a bukott 
a szünetnapokat csakugyan tanulásra fordította s megszerezte 
azon ismereteket, melyeknek hiánya miatt elégtelent kapott. 
Tudjuk, a szigor, mclylycl a nem kellőleg haladók irányában 
eljárunk, sok szülőnek nem tetszik. Nem tehetünk róla. Mi kö
telességünknek tartjuk a vezetésünkre bízott fiúkat mindannak 
tanulására vagy megtevésére szorítani, mi valamely osztályban 
tanulandó vagy megteendő. Ki a feladatnak minden intés, 
figyelmeztetés, fenyítés mellett sem felel meg, mint azt mi 
kívánjuk és megköveteljük, vagy tehetségek vagy szorgalom s 
iparkodás hiánya miatt, a lélekismeretes tanárnak nem marad 
egyéb hátra, mint a rossz eredményt rossz osztályzattal jelezni 
s az illetőket ez által is nagyobb szorgalomra ösztönözni s buz
dítani, ha célt érni kívánnak, vagy ha ezt — netán tehetség 
hiánya miatt -  nem tehetik, jókor figyelmeztetni, hagyják el a 
tanpályát s olyant válaszszanak, melyen kellő szorgalom és ipar
kodás mellett könnyebben boldogulhatnak. Soknak csak javára 
lehet, ha jókor tereltetik más pályára, de javára a szüléknek 
is, ha haszontalan költekezéstől megóvatnak. — Ennél fogva 
hiszszük, a józan gondolkodásúak eljárásunkat nem fogják 
rosszaim, — kik pedig nem úgy gondolkodnak, sajnáljuk, de 
miattok eljárásunkat nem fogjuk megváltoztatni, inkább azt 
javasoljuk, tessék más oskolába küldeni gyermekeiket, hol a 
tanárok (mint egy apa előttünk nyilatkozók) enyhébben, elné
zőbben járnak el az osztályozásnál.

Az érettségi vizsgálatra 88-an jelentkeztek, <i-an, kik múlt 
évben a vizsgálat ismétlésére voltak utasítva, kik közül kettő 
az osztályt is ismételte. Az Írásbeli Május Ki—21-én tartatott, 
a szóbeli pedig nsgos Farbaky István, kir. bányatanácsos s bá
nyász és erdész akadémiai igazgató, egyúttal lyceumi felügyelő 
úrnak, mint e végre dr. Szebcrényi Gusztáv, bányai ev, egyház 
kerül, püspök úr által kiküldött kerül, biztosunk elnöklete alatt 
Junius 27—ÖO-án, miután előbb a S ik osztálybe'i Vizsgálatot 
részint Május 2.4—2f>, részint Junius 1,'i—20-án kedvező siker-
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rel letették volt. Kor mánybiztosúI Zsilinszky Mihály, békés- 
csanádi ev. espereséé«;i felügyelő úr volt kiktildve. A vizsgáló 
bizottság mindnyájokat bocsátotta a szóbelire. A vizsgálat ered
ménye: a 38 megvizsgált közül 28-an éretteknek nyilváníttattak 
és pedig 3-an jeles általános érdemjegygyei, t. i. Baltik Pál, 
Dedinszky János és Hrentsik Márton; kilencen jóval, t. i. Bartos 
György, Havas József, Hirscbner József, Nagy Árpád, Szabó 
Gyula, Szever János, Szlatényi Valér, Veisz Lajos és Zsoltiezky 
Samu; lü-an elégségessel, t. i. Argay György, Dobozy Kálmán, 
Bicska Ignác, Lippay Béla, Melcsiczky Pál, Mrász János, Müller 
Sándor, Plech József, Procli József, Sárpy Jenő, Suszter Rezső, 
Szlancsik Bogyoszló, Varga Pál, Veisz Ferenc, Viecsorek József, 
Machan József. Egy tantárgyból kaptak elégtelent s ennélfogva 
September 12-én Szarvason teendő jávitó vizsgálatra utasittattak 
9-en; egynél pedig kijelentetett, hogy mivel az érettségi vizs
gálatot ismételte s több tantárgyból kapott elégtelent, az orszá
gos törvény értelmében vizsgálatra többé nem bocsátható.

A javító érettségi vizsgálat e tanév elején Sept. 13. és 
14-én nálunk tartatván, melyen nemcsak minnövendékeink, 
kik olyanra voltak utasítva, hanem 4 szarvasi tanuló is meg
jelent, egy budapesti ev. gymn. növendék pedig teljes érettségit 
tett, —- emennek kivételével, ki két tárgyból kapott elégtelent, 
a többi a vizsgálatot kielégítő eredménynyel letévén, mind érett
nek nyilvánittatott, návszerínt minnövendékeink közül: Ada- 
movics Samu, Filkorn József, Kristó Nagy Antal, Jeszenszky 
Frigyes, Mixkovszky Frigyes, Obrincsák Ernő, Szászy József, 
Vajcik Emil; a szarvasiak közül pedig: Hunyady Kálmán, 
Pollák Béla, Barta Mór, Mázor Elemér. A vizsgálaton, mint 
kerületi biztos, fenneimzett Farbaky István, lye. felügyelő úr 
elnökölt, kormánybiztosúl pedig ekkor is, mint Júniusban, Dr. 
Medveeky Frigyes, egyetemi tanár úr volt kiktildve.

A tanítóképző IV-ed évi tanfolyamában csak egy növen
dék lévén, Mayer János, evvel a tanképesitő vizsgálat, miután 
a VlII-ad oszt. tantárgyakból a lyceistákkal letette volt az évi 
vizsgálatot, valamint azokból is, melyeket a tanítóképzősök 
külön tanultak, mint zene, egyházi ének, oktatás- neveléstan és 
neveléstörténet, nagytiszt, llrencsik Károly, honfi főesperes úr
nak, mint e végre püspöki leg kiküldött kerül, biztosnak elnök
lete alatt Julius 1-scjén tartatott meg. Vallásból, hit- s erkölcs
tanból és egyházi történetből, Händel Vilmos, magyarhoni prof.
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egyháztörténetből Bresmyik János, oktatás- s neveléstanból és 
neveléstörténetből, valamint magyar nyelv s irodalomból Sule 
Endre, zenéből, egyh. éneklésből, szám- és mértanból Moesz 
Géza, történelemből s német nyelvből Király Ernő, földrajzból 
s természetrajz- és tanból Micsinay János vizsgálták. Gyakorlati 
tanításnak is jó bizonyítványát adván s magyar és tót dolgo
zatai is jóknak találtatván, a tanítói oklevél neki kiadatni ha
tároztatok, melynél fogva az elemi népiskolai tanítóságra magyar 
és tót tannyelvű iskolában jó általános osztályzattal képesített
nek nyilváníttatott. — A vizsgálat után a közel fekvő Bagyanba, 
hol tanítói állomás megüresedett volt, próbára menvén, mint 
értesültünk, azonnal megválasztatott rendes tanítónak.

XI. Iskolai fizetendők.
Tandy a lyceumi osztályokban, beleértve a beirást, rajz- 

s tornadíjat, valamint az iskolai szükségletekre, fára, könyv- és 
szertárakra fizetendőket, 22 frt, a tanítóképzőben 12 frt. Élel
mezésidíj az élelmezőben 4(> frt egész évre, a tanítóképzősöknél 
24 frt, mely azonban ezeknél, ha szegények, szorgalmasak s 
feddhetetlen erkölcsi magaviseletnek, egészen elengedtetik. Ilye
neket, ha nem fizethetnek is, nem szoktunk elutasítani. Ebédre 
jár kenyér, leves, hús, főzelék, vasár- s ünnepnapokon sült; 
vacsorára kenyér és vastag étel, hetenként egyszer gulyáshús, 
egyszer tésztásétel. Az /'lelmezőbe a tanulók valláskülömbséi/ 
nélkül vétetnek fel. A zeneintézetbeu egész évi tandíj 20 frt, 
ingyen csak a tanítóképzősök taníttatnak. A fizetendőknek leg
alább fele a tanévnek elején, másik fele Januárius-hó elején 
szolgáltatandó be az iskolai pénztárba. Ki régibb tartozásait 
le nem róvja, az isk. tanács határozatánál fogva a tanintézetbe 
fel nem vétetik; kivételt csak szegény, kitűnő szorgalmú és 
feddhetetlen erkölcsi magaviseletú tanulóknál szoktunk tenni. 
Az, hogy a lyceum államsegélyben részesül, senkit se kecseg
tessen azon reménynyel, hogy neki talán a tandíj vagy teljesen 
vagy részben el fog engedtetui. A költségvetésbe tandíjakból 
50C0 frt van felvéve. Míg ez összeg be nem jön, szó sem lehet 
tandíj elengedéséről, az pedig, hogy több jöjjön be, nem igen 
reményelliető. Ue azért a szegény s kitűnő tanulókat nem utasít
juk el, ha tandíjat nem fizethetnek is, sőt szívesen segítjük pályá- 
jokon, ha magokat erre érdemesekké teszik.
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XII. A jövő tanév

szokás szerint Septembér-hó l-sején veszi kezdetét. A javító 
vizsgálatok azokkal, kik olyanokra utasittattak, vagy arra az 
illető hatóságnál a megkivántatott engedélyt kieszközölték, 
Augusztus 30-án én 31-én fognak megtartatni, és pedig az al- 
gymnásiumbeliekkel 30-án, a felgymnásimnbeUekkel pedig 31-én 
délelőtt és délután. Későn érkezők, ha elmaradásukat alapos 
okkal nem igazolandják, be nem fogadtatnak. Az első osztályba 
felveendőktől megkívánjuk, hogy korukat keresztlevéllel vagy 
születési bizonyitványnyal igazolják.



A növendékek névjegyzéke.

Jegyek magyarázat;). *) kimaradt, **) vizsgálatlan ma
radt, ***) elküldetett, f ) meghalt, %*) magántanuló; á. — ágos
tai, li =  helvét, k =  róm. kath. hitvallású, unit. — unitárius,
g. k. == görög keleti, i. =  izraelita: 1 =  jeles, 2 =  jó, 3 =  
elégséges, 4 — elégtelen általános osztályzat.

I l i i .  osztály.
2 Argay György, á., Korpona, Hont m.
1 Baltik Pál, á., Besztercebánya, Zólyom m.
2 Bartos György, á., Ivánkafalva, Turóc m.
3 Burdáts Lajos, á„ Selmee, Hont m.
3 Cirok Géza, k., Léva, Bars m. ismétlő.
1 Dedinszky János, á., N. Szelezsény, Bars m.
3 Dobozy Kálmán, k., Maglód, Pest m.
2 Havas József, k., Hodrusbánya, Hont m.
1 Hirschner József, k., Selmee, Hont m. ism.
1 Hrencsik Márton, á., N. Bőce, Gömör m.
3 Húber Kálmán, k., Korpona, Hont m.
3 Kovács Lajos, k., Vác-Hartyán, Pest m.
3 Licskó Ignác, k., Vibnye, Bars m.
2 Lippay Béla, á., Túrja Bemete, Ung m.
3 Mátz János, k.. Némethi, Hont m.
*)Matzner Jenő, i., Cseri, Hont m.
2 Medzny János, á., Selmee, Ilont m.
2 Melcsicky Pál, k., Szélakna, Hont m.
2 Mrász János, k., Szélakna, Hont m.
3 Müller Sándor, k., Rudolfsverth, Krajna.
2 Nagy Árpád, k., Szirma-Bessenyő, Borsod m.
3 Obernau er István, k., Selmee, Hont m.
3 Plech József, á., Német Lipcse, Zólyom m.



3 Procli József, k., Székesfehérvár, Fehér ni.
3 Sárpy Jenő, k., Ipolyságig Hont m.
2 Suszter Rezső, k., Selmec, Hont in.
2 Szabó Gyula, h., Szódó, Burs in.
1 Szever János, á., Maglód, Pest ni.
3 Szlancsik Bogyoszló, á., Policlinó, Nógrád in.
2 Szlatényi Valér, k., Taszár, Bars in.
2 Varga Pál, h., N. Besse, Bars ni.
3 Viecsorek József, k., Szélakna, Hont ni. isin.
3 Weisz Ferenc, k., Zsarnóca, Bars ni.
2 Weisz Lajos, k., Felső Hámor, Bars ni.
2 Zsolticky Samu, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 3f>

SV-«‘d évi tanfolyam rí tanítélté|)?.í>N.
2 Majer János, á., Bakabánya, Hont m

V II. osztály.
3 Achátz Rezső, k., Selmec, Hont ni. ism.
2 Bargár Adalbert, k., Zniováralja, Tburóc m.
4, Bello Árpád, k., Donnával, Zólyom m.
4, Bercelly Miklós, k., Bércei, Nógrád m.
42 Bjélik Ferenc, k., Hodrusbánya, Hont m.
3 Farbaky István, á., Selmec, Hont m.
2 Fogler Arthur, á., Léva, Bars in.
2 Gonda József, á., Dolány, Nógrád m.
3 Hoffmann Géza k., Szt. Antal, Hont m.
3 Iszapi Gyula á., Szélakna, Hont m.
2 Jeszenszky Ferenc, á., A. Kubin, Árva m.
42 Jurasovic Adolf, k., Hodrusbánya Hont m.
3 Knezsovics Adolf, k., Brezova, Zólyom m.
4a Koricsánszky János, á., Terény, Hont m.
3 König Mihály k., Erdőd, Szathmár m.
3 Lackó János, á., Turicska, Nógrád in.
3 Longauer Kálmán, k., Steffultó, Hont m.
4, Matejka Miklós, k., Selmec, Hont m.
42 Mas/,tics Elemér, á., Fakó Vezekény, Bars ni.
4S Ocsovszky Gábor, k., Selmec, Hont m. ism.
4.. Ott Károly, k., Neulitschein, Morvaország.
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2 Paulinyi Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
42Petricsek Lajos, k., Zsarnóca, Bars m.
44 Podhorszky Gyula, á., Szarvas Gede, Nógrád m.
3 Rozsnyay János, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Sárkány Béla, á., Pilis, Pest m.
4, Scbőnmann Gyula, k., Ipolyságb, Hont m.
42Siposs Jenő, k., Ipoly Födémes, Hont m.
2 Stanc János, k., Óhaj, Bars m.
2 Szabó Béla, á., Endrefalva, Nógrád m.
46Szikoray István, k., Steffultó, Hont m.
3 Szobonya Béla, h., Mohi, Bars m.
2 Szolárik Vilmos, á., Szette, Hont in.
2 Szóld Jakab, i., Dezsér, Trenesén m.
3 Szpiska József, k., Selmec, Hont m.
3 Zelenka Béla, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 36.

l l f - a i l  tanfolyamit tanít6kép/.ftsök.
3 Bankó János, á., Körmöcbánya, Bars m.
2 Droppa Dániel, á., Ivacbnova, Líptó m.
*) Krizsan Emil, á., Szúlyó, Trenesén m.
3 Mázán János, á., Csaba, Békés m.
3 Szolovics János, á., Nagyszombat, Pozsony m.

Összesen: 5.

VI. osztály.
4, Cséti Győző, k., Diós-Győr, Borsod m.
4j Dedinszky Károly, á., Darázsi, Hont m.
4, Endersz Frigyes, á., Jaszená, Zólyom m.
2 Fábry Géza, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.
3 Ferjencsik György, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Gáspár Gyula, á., Szirák, Nógrád m.
2 Hoffmann Dezső, k., Kőpatak, Hont m.
42 Hannulay Gyula, á., N.-Sztráciu, Nógrád m.
2 Holles László, á., Csetnek, Gömör m.
4s Kiss Gusztáv, á., Kis-Kőrös, Pest m.
3 Kovácsovics János, á., Verebély, Bars m.
3 Mátray Gusztáv, á., Kis-Velence, Fehér m.
***2B. Nyáry Antal, h., Bagonya, Hont m.
2 Patay Lajos, b., Szódó, Bars m.

i
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4t Sclivarc Miksa, i., Dettva, Zólyom m.
2 Tkébusz Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Valentínyi Aladár, á., Dengeleg, Nógrád m.
3 Varga Miklós, h., N -Besse. Bars m.
4, Zelenka Otto, á., Losonc, Nógrád m.
3 Zsambor Pál, á., Zólyom, Zólyom m.

Összesen: 20.

11-0(1 évi tanfolyaiun tanítóképzősök.
4, Bjelik János, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4j Krmann Albert, á., A.-Sztregova, Nógrád m.

Összesen: 2.

V. osztály.
2 Bende László, á., N.-Ktirtös, Nógrád m.
3 Bolemann László, á., Léva, Bars m.
2 Bodnár Gyula, á., Udornya, Nógrád m.
3 Cséti Róbert, k., Selmec, Hont m.
3 Erdélyszky Géza, á., Krajna, Nyitra m.
3 Gellér Kálmán, k., Selmec, Hont m.
2 Göllner Hugó, á., Besztercebánya, Zólyom m.
1 Jezsovics János, á., Cinkota, Pest m.
3 Királymezei Dezső, k., Püspök-Hatvan, Pest m.
3 Klimó Miklós, á., Szentivány, Liptó m.
**) Kolényi Mladén, á., Kulpin, Bács m.
3 Kracsúny Lajos, k., Könyök, Nyitra m.
3 Krmann Lajos, á., A.-Sztregová, Nógrád m.
I Markovics Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
1 Mibalovics Samu, á., Selmec, Hont m.
4, Miklósy Ferenc, á., Csővár, Pest m.
*) Ochtendung Károly, k., Selmec, Hont m.
2 Ondrejovics Sándor, á., Gács, Nógrád m.
1 Ormisz Fedor, á., N.-Rőce, Gömör m.
2 Porubszky Béla, á., Selmec, Hont m.
3 Simko Adolf, k., Szélakna, Hont m. ism.
42 Stúr Pál, á., Pribel, Hont m.
2 Steinsdorfer Viktor, k., Mórul, Krassó Szörény m.
**) Steinsdorfer Vilmos, k., Mórul, Krassó Szörény m.
3 Svebla Jenő, á., Kraszko, Kis Hont m.
2 Szabó Gyula, h., Farnad, Esztergom m.
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3 Velics Antal, á., Lászlófalva, Thuróc m.
41 Veress László, h.., Ághó, Bars m.
3 Wcisz Géza, k., Felső Hámor, Bars ni. ism.

Összesen: 29.

I-síí évi tanfolyaméi tanítóképzősök.
3 Gally Lajos, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 lllanic János, á., Korpona, Ilont m.
2 Laco Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom ni.
2 Zelenka Frigyes, á., Korpona. Hont m.

összesen: 4.

IV . osztály.
2 Badinszky Pál, á., Korpona, Hont m.
3 Bátycl Samu, á., Zsember, Hont m.
43 Braidsver János, k., Bal. Gyarmath, Nógrád m.
2 Brocken Jenő, á., Tápió Szent Márton, Pest m.
2 Clement Béla, á., Selmec, Hont m.
4,; Egri Lajos, á., Pusztatercs, Nógrád m.
2 Fekete Árpád, unit, Selmec, Hont m.
2 Fíger János, á., Szászi, Zólyom m.
***) Folkusházy Oszkár, á., Tesmag, Hont m.
42 Gaal Zsigmond, k., Visk, Hont m.
3 Gresso Mihály, á., Selmec, Hont m. ism.
2 Hallay Zoltán, á., Pásztó, Heves m.
t, Hankesz Jenő, k., Besztercebánya, Zólyom m.
4, Heim Károly, k., Selmec, Hont ni.
2 Heine Hágó, á., Nagy Szlabos, Gömör m.
42 Jánosok András, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 Jeszenszky Gusztáv, á., A. Kubin, Árva m.
1 Klein Béla, á., Felső Telekes, Borsód m.
3 Kmosko Béla, k., Vámos Ladány, Bars ni.
42 Kolbcnhejer Elek, á., Rima-Brezó, Gömör ni.
3 Konyáry Pál, á., Domony, Pest m.
4S Lamos Aladár, k., Léva, Bars m.
3 Lamos Elemér, k., Léva. Bars m.
*) Láng Otto, k., Selmec, Hont m. ism.
42 Liffa Aurél, á., Korpona, Hont m.
42 Liflá Vilmos, á,, Korpona, Hont m.
2 Moesz Gusztáv, á., Körmöcbánya, Bars m.

4*
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2 Pántyik Árpád, á., Resica, Krassó-Szörény m.
4, Plech László, á., Német Lipcse, Zólyom m.
3 Sárpy Antal, k., Ipolysági!, Hont m.
4j Simonidesz Gyula, á., N. Szécsény, Nógrád m.
3 Sole Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m.
43 Surina Pál, á., Libetbánya, Zólyom m.
2 Szekan Sándor, á., Bakabánya, Hont m.
42 Szerényi Géza, á., Pelsőe-Ardó, Gömör m.
44 Sztokosza László k., Selmec, Hont m.
1 Taszler Béla, k., Yágújhely, Nyitra m.

2 Tbébusz Aladár, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Thoinka József, á., Bisztricska, Thuróc m.
3 Tirts Béla, á., Szélakna, Hont m.
2 Traeger Sándor, á., Fakó Vezekény, Bars
2 Trnovszky Pál, á., Liptó Szt. Miklós, Liptó m.
3 Vadass Imre, k., Selmec, Hont m.
3 Vágner Lajos, á., Körmöcbánya, Bars m.

Összesen: 44.

I I I .  osztály.
1 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
3 Buoc Gyula, á., Bátorfalu, Hont m.
I Dianovszky Vilmos, á., Ledény, Hont m.
3 Feldszam János, á., Ilodrusbáuya. Hont m.
4, Gáspár Emil, á., Szirák, Nógrád m.
1 Händel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
2 Holluby Artkúr, á., Bakabánya, Hont m.
2 Illanic Dániel, á., Korpona, Hont m.
2 Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Kiss Gyula, h., Garam Vezekény, Bars m.
4, Kuppan József, k., Pozsony, Pozsony m.
4, Liszkay Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
3 Lukácsek István, á., Bakabánya, Hont m.
1 Országh József, á., Jezerníc, Thuróc m.
2 Pauer Jenő, á., Selmec, Hont m.
2 Petrovics László, á., B. Gyarmat, Nógrád m.
2 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
3 Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Ruttkay Béla, á., Kis Túr, Hont m.
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3 Ruttkay István, á., Kis Tár, Hont ni.
2 Simonidesz Pál, á., Selmec, Hont m.
2 Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.
**) Zelenka Lajos, á., Selmec Hont m.

Összesen: 24.

I I . »sztíily.
44 Bállá András, h., Lipta Gergő, Nógrád m.
42 Biszterszky Gyula, li., Szeghalom, Békés m.
2 Boleman Vilmos, á , Vihnye, Bars m.
3 Brodnyánszky Emil, á., Korpona, Hont m.
1 Clement Károly, á., Selmec, Hont m.
1 Dcdinszky Aladár, á., N. Szelezsény, Bars m.
3 Fábry Ferenc, á., Turopolya, Nógrád m.
43 Helvigh Ede, á., Selmec, Hont m
1 Horváth János, á., Blázsóc, Thúróc m.
2 Hromada Márton, á., Bakabánya, Hont m.
3 Juda Vilmos, á., Prjechod, Zólyom m.
3 Kachelmann Károly, á., Vihnye, Bars m.
*) Királymezey Gyula., k., Ptispök Hatvan, Pest m.
2 Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars m.
1 Kovalovszky János, á., Bakabánya, Hont m.
3 Králik Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
3 Mártonyi Gyula, k., Hihalom, Nógrád m 
*) Molnár Gyula, h., Vámos Ladány, Bars m.
2 Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m.
2 Rákóey Gyula, á., Szt. Péter, Nógrád m.
4, Rozenzweig Károly, k., Korpona, Hont m.
4, Ruttkay Károly, á., Selmec, Hont m.
3 Susitzky Ignác, i., Közép Palojta, Hont m.
3 Szabó Gyula, á., Közép Palojta, Hont m.
2 Szabó Kálmán, á., Közép Palojta, Hont m.
3 Szamec Samu, á., Bélabánya, Hont m.
2 Szathmáry Mihály, h., Maros Vásárhely. Erdély
3 Titt Károly, á., Brezova, Zólyom m.
I Vehovszky Pál, á., Salgó Tarján, Nógrád m.
42 Veisz Béla, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 30.
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I . osztály.
42 Antal Géza, h., Nagyvárad, Bihar m.
1 Bartko Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
**■) Bittera Árpád, k., N. Szalatna, Zólyom m. ism. 
42 Bodnár András, á., Kéinénd, Esztergom m.
3 Boleman Géza, á., Selmecbánya, Hont m.
3 Borbély Pál, á., Ipoly Szakálos, Hont m.
3 Brocken Elek, á., Pilis, Pest m. 
f) Csillag János, á., Kékkő, Nógrád m.
4, Dániel Gyula, á., Zsibritó, Hont m. ism.
3 Droba Márton, á., Lieszkóc, Zólyom m.
2 Exner Pál, k., Lontó, Hont m.
3 Fabrioius Lázár, á., Mere, Hont m. ism.
3 Ferjanc János, á., Tót Pelsőc, Zólyom m.
3 Frecska Jenő, á., Közép Palojta, Hont. m.
3 Grőhner Ede, á., Hodrusbánya, Hont m.
3 Hecser Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
1 Hecsko Gusztáv, á., Hodrusbánya, Hont m.
3 Hlóska János, á., Bakabánya, Hont m.
4, Horváth János, á., Tót Pelsőc, Zólyom m.
45 Hrúsz János, á., N. Szalatna, Zólyom m.
*) Hvizdák Ferdinand, á., Szucsány, Thuróc m.
3 Illanic János, á., Korpona, Hont m. ism.
4, Institórisz Lajos, á., Hodrusbánya, Hont m.
**) Kender Salamon, izr., Ledény, Hont m.
45Konc Zsigmond, h., N.-Endréd, Bars m.
4j Koricsánszky László, á., Terény, Hont m. ism.
4S Kosztolányi János, á., Hejő-Bába, Borsod m. ism. 
4j Kosztolányi István, á., A.-Kamenec, Bars m. 
4:iKrausz Pál, á., Sclmec, Hont m.
4, Mantuano Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
4, Mazsár Károly, á., Alberti, Pest m.
42Mihálik Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
2 Mocsy Zoltán, h., Garam-Vezekény, Bars m
3 Oravszky János, á., Zólyom-Lipcse, Zólyom m. 
*)Paricska Gyula, á., Báth, Hont m
2 Patay Pál, h., Szódó, Bars m.
43Pivarcsek Géza, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
4̂  Plachy Kálmán, á., F.-Petéuy, Nógrád m. ism.



55

2 Polacsek Henrik, i., Medzibrogy, Alva m. 
i3 Sedel János, á., Selniec, Hont m. ism.
%*) 2 Svebla Aladár, á., Szinobánya, Nógrád ni.
***) 2 Szabó Ferenc, h. Szinobánya, Nógrád m.
4t Vágner József, á., Szélakna, Hont m.
1 Valentínyi Samu, á., Uengeleg, Nógrád m.
4S Veress István, á., Kutassó, Nógrád m.
2 Weisz Jakab, i., Bélabánya, Hont ni. ism.
2 Zima Gyula, k., Szliáes, Zólyom m.
*)Zsáry Béla, á., Lest, Nógrád m.

összesen: 48.








