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Szükségesek-e a szigorú felügyelet a la tt 
álló önképző körök?

Alig van hazánkban 8 osztályú középiskola, melynek ön
képző köre ne volna. S ma, a midőn több oldalról kisért a 
túlterhelés réme, a midőn mindenre: óraszámra, tananyag 
mennyiségre, módszerre oly nagy gondot fordítunk, csak hogy 
e rémet elűzzük, nem tartom célszerűtlennek a középiskolai 
önképző körök létjogosultságát sem kérdésbe hozni, mert hi
szen a növendékeknek önképző köri munkássága is belekerül 
hetenkint egy pár órába, a mi a többi mellett épen nem ki- 
csinylendő. Nem lehet közönyös dolog, hogy a középiskolai 
nevelés-oktatás sikerének előmozdítására, vagy meggátlására 
müködnek-e e körök. Ha sikerül kimutatnom, hogy az önk. 
körök munkássága könnyebben elérhetővé teszi a középiskolai 
nevelés és oktatás céljait, úgy azok létjogosultsága is el van 
döntve, különben . . . delendam esse , censeo. Vizsgáljuk e 
szempontból először az önk. körök céljait.

A Kiss János által 1790-ben alapított sopronyi magyar 
társaságnak és ennek mintájára hazánk több iskolájában e 
század elején alakult képző társulatoknak céljuk első sorban 
a hazafiui érzés ápolása volt. A cím, mely alá ezt foglalták: a 
hazai nyelv és irodalom mivelése. S ez igen természetes is 
volt oly időben, a midőn az iskolában magyarul nem tanul
tak, a mikor minden téren : irodalomban, politikában és tár
sadalomban a nemzeti szellem erős lüktetését érezték. A nem
zeti genius törekedett magát érvényesíteni az ifjúság által ala
kított képző társulatokban is. Maga az önképzés is irodalmi 
és különösen szépirodalmi munkásság által történt. Nem vol
tak sem tudós, sem szépirodalmi társulataink; a szellemi erők 
szétszóródva működtek; a társulás szükségét mindenki érezte; 
a mélyebben" érzők sürgették is; az ifjúság sem akart hátra 
maradni, sőt bizonyos tekintetben a vezérszerepre óhaj tűzött:
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I? körülményeknek kifolyása volt, hogy az ifjúság, mely a nem
zetnek érzelmi oldalát képviseli, irodalmi munkásság által is 
érvényesíteni akarta a magyar szívben oly erősen fölkeltett 
nemzeti érzést. Gsábitólag hatott az a körülmény is, hogy kri
tikánk ez idő tájban még alig volt s Kazinczy hatása alatt, a 
ki arra törekedett, hogy kiterjedt irodalmunk legyen és sok 
ifjút felavatott a „lelkes istenfl“-ak közé, igen sokan kezdtek 
törekedni, hivatottak s nem hivatottak a magyar Parnassusra. 
Önképző társulataink ezt az irányt a 30-as és 40-es években 
is megtartották, sőt hazafias érzésben még erősödtek és hogy 
az irodalmi munkásság tekintetében sem volt sikertelen fára
dozásuk, bizonyítja az, hogy nem ' egy első rangú Írónknak 
lettek e körök első irodalmi iskoláikká, a pápai: Petőfié, Jókaié; 
az eperjesi: Kerényié, Lisznyaié; a sárospataki: Tompáé, öze
mére Bertalané stb.

E célokat, melyeknek elérésére első önk. köreink töreked
tek, ma sem kicsinyelhetjük. Az önképzést, mely történt lehe
tőleg önálló dolgozatok, bírálatok készítése, szavalatok és az 
annyira üdvös hatású szóbeli bírálatok és esetleg vitatkozások 
által, nem vethetjük el ma sem, mert ezek kétségtelenül mü- 
velőleg hatnak az ifjú lélekre mind a gondolkodás, mind a 
tett dolgában. Hát a hazafias érzések ápolását elvethetjük-e? 
Aránylag sok középiskolánk van oly vidékeken, hol vegyes ajkú 
a lakosság s ebből kifolyólag a tanulók jó nagy részének anya
nyelve nem a magyar, ezeknek a hazai nyelv s irodalomban 
gyakorlása, nemzeti szellemben nevelése égető szükség. De hát 
oly vidéken is, a hol minden magyar: nyelv, szív, szokás, er
kölcs, intézmény, az iskolának egyik legszebb feladata ápolni, 
fejleszteni, nemesbíteni a hazaszeretetét. És ha az önk. körök 
ily célokra törekszenek, akkor nincsenek ellenkezésben a kö
zépiskolai nevelés-oktatás céljaival, sőt mint segítő eszközök 
nem csekély méltánylást érdemelnek. Csak az a kérdés, nem 
lehetne-é .ugyané célokat a középiskolai nevelés és oktatás 
keretén belül megvalósítani talán még nagyobb sikerrel az ön
képző körök nélkül?

Nagyon gyarló középiskola volna az, mely növendékeiben 
az önképzésre való hajlamot föl nem keltené s annak módjaira 
nézve az ifjúságot nem tájékoztatná, valamint az is, mely nem 
ragadna meg minden alkalmat a hazaszeretet ápolására, ne
mesbítésére. De különbség van a középiskola és az önk. körök
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működése közt. — Tagadhatatlan, hogy középiskoláink újabb 
időben nagyobb gondot fordítanak az inductive levezetett sza
bályok törvények begyakorlása mellett, azoknak alkalmazására 
is. Minden tantárgy körében megtörténik ez kisebb-nagyobb 
mértékben — s bogy csak a magyar nyelv és irodalmat em
lítsem — a magyar dolgozatok készíttetése mi volna egyéb, 
mint a stilisztikai, rhetorikai, poétikai szabályok alkalmazta
tása, a különféle tudomány-körökben megszerzett ismeretek
nek feldolgoztatása a tanult formák szerint. Csakhogy e dol
gozatok zöme a kényszerűség jellegét viseli magán, a tanulónak 
akár tetszik, akár nem, ki kell dolgoznia a feladott té telt; mig 
az önképzőben tág tér nyílik az önálló választásra, az önte
vékenység fejlesztésére, az önálló gondolatok nyilvánítására. 
Nem egyszer tapasztaltam, hogy a különben szorgalmas nö
vendék is nagyobb lelkesedéssel dolgozta ki az önmaga által 
választott tételeket, mint az iskoláinkat. S ezt a lelkesedést 
bizonyos fokig az iskolának meg kell becsülnie, sőt fejlesztenie. 
A tanulók önállóságát fejleszteni lehet és kell az iskolában is 
az egyes tanórákon; a rendes iskolai, vagy néha szabad dol
gozatok által; egy-egy sikerültebb dolgozatnak felolvastatása 
és megbírálásával fokozhatja a tanár a növendékek önérzetét, 
munkakedvét; vagy a napló vezetéssel is ösztönt kelthet az 
önállóság fejlesztésére: de mindezek azért nem teszik fölösle
gessé az önképzők munkásságát, mert még mindig megmarad 
az a fontos ethikai hatásuk, hogy ott a növendékek közös 
célra egyesülve, saját jó-szántukból, társaik között, bizonyos 
fokig a nyilvánosság előtt lépnek fel dolgozataik- vagy szavala
taikkal, társaiktól szabadon megbiráltatva s e bírálatokra eset
leg válaszolva, egymást lelkesítve, a miket a tanórákon ilyen 
módon tenni nem lehet.

Hasonlókép áll a viszony a hazafiúi érzés nevelésére is. 
A tanár lelkes magyarázatai, fejtegetéseivel, a tananyag elsa
játít tatásaközben kínálkozó számos alkalommal fölpersentheti 
s ápolhatja a nemzeti szellemet, de az ifjak ezekkel szemben 
inkább csak passiv állást foglalnak el, mig az önképzőben 
activ tevékenységet fejtenek ki. s ott magát az önképzést is 
hazafiságból gyakorolhatják.

Mái ■ csak e szempontból is az önképző köröket nem tart
hatom oly tényezőknek, melyek a középiskolai nevelés-oktatás 
céljait veszélyeztetnék; ellenkezőleg oly célra törekszenek azok,
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mely a középiskoláé is, de melyet természetüknél fogva, az is
kolával karöltve, magánál a középiskolánál is biztosabban el
érhetnek. Nem csekély fontosságú ethikai tényezőről mondana 
le a középiskola, ha az önképzőket eltörölné. A jól vezetett 
önképző körök az ifjúság szellemi életének valóságos tüzpontjai 
lehetnek s nagy mértékben befolyhatnak a szellemi élet élén
kítésére az által, hogy a tanulók kiviszik a kör falai közül az 
eszmecserét külső életükbe is, magán olvasmányaik megválasz
tásában helyes irányba tereltetnek és nem folyamodnak any- 
nyira más módokhoz szórakoztatásul.

A mai önképzők működése ellen azonban több kifogást 
emelnek, részben nem alaptalant. Egy ilyen kifogás, hogy az 
önk. körök működésének eredménye aránylag csekély. Alapos 
a megjegyzés, mert a mai önképzők munkásságát eredményre 
nézve alig lehet összehasonlítani az e század elején, kivált a 
30-as, 40-es években működőkével. Bár a mai önk. köri érdem
könyvekbe bejutott művek tartalmasabbak: de tekintve, hogy 
akkor 8-szor, 10-szer annyi is jutott b e ; s tekintve az akkori 
műveltségi viszonyokat i s : az érdem- és jegyzőkönyvek sokkal 
elevenebb szellemi életről tanúskodnak. Ennek fő okát növen
dékeink nagyobb elfoglaltságában látom. Ezelőtt egész éven 
át alig készítettek 2—3 iskolai magyar dolgozatot, vagy még 
annyit sem, s egyéb dolgozatokat is kevesebb számban; most 
pedig minden hóban egy magyar, két latin, két görög, egy 
német dolgozatot: ennélfogva ma kevesebb idejük marad az 
önk. köri munkálkodásra. A század elején az újra ébredt nem
zeti szellem hatása alatt, középiskolai tanügyünk hátra mara
dottsága mellett jobban rá voltak utalva a növendékek, hogy 
az iskolán kívül más tért is keressenek tevékenységüknek, és 
ekkor az önk. köröknek a mai formában kétségtelenül nagyobb 
jogosultságuk volt. Ez időben fejlődött ki némi elszigetelt ál
lásuk a középiskolával szemben. Ma a középiskolai nevelés
oktatás fejlettebb állapota mellett, bekövetkezett a körök túl- 
tengése. Mai önképzőink működése (tisztelet a kivételeknek) 
mindössze abban határozódik, hogy évenkint 20—30 lyrai köl
temény (?), elvétve egy-egy elbeszélés, széptani tanulmány, 
értekezés, vagy műfordítás kerül bírálat alá. Nem lehet e mű
ködést teljesen értéktelennek mondanunk, de annyit állíthatunk, 
hogy a ráfordított idő arányában kevés szellemi s erkölcsi 
haszon hárúl belőle a kör tagjaira. Legtöbbet érnek még a
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szabad bírálati és szavalási gyakorlatok. Ha az ellenőrző tanár 
gyakran távol van; ha nem igyekszik erőnek erejével tanul
ságosakká tenni az összejöveteleket: könnyen megeshetik az 
is, hogy a tisztviselő választások képezik a kör működésének 
fénypontját, melyből kifolyólag aztán kifejlődhetik az irigyke
dés, féltékenység s az általános tudatlanságból az elbizakodás, 
képzelgés, mindazok a kiirtandó rossz tulajdonságok, melyekre 
a közel múltban némely kartársak céloztak. Az ilyen önk. kör
ért bizonyára nem érdemes megszaporitani a növendékek heti 
óráinak számát. Azt hiszem, azok előtt a kartársak előtt 
egyedid csak ilyen önképző lefyegetl, kik még a szigorú fel
ügyelet alatt állókat is szükségteleneknek ítélték. Holott abból, 
hogy mai önk. köreink működésének eredménye csekély, még 
nem következik általában a körök szükségtelensége, hanem 
inkább az újítás szüksége.

Egy másik kifogás: „Az önk. körök által kitűzött tételek 
kidolgozása a középiskolai tantárgyak valamelyikének rovására 
történik.“ Még a középiskolai nevelés-oktatás keretén belül is 
helytelen dolog egyik tárgyat a másiknak rovására tanítani; 
annál inkább helytelen volna, ha a körök munkássága valóban 
akadályozná a növendékeknek bármely tudományban előhala- 
dásukat. Én azonban azt hiszem, hogy e kifogás inkább kép
zelt, mint valódi alapon nyugszik. Először mert az önk. kör
ben legnagyobbrészt oly munkák fordulnak elő, melyeknek 
tételeit nem a kör tűzi ki, hanem a tagok szabadon választ
ják ; másodszor mert a kör által kecsegtető pálya díjak mellett 
kitűzött tételeket aránylag igen kevés növendék dolgozza k i; 
harmadszor mert a munkálkodás a tagok között nagyon meg
oszlik ; végül ha a mai önképzők mégis akadályoznák valamely 
irányban a középiskolai oktatást, ezt nem az által teszik, hogy 
gazdag szellemi életüknél fogva az iskolai tárgyakat háttérbe 
szorítanák, hanem épen ellenkező okokból dermesztőleg hat
nak a körön kívüli iskolai életre is. — De föltéve, hogy a ki
fogás helyes, azért ebből megint nem következik, hogy az önk. 
körök általában nem szükségesek, hanem csak az, hogy a mai 
önk. körök ártalmasak s mint ilyenek megszüntetendők. Ez 
aztán azt sem zárja ki, hogy célszerű újítások mellett az ön
képzők ma is szükségesek.

Az eddig közbe szőtteken kívül a mai önképzők főbb 
hibái gyanánt felhozhatók, hogy legnagyobbrészt a szépirodalmi
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tevékenységet vallják még mindig egyik fő céljuknak, mint azt 
az első önk. körök tették ; és hogy működésükben bizonyos 
elszigeteltség érezhető szemben az iskolával. Ezeken kell segí
teni. E hibák kiküszöbölése módjára nézve legyen szabad sa
ját csekély tapasztalataim alapján egy indítványt tennem.

Mint a selmeci lyc. önk. körnek vezetője több éven át 
éreztem a fönebb jelzett hibákat s nem egyszer lehangolva 
jöttem ki a gyűlésekről; másrészről tapasztalván a magyar 
irodalmi oktatásnak a középiskolai tanterv keretében többek 
által hangoztatott mostohaságát is: a szükség arra tanított 
meg, hogy az önk. köri órákrjak egy részét a magyar irodalom 
megismertetésére használjam fel. E célból ez isk. év elejétől 
kezdve minden második héten irodalmi ünnepélyeket rendez
tünk egy-egy kiválóbb írónk emlékére és tiszteletére. Megülltük 
Csokonai, Kisfaludy S., Kazincy, Berzsenyi. Kölcsey, Kisfaludy 
K., Katona, Vörösmarty, Cucor, Bajza, Tompa, Petőfi, Arany, 
Kossuth és Széchenyi emlékét.

Ez ünnepélyek programmja a következő: 1. Szavalatok 
az illető iró jelesebb költeményeiből. 2. A szavalatok megbi- 
rálása. 3. Néhány fontosabb életrajzi adat s ennek keretében 
az iró irodalmi tevékenységének rövid, érdekes jellemzése. 
4. Ennek megbirálása Írásban és élőszóval. 5. Az iró egy-egy 
jelesebb művének aesthetikai fejtegetése. Ez utóbbi a 3-ik 
pont alattiakkal együtt is tárgyalható, vagy azt helyettesítheti, 
alkalmat szolgáltatván e pontnál is a szóbeli bírálatokra. A 
szavalandó darabok megválasztása, a tételek megválasztása és 
kidolgozása a vezető tanár utasítása szerint történik; neki kell 
ügyelnie arra is, hogy a felolvasandó dolgozatok ne legyenek 
száraz adatok, hanem lehetőleg tetszetős külsővel érdekesek; 
de mindennemű munkálkodásra a növendékek saját jó szán
tukból vállalkoznak. így két hetenkint I — I '/3 órában egy-egy 
Írónak életéről, irod. működéséről ha nem is kimerítő, de az 
iskolai előadásokkal karöltve eléggé megfelelő s az életre ki- 
hatóbb képet nyújthatni a tanulóknak. S tekintve, hogy cél
szerű berendezés mellett 4 év alatt közéletünk, irodalmunk 
nagy alakjainak legtöbbjével behatóbban megismertethetjük 
növendékeinket, azt hiszem, az irodalmi oktatás ügyének csak 
használhatunk az önk. köri ünnepélyekkel. Célszerűnek látszik 
ez és több más szempontból, hogy az ünnepélyeken az 5-ik és 
6-ik oszt. tanulók is jelen legyenek legalább mint hallgatók.
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Az írod. ünnepélyek közé eső önk. köri gyűléseken a 
szavalandó és a kidolgozandó tételek tekint 'tében az önképzés 
lényege azt ajánlja, hogy a tagoknak szabad választásuk legyen, 
nem záratván ki az ellenőrző tanárnak tájékoztató útbaigazí
tásai sem.

Az önk. körök működése a fönebb vázolt s könnyen 
megvalósítható módosítás mellett nincs ellenkezésben a közép
iskolai nevelés és oktatás céljaival, sőt azoknak jelentős esz
közévé válik: biztosabbá teszi az irodalmi oktatás sikerét 
irányt ád a magán olvasmányok megválasztásában; elevenebbé 
teszi az ifjúság szellemi életét; jótékonyan hat a nemzeti szel
lem ápolására; s mig egyrészről kivetkőzteti a köröket eddigi 
elszigeteltségükből, közelebb hozván az iskolához, másrészről 
az önk. kör lényeges teendőit: az önállóság fejlesztését s a 
szabad szóbeli előadás gyakorlását fő figyelemre méltatja; vé
gül segít a mai önk. köröknek egyik nagy baján az által, hogy 
igy nem lesznek többé éretlen szépirodalmi társulatok. Ezeket 
az állításokat rövid tapasztalatom igazolni látszik; minélfogva 
ajánlom indítványomat kartársaimnak szíves figyelmébe.*)

Su/c Endre.

*) Ez a kis dolgozat eredetileg nem a mi értesítőnknek volt szánva, s 
hogy mégis itt lásson világot, azért egyeztem bele, mert tartalma tanítványaink 
szülőire is vonatkozik és pedig annyiban, hogy megismervén a fönnebbi so
rokból önképző körünknek céljait és munkálkodása módját, bizonyára nem 
fogják elmulasztani, hogy fiaikat az önképző köri munkásságban részvételre 
buzdítsák. S. E.



Jelentés az 1887 8-ik tanévről.
Már a múlt évi Értesitőben említettük, hogy a lyeeum 

részére országgvűlésileg megszavazott s a nm. közokt. minister 
úr által kiutalványozott államsegély következtében tanításban 
a kormány tantervét köteleztetvén követni, — miszerint minden 
tantárgy mindenik osztályban annyi órában adassék elő, mennyit 
e terv rendel: a tanév végén 3 tanszékre pályázatot hirdettünk, 
class, philologiaira, német irodalmira és rajztanárira. Az elsőre 
a m. kormánynyal kötött szerződés értelmében a minister úr 
Marossy Sándort, eddig rimaszombati prot. f'őgymn. tanárt ne
vezte ki, ki ide — ugyanazon fizetésre, melyet Rimaszombat
ban élvezett, maga kívánt áthelyeztetni, de innen is elkíván
kozik, mert alig hogy felmelegedett, már is valamely nagyobb 
jövedelemmel kecsegtető, állami tanintézetbeli tanszékért folya
modott, melyet ha sikerül elnyernie, ismét leszünk kénytelenek 
e tanszéknek más egyénnel leendő betöltéséről gondoskodni. 
A német irodalmi tanszékre a minister úr által „helyettes“-nek 
Mailnek Sámuel, volt aszódi algymn. okleveles tanár neveztetett 
ki azon kötelezettséggel, hogy a német nyelvből és irodalom
ból a tanév folytán mint főtárgyból, a tanári vizsgálatot letegye, 
a pályázat pedig e tanszékre a tanév befejeztével megujittas- 
sék. — A segédkönyvek a készítendő vizsgálati munkához csak 
későn érkezvén meg, melyeknek áttanulmányozására hosszabb 
idő kivántatott, s a tanár látván, hogyha evvel foglalkozandik, 
iskolai teendőit fogja elhanyagolni, ha pedig ezekben járand 
el a kellő lelkiismeretességgel, hol havonként 275 dolgozatot 
volt fitnézendő s kiigazítandó — tanulmányozásra s a munka 
készítésére és a szakvizsgálatra való készülésre nem lesz ideje: 
illető helyen a vizsgálat idejének elhalasztásáért folyamodott, 
hová a lyc. igazgatóság kérvényét a legnagyobb készséggel és 
pártolókig felterjesztette. A minister úr „tekintettel a kérelem
ben felhozott és „kivételes természetű indokokra“ nézve meg
engedte, hogy a tanár a képesítő vizsgálatot a német nyelvből, 
mint főtárgyból, az 1888/9. tanév folyamán letehesse, s a pá-
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lyázat a betöltendő német irodalmi tanszékre csak jövő 1889. 
év elején, legfölebb január-hó végéig, kihirdetessék. A 3-ik, 
t. i. rajztanári állomásra okleveles tanár nem jelentkezvén, a 
rajztanitásról másként kellett gondoskodnunk. Az algymn. osz
tályokban a mértani rajz előadását a dologhoz értő tanárok 
vállalták magokra I.-ben Micsinay János, II.-ban Haitseb Sá
muel, III—IV.-ben Dr. Cserey Adolf, a felgymn. növendékeket 
pedig kik erre jelentkeztek, — szabadkézi rajzban és a tanító- 
képzősöket Spotkovszky Károly, kath. gyrnn. rendes rajztanár 
gyakorolta ismert szakavatottsággal és ügyességgel. Mivel a 
rajztanári állomás még nincs betöltve, új pályázatot hirdettünk, 
úgy hogy a folyamodványok a lyceumi igazgatósághoz junius 
30-ig beküldessenek.

Szieber Ede, volt besztercebányai tankerül. kir. főigazgató 
úr hasonló minőségben a kassai kerületbe helyeztetvén által, 
s utódjául dr. Dunay Ferenc, volt győri kir. akad. tanár úr 
neveztetvén ki, ez tanintézetünket f. évi mártius 15-dikére s 
következő napokon volt szives meglátogatni — s a látogatás 
végeztével tartott értekezleten az ekkor felvett jegyzőkönyv 
szerint: „örömét kifejezni ama komoly és buzgó törekvés fö
lött, melylyel ez intézet tanárai magasztos hivatásuknak meg
felelni igyekeznek s azon eredmény fölött, melyet rövid láto
gatása alatt alkalma volt tapasztalni.“

A magas kormány a lyceumi pártfogóságot egy rajzterem 
berendezésére szólitván fel, annak eleinte a könyvtár termet 
szándékoztunk felhasználni, de igy sem az egyháznak, sem az 
iskolának nem volt volna gyűléshelye nagyobb gyűlések tartá
sára. Némelyek e végre az élelmező feletti á termet ajánlot
ták— a közbülső falnak lerontásával — alkalmaztatni, melyekbe 
a világosság különben is, mi rajzteremnél nagyon kívánatos, 
éjszakról esik, mit csekély költséggel lehetett volna eszközölni, 
ha a termek 6 ablak mellett is nem volnának éppen rajzolásra 
sötétek. Voltak, kik az udvari szárnyépületnek a homlokzati 
épület első emeletével egy szintre való magasbitását ajánlották, 
mire elég volt volna a fedélszéket emelni s a falakat magasbra 
építeni, miáltal magasabb ablakok mellett a termek is több 
világosságot nyertek volna. De igy még kevesebb helyiségünk 
lett volna, mint jelenleg van, három terem helyett csak kettő, 
holott helyiségekre is van szükségünk, egyrészt a tanítóképző
nek és avval összekapcsolandó gyakorló iskola számára, más-
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részt a természetrajziszer- s évről évre szaporodó köz- és 
ifjúsági könyvtárak elhelyezésére, mely utóbbiakból jelenleg 
sok szekrény van a tantermekben felállítva, honnan, mert ott 
akadékoskodnak, előbb utóbb eltávolitandók lesznek. Nem ma
radt tehát egyéb hátra mint, bár nagyobb költséggel jár, azon 
tervet elfogadni, mely szerint az udvari szárnyépület, illetőleg 
ezen az első emelet legalább egy méternyivel magasbitandó, 
arra pedig még egy második emelet volna építendő, mi által 
az első emeleti termek is használhatóbbakká válnak, magos- 
sabbak s világosabbak lesznek, s az új emeleten is egy külön 
helyiségen kívül — legalább a megkivántatott világításra nézve 
— oly rajzterem lesz nyerhető milyennel a kir. erdészeti s 
bányászati akadémia sem rendelkezik. A tervezett építkezés az 
előleges költségvetés szerint 5—6000 frtnyi kiadást tett kilá
tásba, mire azon iskolai tőkék javasoltattak fordittatni, melyek 
5 % -nál többet nem jövedelmeznek, némelyek, — ideiglen a 
helybeli pénzintézeteknél lévén elhelyezve, — még kevesebbet 
is, és pedig úgy, hogy az isk. pénztár az illető intézetnek, 
melynek tőkéje a fenn említett célra fogna fordittatni, lassan 
kamattal együtt a tőkét is megtérítse. Az iskola tanács az 
építkezés szükséges voltát belátván, annak az utóbbi terv 
szerint való foganatba vételét elhatározta, s miután a 
kerül, gyűlésnek beleegyezését is megnyeré, az illető építészek 
(Gecsányi András és Cserey Ede) által, kik itt jelenleg az er
dészeti akadémiát is építik, a végleges tervet és költségvetést 
elkészíttette s amannak helyben-hagyása után velők akként 
köttetett szerződést, hogy a tervezett épületrészeket a meg
állapított terv szerint folyó évi julius és augusztus havakban 
6205 frt 40 krért felépitik s mindenestül legföllebb sepiember-hó 
15-én készen fogják átadni. így valahára csakugyan teljesülni 
fog, mit bold. Dr. Szeberényi János superintendens még 1830- 
ban tervezett, hogy a szárnyépület is két emeletre emeltessék, 
két tanárnak lakásul szolgáljon, mely tervvel azonban elődeink 
a megkivántatott költség hiánya miatt felhagyni kénytelenittet- 
tek. Az első emelet 1839-ben építtetett, de ez épp úgy, mint 
a 2-ik tancélokra fog szolgálni, nnm tanári lakásokra. Ha az 
építészek az építkezéssel augusztus-hó végén nem találnának 
mindennel készen lenni, ez az előadásokat nem fogja hátrál
tatni s nem szolgál gátul arra, hogy a tanulás, mint máskor, 
september-hó elején vegye kezdetét.
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Az iskolai életnek egyik mozzanata a tanárok jövőjének 
biztosítására szolgáló tanári gyámoló is lévén, nem tartjuk, 
feleslegesnek e helytt is felhozni, hogy az intézet tőkéjének 
gyarapítására e tanév folytán a lyceum volt növendékeit is 
bátrak voltunk megkérni, hozzájok mártius s következő havak
ban ily tartalmú levelet menesztvén:

„T. Benka Gyula, szarvasi főgymn. igazgató tanár úr múlt 
tanév folytán a szarvasi fögymnasiumnak volt s most különféle 
állásokban országszerte munkálkodó növendékeit az ottani ta
nári nyugdíjintézet segélyzésére szólította fel, mi ennek részére 
több ezer irtot jövedelmezett.

T. Okolicsányi Gyula, a magyar jelzálog-hitelbanknál jog
ügyi tanácsos és Dr. Kossacky Arnold, ügyvéd urak múlt tan
évi Értesítőnkben közzé tett 400 frtnyi nagylelkű alapítványuk
kal mutatták, — de egyéb jelenségek is bizonyítják, hogy a 
hála érzete a selmeci lyceum növendékeiben sem halt k i; ezek 
is látszanak egyetérteni Ciceróval, ki állítja: „Nullunr officium 
referenda gratia magis necessarium est“, melylyel nem csak 
olyanoknak tartozunk, kik bennünket netán valami anyagi se
gélyben részesítettek, hanem azoknak is, kik velünk szellemileg 
tettek jót, szellemi kiképeztetésünkön fáradoztak, hova egyebek 
közt a tanárokat is méltán sorolhatni. Tudjuk, soknak csak 
alkalmat kell nyújtani, hogy nemes érzelmeiknek áldozat által 
is adhassanak kifejezést. Ily alkalmat vagyunk bátrak ezennel 
nyújtani azoknak, kik akár több, akár kevesebb évet töltöttek 
lyceumunkban s tanintézetünknek és jótékony intézményeinek 
köszönhetik egészben vagy részben kiképeztetésöket, midőn 
őket teljes tisztelettel felkérjük, hogy tanári gyámolónkat bár
mily csekély adománynyal támogatni kegyeskedjenek.

Ezt a tanári kar alapította 24 évvel ez előtt, elszerencsét- 
lenült vagy ('laggott s e miatt szolgálni képtelen kartársaknak, 
vagy, ha elhaltak, özvegyeiknek s árváiknak gyánrolítására; de 
a tanárok eddigi csekély díjából (000—700 írtból) erre nem 
sok telhetett. A tőke az illetőknek minden fáradozása s min
den áldozatkészsége mellett sem gyarapodhatott annyira, hogy 
a jövőnek minden gond és aggodalom nélkül nézhetnének 
elébe. A lyceum részére múlt tanévben kieszközölt államsegély 
egyéb szokott bevételek mellett lehetővé tette ugyan, hogy a 
rendes tanárok díja 1000 írtra emeltethetett, de jelenben Sel- 
mecen, hol az élet évről évre drágább, ez is kevés arra, hogy



főleg, ki családos, jövője biztosítására annyit megtakaríthasson, 
miszerint megmenekülhetne azon gyötrő gondolattól, miként él 
meg, ha tanításra képtelenné válnék, s miként élnek meg, ha 
elhal, kedvesei, mitől a kerül, gyámegyletbe való belépése sem 
menti meg, mert vajmi kevés (50 frt), mit az, legalább most, 
évi segélyül nyújt és nyújthat tagjainak. Nem vélünk tehát 
ballépést tenni, ha azt is véve tekintetbe, hogy, ki a tanárok 
jövőjének biztosításáról gondoskodik, az a lyceum javát is elő
segíti, — a tanárok életgondoktól menten nyugodtabb lélek
kel, jobb kedvvel járhatnak el nehéz, fárasztó hivatásukban, 
mi csak a tanintézetnek szolgál javára, fenn kitett kérelmünk
kel, mint lyceumunk volt növendékéhez, t. kegyedhez is vagyunk 
bátrak fordulni, esedezve, méltóztassék ügyünket kegyesen fel
karolni, gyámolónk tőkéjét bármi csekély adománynyal gyara
pítani s hatáskörében másokat is, különösen lyceumunknak 
volt növendékeit szives adakozásra felszólítani. A begyült 
összeget kérjük netán az ide mellékelt utalványnyal, legfittebb 
folyó évi augusztus-hó végéig alulírotthoz beszolgáltattatni.

A tanári gyámoló épp e tanév végén tölti be fönállása 
25-ik évét, egy századnegyedet; a lyceum pedig azon háztelek 
vételének, melyen a mostani épület áll, kétszázados évforduló
ját fogja, ha csendben is, megülleni, mely idő közben a tan
intézet vajmi sok viszontagságon ment át. Ugyancsak ez év 
folytán fog Selmecen alkalmasint a püspöki kánonszerű láto
gatás is megejtetni, mely alkalommal, mint természetes, nem
csak a helybeli egyházak, hanem a lyceum is vizsgálat alá fog 
vétetni. Egyéb intézményeinkkel a tanári gyámolót is szeretnék, 
mint tanintézetünk egyik hathatós tényezőjét bemutatni a püs
pök úrnak s mind avval beszámolni, mit részint magok a ta
nárok, részint a lyceum növendékei tettek, nemes hálaérzettől 
indíttatva, azok jövőjének biztosítására, kik a lyceum növendé
keinek oktatására s nevelésére szentelik életűket.

A Selmecbányái ev. egyház és lyceum történetének, mely
nek második füzete most készül sajtó alá, s valószínűleg oly 
terjedelmű lesz, mint az első, a 17., 18. s folyó századbeli 
eseményeket foglalva magában, tiszta jövedelme, tudva levő 
dolog, a tanári gyámolónak van szánva. Ki kegyes lesz a fenn 
érintett célra 4—5 frtot áldozni, annak szívesen szolgálunk, ha 
nincs is a régibb aláírók sorában, mig telik, mert a művet 
1000 példányban nyomatjuk, egy példánnyal emlékül itt töl-
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főtt éveire. A t. c. adakozók nevei a történetben közzé fognak 
tétetni.“

Alkalmatlankodásomért bocsánatot kérve s lyceumunkot 
és magamat becses kegyezésébe ajánlva, kiváló tisztelettel 
vagyok — (Selmecbányán 1888. — hó —) al. szóig. Breznyik 
János, a lyceum igazgató tanára.

A felszólításnak eddigi eredményét a kegyes adakozók 
neveivel együtt alább VII. szám alatt, a Pártfogók sorában 
közöljük. A fenti levélben érintett „háztelekvétel kétszázados 
évfordulóját“ úgy véltük „csendben“ legjobban megülhetni, 
hogy ennek alkalmából végre valahára a lyceum története 
hátra levő részének kiadásához fogtunk. A második 14 ívnyi 
füzetet, mely a 17-ik és 18-ik század eseményeit foglalja ma
gában az előfizetőknek május hóban már megküldtük, különö
sen azokat, kik a munkára két irtot írtak alá, megkérve, hogy, 
mert az egész mű alkalmasint 50 ívnél is többre fog terjedni, 
a tetemes nyomtatási költség fedezésére még legalább egy frtot 
szíveskedjenek beküldeni, mit többen már meg is tettek. Ha 
az előfizetési összeg az említett költség fedezésére elegendő 
lesz, úgy az, mi a felszólító ívekre adományul befolyik, vala
mint, mi a fennmaradt, több százra menő példányokért netalán 
idővel bejön, mind a gyámolónak javára fog fordíttatni. A le
vélben említett kánonszerü egyházi látogás is elmarad ez év
ben. A püspök úr nyilatkozata szerint, ha Isten is úgy akarja, 
csak jövőben fog megejtetni. Ennél fogva talán a gyámoló ja
véira szánt adományok beküldésére véghatáridöiil augusztus-hó 
vége helyett f. évi december-hó végét tehetjük, a mikor, mint 
reményeljük, a lyceum történetének utolsó ivei fognak nyo
matni, melyekben Ígéretünkhöz képest a nemes keblű adako
zók neveit is szándékozunk közzé tenni.

I. Tantárgyak.
I. Az elő osztályban. Ez tulajdonképen az egyház fel- 

ügyelése alatt álló 3—4-ik s evvel egybekapcsolt 5—6-ik elemi 
osztály, melyben egyrészt azok tanulnak, kik a Herbst-féle 
német-magyar, másrészt azok, kik az alsó utcai bányászisko
lából kerülnek ki, ezek különösen, ha a magyar nyelvben nem 
jártasak annyira, hogy a gymn. 1-ső osztályába felvétethesse
nek, vagy ide nem is akarnak felvétetni, de mégis többet kí
vánnak tanulni, mint a mennyit az alsó elemi osztályok nyuj-



tanuk. Ide szoktuk utasítani azon idegeneket is, kiket a gymn. 
I-ső osztályba való felvételre gyengéknek találunk. — Tan
tárgyak : Vallás (erkölcstan, 10 parancs, bibi. történetek, egy
házi történetből, némely események a keresztyénség ős- és 
reformatio korából; egyházi énekek); magyar és német nyelv, 
beszédrészek ismertetése, fordítás magyarból németre és vi
szont ; földrajz (Ausztria, Magyarország); természetrajz (emlő
sök s valami az ásványtanból); történet (a Habsburgházból 
eredt királyok); számtan (4 alapművelet méter-mértékekre al
kalmazva) ; a mértan elemei; természettan (a testek átalános 
tulajdonságai, szilárd és cseppfolyós testekről, a hőről és hang
ról) ; alkotmánytan (törvény- és hatóságokról); egészségtan; 
olvasás magyar, német, latin nyelven; szavalmányok. E soro
zatból látható, hogy a kicsinyek sokfélét tanultak, de az is 
képzelhető, hogy mindebből nem sokat tanulhattak. A tanítás 
nyelve magyar; tanár: Almán Dániel. A tanulók száma: 32, 
legnagyobbrészt helybeliek. Tandíj: idegeneknél 12 írt; hely
belieknél 8 fit.

II. A ayinnasiiimi osztályokban. Még ez évben is át
meneti stádiumban lévén nem csuda, ha némely, de nagyon 
kevés tárgyakban kissé eltérünk a kormány tantervétől. A 7-ik 
osztályban a hellen nyelv 5 helyett 4 órában adatott elő; az 
egyet, történetet a VI. és VII-ik osztály együtt hallgatta, amaz 
jövő évben VH-ben a politikai földrajzt fogja tanulni, emez 
pedig a 8-ikban Magyarország történetét, s mivel így a Vll-ik 
osztály egy órát nyer, ez a belien órák szaporítására fog for- 
díttatni, miáltal a tantervre nézve jövő tanévben a kellő kerék
vágásba zökkenünk.

Az első osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 0 tes- 
tamentomi történetek alapján a hit- és erkölcstani igazságok 
fejtegetése; kátéból a tiz parancsolat. Tk. Pálfy, Bibliai törté
netek és Györy Vilmos, „Kis káté.“

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
— Olvasókönyből összesen 32 gyakorlatot (köztük 9 mesét 
emlékelve is) magyarból latinra és viszont forditottak. — K. k. 
Schulz-Dávid Latin nyelvtana Olvasó- és Gyakorlókönyve.

Magyar nyelv, hetenként G óra. A hangok, a mondat 
részei és nemei, beszédrészek, igeragozás, a mondatrészek rész
letesen , szóképzés és összetett szavak. — Olvasókönyvből:

16



17

Mesék, mondák, rövid rajzok és elbeszélések, a magyar puszta 
és népe, történelmi elbeszélések tárgyi magyarázatokkal és ele
mezve ; a következő költeményeket emlékelve: János vitéz az 
óriások közt, Van a nagy alföldön . . . .  Künn a ménes . . . 
Gyors a madár. Katona élet. Székely katona. Katona vagyok 
én. Huszárok. Nyalka huszár. Halvány katona. Hadnagy uram. 
Gsatadal. Három fiú. A rab gólya. Vándor fiú. Anyám tyúkja. 
Szüretünk. Téli világ. Rákosi szántó. — Kk. Szinnyei József 
magyar nyelvtana és Lehr-Riedl olvasókönyve.

Számtan, hetenként három óra. A négy alapmivelet egész- 
és tört-, nevezetlen és nevezett számokkal, az oszthatóság, 
törzstényezők, közös osztó, közös többes, közönséges törtek, 
időszámolás. — Kk. Lutter Nándor Számtana.

Rajzoló mértan, hetenként két óra. A négyzetes és három
szöges háló s ezekből leszármaztatott idomok. Távolságok, szögek, 
kör, körbe és kör köré írt szabályos idomok, rokon idomok, terület
mérés, rajzgyakorlatok. Kk. Landau-Wohlrab rajzoló geometriája.

Földrajz, hetenként négy óra. A magyar szent korona 
országai. Európa általános leírása. Európa egyes országainak 
leírása. Térképrajzolás. A tanítás az 1887-ik évi 8619. sz. a. 
kiadott utasítások nyomán történt. — Tk. dr. Hunfalvy János: 
„Földrajz“ I. füzet Budapest 1887.

Ének, hetenként egy óra, a II. osztálybeliekkel egyesülve. 
Tanultak 22 egyházi éneket. — Kk. Moesz Géza „Kis orgona“.

Tornázás, hetenként két óra. Szabadgyakorlatok: alap-, 
lépő- terpesztett és guggoló állások ; karlenditések, karlökések 
minden irányban. Törzshajlitások különböző állásban, sarok- és 
térdemelés. Szergyakorlatok: lóugrás, elugrás összekötve alkal
mas taggyakorlatokkal. Függési gyakorlatok a korláton és nyúj
tón. Rendgyakorlatok: sorakozás, sornyitás, testgyakorlatok. 
Tornajátékok és kirándulások.

Tanárok: Osztrolucky Gyula osztályfő, tanította a latin s 
magyar nyelvet és számtant; Hlavatsek András a vallástant; dr. 
Gserey Adolf a földrajzt; Micsinay János a mértani; Moesz Géza 
az éneket; Sulc Endre a szépírást.

A második osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Új testámentomi történetek; kátéból az apostoli hitvallás, Úr 
imája, a két szentség. — Tk. Pálffy J. „Bibliai történetek“ és 
Györy Vilmos „Kis kátéja“.

Szépírás, hetenként egy óra.
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Latin nyele, hetenként hét óra. Az alaktan I-ső osztály
beli anyagának ismétlése, igeragozás, rendes, rendhagyó, hiányos 
és személytelen igék, határozók, elöljárók, kötőszók, szóképzés
tan ; az olvasmány (Róma királyai) emlékeire, fordítások ma
gyarból latinra; hetenként egy Írásbeli dolgozat. — Tk. Schultz- 
Dávid „Latin nyelvtana“ és „Gyakorlókönyve“.

Magyar nyelv, hetenként öt óra. A határozók tana rész
letesen. a mondatok osztályozása, megfelelő olvasmányok ele
mezve, magyarázva és szabadon elbeszélve : Mit csinál a gólya ? 
Melyik a kilenc közül ? Az árvái kárpátok és lakóik. Korona 
és kard. Szt. László és a kunok. Nándorfehérvár ostroma. 
Salamon harcai és vége. Szt. László. A keresztes háborúk.
II. Endre és az aranybulla. A tatárjárás. Költemények emlé
kelése. Búcsú. Hazámhoz. Az ó torony. A rab oraszlán. A 
lengyel anya. A zarándok. Pál gazda. A puszta télen. A jó öreg 
kocsmáros. A tudós macskája. A keresztedről. Két hetenként 
egy írásbeli dolgozat. — Tk. Dr. Szinnyei J. „Magyar nyelv
tana“ és Lehr-Riedl „olvasókönyve“.

Számtan, hetenként négy óra. Az első osztály anyagának 
alapos átismétlése, számolási rövidítések, arányok, arányiatok, 
hármas szabály, olasz praktika és a százalék-számolás. — Kk. 
Lutter Nándor Számtana.

liajzoló mértan, hetenként három óra. Testmértani elemek. 
Az egyenes és síkidomok absolut és relativ helyzete. A geo
metriai testek: kocka, hasábok, gúla, szabályos testek, henger, 
kúp és gömb tulajdonságai, hálózata, felületének és köbtar
talmának kiszámítása, azok hasonlósága, egybevágósága és 
symmetriája. A fönt elősorolt testek mintáinak előállítása. Síké- 
kitmények rajzolása tollal kihúzva, meg festékkel. Iskolai s házi 
dolgozatok. — Tankönyv: Landau és Wohlrab, Rajzoló geo
metria, II. füzet. Segédkönyv: Häuselmann, Moderne Zeichen
schule 1—2. Heft. Zürich.

Földrajz, hetenként négy óra. Európa, Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália általános és egyes országaik részletes 
leírása. A földrészek természeti viszonyai, a városok és vidé
kek néprajza, a lakosok főbb foglalkozásának ismertetése, a fel
tűnőbb kőzetnemek, jellemző növényeknek s állatoknak felso
rolása. Térképrajzolás. — Tk. Dr. Hunfalvy János földrajzának 
I. és II. kötete.

Ének, hetenként egy óra (1. az I. osztálynál).
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Tornázás, hetenként két óra (1. az I. osztálynál)'.
Szépírás, hetenként egy óra.
Tanárok: Micsinay János osztályfő, tanította a vallástant, 

latin s magyar nyelvet és földrajzi; Osztrolucky Gyula a szám
tant; Haitsch Samu a rajzoló mértant; Moesz Géza az éneket ; 
Sulc Endre a szépírást.

A harmadik csztály bau. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyháztörténet Haan szerint.

Latin nyelv, hetenként hat óra. Mondattan: a mondat 
részeinek, a nominativus, accusativus, dativus, genitivus, abla- 
tivus használata, sajátságok a névszók használatában fordítási 
gyakorlatokkal. Liviusból: a köztársaság kezdete, a Tarquinius 
család száműzetése, Tarquinius híveinek összeesküvése Rómá
ban, a Yeji és Tarquinii városával viselt háború, Porsenna 
király és a rómaiak, Coriolanus 18. fejezet; Phaedrus meséi
ből : de vitiis hominum, lupus et gras, vulpes et corvus, cer- 
vus ad fontem, aquila, felis et aper, de Simonide, lupus ad 
canem, cervus ad boves, — mind fejtegetve, fordítva és emlé
kelve. Hetenként egy írásbeli dolgozat az olvasottak alapján, 
compositiók, extemporálék és fordítás magyarból latinra. — 
Tk. Schultz-Dávid: „Latin mondattan és olvasó könyv“.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Hangtan, szótan, 
mondattan, polgári ügyiratok; olvasmányok, költemények em
lékelése, nevezetesen: Családi kör, a hamis tanú, Mátyás anyja, 
Szibinyáni Rank, Both bajnok özvegye Arany Jánostól; Szülő
földemen, Pató Pál úr, az alföld, egy gondolat bánt engemet 
Petőfi Sándortól; Szózat, a szegény asszony könyve Vörös
marty Mihálytól; Szüreten Gyulai Páltól; Hymnus Kölcsey 
Ferenctől. — Két hetenként egy Írásbeli dolgozat. — Tk. Szinnyei 
József: „Rendszeres magyar nyelvtan“. Lehr-Riedl: „Magyar 
olvasókönyv“. III-ik kötet.

Sémet nyelv, hetenként négy óra. A betűk ismertetése, 
helyes kiejtés, hangsúlyozás, olvasás, irás, a határozott s hatá
rozatlan névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak fo
kozása, a számnevek, névmások, a hajlítási s módbeli segédi
gék, a gyenge, erős és vegyes igehajlitás cselekvő és szenvedő 
alakban, visszaható, személytelen s összetett igék. Olvasmá
nyok : Herakles und die Schlangen. Herakles und der Löwe. 
Die Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nemea. Die Hydra von 
Lerna. Der wilde Eber. Der Hirsch von Keryneia und der Stall
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dos Augeias. Die Sumpfvögel von Styinphalos. Der Stier voll 
Greta und die Pferde des Diomedes. Die Amazonen. Költe
mények : Das Lied eines Armen (Uhlarid) és Der Bettler und 
seih Mund (Chamisso). Ezen olvasmányok s költemények for
dítása, emlékelése s német nyelven való elemzése az egyes 
mondatrészek latin elnevezéseinek megtartásával. Az egyszerű 
bővített s összevont mondat. Az olvasmányban előfordult ha
tározók, praepositiok és kötőszók rendszeres összeállítása. Szó
beli fordítás németre minden feleléskor, két hetenként az olva
sottakra vonatkozó magyar szöveg fordítása írásban. — Tk. 
Hoffmann Mór „Német nyelvtana és olvasókönyve“.

Számtan, hetenként három óra. Egyszerű és összetett 
kamat-, egyszerű és összetett lerovat- s határidőszámolás, ál
lampapírok, részvények, váltók, agio, biztosításügy, göngysúly, 
arányos osztás, elegyitési szabály, görög és római pénzek és 
mértékek. — Tk. Dr. Lutter Nándor: „Közönséges számtan“. 
III-ik füzet.

Rajzoló mértan, hetenként két óra. Egyenes vonalú ido
mok, az összeillőség, symmetria, hasonlóság és terület-meglia- 
tározás kibővítése, idevágó fontosabb szerkesztési feladatokkal. 
A geometria alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél, az idomok 
másolása és térképrajzolása. Közben a tanár által a táblára 
rajzolt különböző ékítmények rajzolása. 20 drb rajzlap készít
tetett. — Tk. Landau és dr. Wohlrab „Rajzoló Mértan“ III. 
füzet. Sk. Häuselmann „Moderne Zeichenschule“ és Vidéky 
János „Módszeres szab. kézi rajzoktatás“. Paris.

Történet és földrajz, hetenként négy óra. Magyarország 
története és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. 
Időszaki tábla készitése; a dunáninneni megyék és Magyaror
szág vasúthálózata térképének elkészítése. — Tk. Batizfalvy 
István, Magyarok története; dr. Gherven Flóris, Az osztrák
magyar monarchia földirata. Jövő évre tk. ez utóbbi helyett: 
dr. Márki Sándor, Az osztrák-magyar monarchia politikai föld
rajza, 1887.

Physikai földrajz, hetenként két óra. Physikai jelenségek: 
halmazállapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és mozgás 
fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vízről; a levegőről. A 
hőtan, fénytan, a villamosság és delejesség tanainak alapvo
nalai. A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a vizen, a
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levegőbon. A fold belseje. — Tk. dr. Schmidt A.: Fizikai föld
rajz II. kiadás.

Ének, hetenként egy óra a IV-ik osztálylyal együtt. Ta
nultak 21 egyházi éneket négy hangra. — Kézi könyv: Moesz 
Géza „Kis orgona“.

Tornázás, hetenként két óra. Szabadgyakorlatok: külön
féle állások, karlenditések, karlökések, törzsforgatások, lábüté
sek. Szergyakorlatok: ugrás mint az 1-ső osztályban, magas 
és távugrás, kötél-, bakugrás csak mellmagasságig, lóugrás: 
üléscserék, lábkörzéssel és test-fordulattal. Nyújtón: függések, 
felső-alsó-keresztforgással, lendülés előre- és hátraugrássál. 
Korláton: kar-, törzs- és lábgyakorlatok, térdfüggés, visszafor
dulás, fel- és lemenések a rézsútos létrán, függő állásban me
nés ; lendülések; függeszkedés különféle fogással a vízszintes 
létrán; mászás a rúdon és kötélen. Korláton: gyakorlatok 
támaszban, ülés- és üléscsere- és függési gyakorlatok. Rend
gyakorlatok : sorban, sornyitás, oldal- és arc-sorképzés, rendek
és kettősrendekbe fejlődés. Tornajátékok és kirándulások.

Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a latin és ma
gyar nyelvet, valamint a számtant és éneket is ; Händel Vilmos 
a vallást; Haitsch Samu a német nyelvet; dr. Cserey Adolf a 
rajzoló mértant és physikai földrajzt; Király Ernő a történetet 
és földrajzt.

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

Latin nyelv, hetenként hat óra. Az alak- és esettan rend
szeres ismétlése. A mód- és időtanból: az idők használata, 
indicativus, conjunctivus a főmondatokban, conjunctivus a kö
tőszók mellett, conjunctivus a visszaható mondatokban, con
junctivus a függő kérdésekben, imperativus, infinitivus, parti- 
cipiutn attributivum és absolutum, gerundium, supinum, az 
oratio recta és obliqua1 — megfelelő fordítási gyakorlatokkal. 
— Prosodiából a lényegesebb szabályok latin nyelven. Livius- 
bó l: Rómának a gallok által való elfoglalása és Camillas. Ovi- 
diusból: Daedalus és Icarus, Baucis és Philemon; mindez fej
tegetve, lefordítva és emlékelve. Óráról órára praeparatiók ké
szítése. Hetenként egy Írásbeli iskolai dolgozat éspedig: mon
datok szerkesztése a szabályok alkalmazására, az olvasottak 
alapján extemporálék és compositiók, nem tárgyalt összefüggő
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daraboknak szótár segitségével latinra való fordítása. — Tk. 
Schultz-Kiss, Latin mondattan és Dávid István, Olvasókönyv.

Magyar nyelv, hetenként négy óra. Stilisztikából: a stilus 
általános szabályai, az egyszerű és szép stílus különös szabá
lyai, a prózai és költői stílus különbsége, a hangsúlyos és idő
mértékes verselés. — Olvasmányul szolgáltak: Arany Toldija 
(mind a tizenkét ének), az első négy ének részletesen fejte
getve és emlékeire is. Részletek az idősebb Gato életéből. 
Természeti képek. Hymnus (Vörösmarty Mihálytól). Fohászko
dás (Berzsenyi Dánieltől). A közelitő tél (Berzsenyi Dánieltől). 
A Múzsához (Berzsenyi Dánieltől). Elhagyott anya, Huszt, Ma
gyarország címere (Vörösmarty Mihálytól). Isten hozzád (Bajza 
Józseftől). Szabadon választott darabok elszavalása. Kétheten
ként egy írásbeli dolgozat. írásbeli dolgozataik a következők 
voltak: „Toldi“ Előhangjának tartalma. Példák a függő és 
független állapotjegyzők használatára. Az ősz (leírás). „Toldi“ 
első énekének tartalma. Fohászkodás (Berzsenyi hasonló című 
költeménye alapján). A karácsony. Bajza „Isten hozzád“ című 
költeményének tartalma. Árion (a tanár elbeszélése után). A 
honíi imája (Vörösmarty Mihály Hymnusa után). Levél, mely
ben a tanuló szüleit a második időszakban tanúsított szorgal
máról értesiti. Daedalus és Icarus (a latin órában fejtegetett 
ily című olvasmány alapján). Toldi Miklós jellemzése a máso
dik ének alapján. — Tk. Stilisztika I. r. Névy Lászlótól és 
Arany János Toldija (nyelvi és tárgyi magyarázatokkal ellátta 
Lehr Albert).

Német nyelv, hetenként három óra. Rendszeres nyelvtan: 
hang-, szó-, alak- és mondattan. Olvasmányok: Der Argo
nautenzug. Költemények: Der betrogene Teufel (Rückert), Der 
Alpenjäger, Räthsel (Regenbogen) és Der Graf von Habsburg 
(Schillertől) német nyelven való szó- és mondattani elemzése, 
fordítása, emlékelése s az előforduló szavak etymolögikus le
származtatása. Szóbeli fordítás németre minden feleléskor, két 
hetenként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg fordítása 
írásban. — Tankönyv : Hoffmann Mór „Német nyelvtana és ol
vasókönyve, II. rész s Dr. Szeműk István: Elméleti s gyakor
lati német nyelvtana, első évfolyam.

Számtan, (Algebra) hetenként három óra. A négy alap
művelet absolutes és algebrai egész és törtszámokkal, négy
zetre, köbre való emelés, geometriai haladvány, a számok oszt
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hatósága, a közös mérték és többszörös, elsőfokú egyenletek 
egy ismeretlennel, aránypárok, egyenletek alkalmazása. — Tk. 
MoCnik-Klamarik-Wagner: „Algebra.“

Bajzóló mértan, hetenként két óra. Az egyenes és a kör, 
a sokszög és a kör, a körök helyzete: az ellipsis, a hyperbola, 
a parabola, a kör evolvense, a cycloisok, a csigavonal. Az 
egyenes, a sík és a testszög; a síkidomok projectiója egy sí
kon ; a síkidomok projectiója két síkon; a testek projectiója 
két síkon. Az építészet tagjainak fejtegetése és rajzolása. A 
doriai, joniai és korinthiai építészeti módba (stil) tartozó egyes 
épületek rajzolása. A rajzlapok száma 20. — Tk. Landau és 
dr. Wohlrab „Rajzoló mértan“ III. füzet. Sk. Ernst Nöthling 
„Formenlehre der Baukunst.“

Történelem, három óra. Az ókor története a római császár
ság megalapításáig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem,
I. köt. (egyes részletek kihagyva). Időszaki tábla készítése.

Természetrajz, hetenként három óra. Chémiai előismere
tek. Az ásványtanból: az ásványok physikai tulajdonságai; a 
kristálytan; az ásványok chemiai tulajdonságai; az ásványrend
szerek ; az ásványok rendszeres leírása. A kőzettanból: a kő
zet fogalma; a kőzetek felosztása; az osztályok rendszeres 
tárgyalása; a kőzetek szerkezete (geotektonika). A földtanból: 
a föld történetének korszakai; a jelenkor s abban működő té
nyezők tárgyalása; a negyedkor; a harmadkor; a másodkor, 
az elsőkor; az őskor. —- Tk. dr. Roth Samu „Az ásvány-, kő
zet- és földtan alapvonalai.“ 1888.

Éneklés, hetenként egy óra, (1. a III. osztálynál).
Tornázás mint a III. osztályban, hetenként 2 ó ra ; rend- 

gyakorlatok mint az V. osztályban.
Tanárok: Hlavatsék András osztályfő, tanította a vallás

tant, a latint s magyar nyelvet; Haitsch Samu a német nyel
vet ; Moesz Géza a számtant és az éneket; dr. Gserey Adolf a 
rajzoló mértant és a természetrajzt; Király Ernő a történelmet.

Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. Az 
ó testamentomi könyvek ismertetése, azok olvasása, fejtegetése 
s egyes szakaszok emlékelése. — Tk. Zsarnay Lajos: „Bibliai 
bevezetés.“

Latin nyelv, hetenként G óra. I. Livius XXI. könyv 1—42 
cap. Részletes nyelvi és tárgyi magyarázatokkal, a 42 c. végig 
tartalmilag; de magánszorgalomból az erősebbek végig olvas
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ták. Bevezetésül Phoenicia ősrégi története, gyarmatosításai, 
Carthago alapítása, története, az I. pún háború okai, és a XXI. 
könyv befejezése után a II. és III. pún háború fölelevenitése a 
történelmi ismeret alapján. II. Anthologia Latina ; Bevezetésül 
a római irodalom legrégibb állapotáról, s fellendüléséről a gö
rög befolyás következtében. A római lyra részletes ismertetése, 
(Catullus, Vergilius, Horatius, Tibullus, Propertius, Ovidius.) 
és a három fő irodalmi kör jótékony hatása a költészet felvi
rágzására Augustus idejében. A szemelvényekből részletesen 
volt fejtegetve Cn. Naevíus és Q. Ennius sírverse; Catullustól 
a VII., VIII. és XII. költ.; Vergiliustól a IX. Ecloga, és a Georgi- 
conból Italia dicsérete; Horatiustól a XXIV. és XXXII. költ. 
Tibullustól „Háborúban“ c. elegia. Nyelvi és tárgyi magyaráza
tok mellett a prosodia és metrikai szabályok alkalmi ismétlése 
és kibővítése. Régiségtani adatok és szólásmódok. Az alaktan 
csekély részekben, óráról-órára, többször is átismételve, egé
szen. A mondattanból pedig az olvasmány nyújtotta alkalom 
szerint válogatott részek. (Az idők-, és módok használata; 
consecutio temporum; oratio obliqua; infinitivus-, agerundium- 
és gerundivum-, a participiumok és a supinumok használata.) 
Havonként két iskolai Írásbeli dolgozat: még pedig Livius 
olvasása közben mindig a két-két hét alatt bevégzett anyagból 
tervszerűen összeállított magyar szövegnek latinra fordításával, 
tekintettel az alak- és mondattannak a szöveggel együttesen 
tárgyalt szabályaira. Az Anthologia olvasása közben pedig 
szabadon választott szöveg alapján: többek közt Tibullus élete. 
I—VI. gyak. szorosan a Livius 1—Ifi c. előfordult nehezebb 
constructiók felvilágosítására és szilárdítására. VI1. és Vili. gyak. 
főkép az idők- és módok használatára. IX. A különféle alhat, 
használata. X. és XI. Oratio obliqua begyakorlására. XII. La
tinból magyarra, szótár segítségével. (Liv. XXII. 44 c.) XIII. A 
participiumok használata. XIV. Tibullus élete. Az infinitivus és 
gerundium használata. XV. Tibullus élete folyt. Az inf. és ge
rundivum használata gerundium helyett. — Tankönyvek: Li
vius XXL XXII. Bartal, jegyzetekkel. Anthologia. Pirchala. 
Schultz-Kiss nyelvtan.

Görög nyelv, hetenként öt óra. Alaktan; főnév, melléknév, 
igehatározó, névmás, számnév és az ige-, nevezetesen a verba 
púra, muta et. liquida praesense, imperfectuma, erős aoristosa, 
futuruma és gyenge aoristosa az activum- és médiumban, az
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odavaló gyakorlatokkal, görögből magyarra és viszont, 62 pár, 
írásban is. — Tk. Curtius-Abel görög nyelvtana és Schenk)- 
Abel olvasókönyve.

Magyar nyelő, hetenként három óra. Költői olvasmányok : 
balladák. Prózai olvasmányok: A Kriván. Az énekes pinty. Az 
első hó. Úri házak Erdélyben. Pelopidas ifjúsága; barátsága 
Epaminondasszal. Egy nevezetes gazda honunkban. Vonások 
a régi magyarok erkölcseiből. A csikós. Vörösmarty Mihály 
tanuló korában. Mesék. Parabolák. Gr. Koháry István. Szondi 
két apródja (Műmagyarázat Gregusstól). Kölcsey F. „Parainesise“. 
Xenophon „Sokrates emléke.“ Ezek alapján tanulták az Írás
művek szerkezetét, a feltalálást annak forrásaival, a prózai le
iró és elbeszélő műfajok elméletét, a műmagyarázatot, elmél
kedést, értekezést és chriát: a magán beszéd-, párbeszéd- és 
levél-alakot. Szavalmányúl a fejtegetett balladák, románcok és 
önkényt választott darabok szolgáltak. írásbeli dolgozataik a 
következők voltak: A Kriván (vázlat). Az énekes pinty (vázlat). 
Az első hó (vázlat). Az állatok sorsa télen (leírás). A selmeci 
Kálvária hegy (leírás). A fecske, (állatrajz „Az énekes pinty 
nyomán“). A bányász életből (elbeszélés). Egy karácsonyom 
otthon (elbeszélés). Gr. Koháry István fogsága Regécen; me
nekülési kísérletei (elbeszélés). Tudomány és munkás élet. (Ér
tekezés Kölcsey „Parainesis“-e nyomán). Paraphrasisok. Mű- 
magyarázatok a könyv nélkül is elmondott költeményekről. — 
Tk. Stilisztika II. r. Névy Lászlótól és Magyar balladák Greguss-, 
Beőthy-től.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A nyelvtan tüzetes ismét
lése. Prózai olvasmány: Siegfrieds Verrath und Tod; költői 
olvasmány: Gid 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 16. és 48. románca for
dítva, elemezve, könyvnélkül tanulva s részben prózában föl
dolgozva. Gid szereplése Nagy Ferdinando, Erős Sancho, VI. 
vagy Bátor Alfonzo alatt s Valenciában mint helytartó Herder 
románcai nyomán német prózában az iskolában leírva s könyv
nélkül tanulva. A románcok nyelvének jellemzése, szóbeli for
dítás németre minden feleléskor, havonként az olvasottakra 
vonatkozó magyar szöveg fordítása írásban. — Tk. Hoffmann 
Mór „Német Olvasókönyve II. rész, Dr. Heinrich Gusztáv: Her
der Gid-Románcai és Rr. Szemák István: Német Nyelvtana, 
második évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Europa története Amerika
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köt. (egyes részletek kihagyva). Időszaki tábla készítése.

Természetrajz, hetenként két óra. Őszkor huszonegy élő 
növény tárgyaltatott a szervismébe való bevezetésül. Linné 
rendszere. A nagyitóval való bánásmód s alsóbb rendű nö
vények, különösen moszatok bemutatása mikroskoppal. Rend
szeres növénytan, az egyes családok részletes tárgyalása; ügy 
a virágtalan, mint a virágos csoportokból. A szövettan. Az 
alaktan. Az élettanból néhány fontos tünemény. Növénygyüj- 
té s ; a növények meghatározása. — Tk. dr. Roth Samu „A 
növénytan alapvonalai.“ Segítökönyv dr. Gserey A. „Növény- 
határozó.“

Mathesis: I. Algebra, hetenként két óra. Első fokú egyen
letek két ismeretlennel, a kéttagúnk hatványai, geometriai és 
aritlunetikai sorok, interpolálás, a gyökök általán, négyzet- és 
köbgyök fejtés, tiszta- és vegyes négyzetes egyenletek. — Kk. 
Moónik-Klamarik-Wagner Algebrája. II. Geometria, hetenként 
két óra. Szögek ; egyközű egyenesek: háromszögek: parallelo
gramma ; összevágás; szerkesztéssel megoldott feladatok; vo
nalok arányossága; sugárrendszer; hasonló háromszögek; szög
letes síkidomok területe. — Tk. Dr. Wagner Alajos.

Tornázás, hetenként két óra. Szabadgyakorlatok: ellen
oldalú mozdulatok, súlyzó gyakorlat, társasgyakorlatok, futás. 
Szergyakorlat: magas-, távol- és roham-ugrás; kötél-, bak- és 
lóugrás. Nyújtón: mellső alkar- és felkarfüggés helyben és to- 
vamozgással, szabadtérdfüggés, felés átfordulás előre és hátra 
kiugrás magas lendüléshől. Korláton: szökdelés támaszban; 
magas lendűlés; összetett üléscserék: előre és hátraugrás len- 
dülésből, oldalugrások. Rendgyakorlatok: Sorgyakorlat: állás, 
fővetések, testfordulatok, mozdulat előre, oldalt és hátra, iga
zodás. Szakaszgyakorlatok: A szakasz felállítása és beosztása, 
felállitási és mozdulati segéd-eszközök; — arcvonal-mozdula- 
tok, rendek- és kettősrendek alakítása, a rendek és kettős ren
dek mozdulatai és átalakulása, fejlődés rendek vagy kettős- 
rendekből. Századgyakorlat: alakok és felállítás, felállitási és 
mozdulati segédeszközök, arcvonalmozdulatok, oszlop alakítása, 
oszlop-mozdulatai, oszlop változtatása, fejlődés oszlopból, ren
dek és kettősrendek.

Tanárok: Marossy Sándor osztályfő, tanította a latin nyel
vet; Händel Vilmos a vallástant; Bellus János a görög nyelvet;
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Sulc Endre a magyar nyelvet; Haitsch Samu a német nyelvet; 
Király Ernő a történelmet; dr. Cserey Adolf a természetrajzt: 
Osztrolucky Gyula az algebrát, Jezsovics Károly a geometriát. 
A katonai gyakorlatokat Haitsch Samu vezette, a többi test
gyakorlatokat Huber József, tornamester.

A hatodik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. Az 
ujtestamentomi könyvek ismertetése, olvasása, némely szaka
szoknak (egyebek között „a hegyi beszédének) részletesebb fej
tegetése és emlékelése. — Tk. Zsarnav Lajos, Bibliai bevezetés.

Latin nyelv, hetenként hat óra. 1) Vergilius Aeneisének 
í. és II. könyve. — Tk. „Vergilius Aeneise“, ed. Veress Ignác. 
i)  Sallustius; De conjuratione Catilinae, 1—XXXII. és az LV. 
fejezet. Tk. „S. Crispi lib. de Catilinae conjuratione et de bello 
Iugurthino“, ed. Rudolfus Dietscli. 3) Cicero első beszéde Ca- 
tilina ellen. — Tk. „M. Tullii Ciceronis orationes selectae“, ed. 
Gyurits Antal. — Mindez fejtegetve, fordítva, magyarázva; a 
Vergilius teljesen, — a többi pedig részben emlékelve is. 4) 
Római régiségtan és irodalomtörténet; még pedig a történet
írás-, szónoklat-és hősköltészet története. 5) Fordítási gyakor
latok magyarból latinra, Írásban és élőszóval; a tárgyalt pró
zai és költői olvasmányok egyes részletei összeválogatva, azután 
(különösen az Írásbeli dolgozatok) alak-, mondat- és irálytani- 
lag alaposan megmagyarázva és együttesen kijavítva, hetenként 
egy órában.

tíörüy nyelv, hetenként öt óra. Alaktan: a gyenge (II.) 
aoristos, a perfectum, a passivum alakjai (erős-, gyenge aoristos 
és futurum), az igemelléknevek, a fit — végű igék két osztá
lya és a rendhagyó igék, a megfelelő fordítási gyakorlatokkal, 
görögből — magyarra és viszont. Azonkívül 30 mese és 10 
apróbb elbeszélés, adoma, jellemvonás a mondattan főbb sza
bályainak begyakorlására. — Tk. Gurtius-Abel görög nyelvtana 
és Schenkl-Abel görög olvasókönyve.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok: Shake
speare Coriolanus. Moliére „Tudósnők“-je. Kisfaludy K. „Má
tyás diákja“. Részletek Székely István. Holtai Gáspár és Pethö 
Gergely krónikáiból. Szt. István és Szt. László jellemzése, Hor
váth Mihály tói. Nagy Lajos jellemzése, Szalay Lászlótól. Em
lékbeszéd Körösi Csorna Sándor felett, Br. Eötvös Józseftől. 
Védelem P. ,1. számára, Kölcsey Ferenctől. Emlékbeszéd Szalay 
László felett, Br. Eötvös Józseftől. A takarékosság elve a tér-
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mészetben, G/'guss Gyulától. Ezek alapján tárgyaltattak: a 
dráma szerkezete, a tragikum és komikum, a dráma fajai és 
rövid története; a történetírás tárgya, forrásai, szerkezete, elő
adása, a történetírás története ; a szónoki beszéd tárgya, a fel
találás és forrásai, az érvek, az indulatgerjesztés és rábírás, a 
szónoki beszéd szerkezete, előadása, a szónoklat története ; az 
értekezés. írásbeli dolgozatok: Chria (szabadon választva Köl
csey Parainesis alapján). Shakespeare „Goriolanus“ c. tragoe- 
diájának szerkezete. Volumnia és Virginia jelleme. A tragikus 
és komikus hős összehasonlítása. Mely tényezők folytak be 
Zrínyi Miklós, a költő neveltetésére? (Értekezés.) Körösi Csorna 
Sándor törekvéséről és férfiúi kitartásáról, (levél). A napló ve
zetés hasznáról, (értekezés). Br. Eötvös József Szalay László 
felett mondott emlékbeszédének vázlata. Szilágyi Mihály beszéde 
Hunyadi Mátyás királylyá választatása ügyében, (szónoklat). 
Emlékbeszéd egy elhunyt tanulótárs felett, (szónoki kísérlet). — 
Tk. Shakespeare „Goriolanusa“. Rhetorika, Névy Lászlótól. 
Olvasmányok a rhetorikához u. a.

Német nyelv, hetenként három óra. A nyelvtan tüzetes 
ismétlése. A ballada-elmélet rövid ismertetése után fordíttattak, 
elemeztettek és beemléztettek; Bürgertől: der wilde Jäger; 
Goethétől: der Sänger, der Fischer, der Erlkönig; Herdertöl: 
Erlkönigs Tochter, és Uhlandtól: Klein Roland. Ezen költe
mények tartalma, gondolatmenete, alapeszméje, szerkezete, fel
osztása, stílusa, előadása, s forrása az iskolában német prózá
ban leíratva emlékeltetett. Szóbeli fordítás németre minden 
feleléskor, havonként részint az olvasottakra vonatkozó magyar 
szöveg, részint kisebb elbeszélések fordítása. — Tankönyv: Dr. 
Heinrich Gusztáv, Német balladák és románcok, és Dr. Sze
műk István Német nyelvtana második évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története napjainkig. 
— Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem, 111. köt. (egyes rész
letek kihagyva). Időszaki tábla készítése.

Mathesis: hetenként három óra. I. Algebra: gyökmennyi
ségek: irrationalis egyenletek; szavakba foglalt feladatok fel
oldása; logarithmusok. — Tk. Dr. Wagner A. II. Geometria: 
Kör. A sík trigonometriája. — Tk. Dr. Wagner A.

Természetrajz, hetenként három óra. Előismeretek: az ál
latok szervei és szervrendszerei; a kültakaró; a mozgás és 
érzés szervei; az érzékek; az anyagcsere; a táplálkozás; vér-
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keringés; lélekzés; a kiválasztás; a szaporodás á annak ne
mei ; az állatok kifejlődése, átalakulása és ivadékcseréje. A 
gerincesek, az Ízeltlábúak, a férgek, puhatestűek, tüskebőrüek, 
tömlösállatok és véglények részletes leírása, osztályozása s fel
sorolása. Rovargyűjtés, rovarok meghatározása. — Tk. dr. Rotli 
Samu „Az állattan alapvonalai“.

Tornázás, hetenként két óra mint az V-ik osztályban.
Tanárok: Bellus János osztályfő, tanította a latin s görög 

nyelvet; Hlavatsek András a vallástant; Side Endre a magyar 
nyelvet; Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő a törté
nelmet; Jezsovics Károly a mathesist; dr. Cserey Adolf a ter- 
mészetrajzt.

A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Egyházi történet Händel Vilmos tankönyve nyomán.

Latin nyelv, hetenként 0 óra. I. Vergilius, Aeneis VI. egé
szen; részletes nyelvi és tárgyi magyarázatokkal, az előforduló 
reáliák lehető szemléltetésével. Ennek befejeztével az V. ének 
folyékonyabb olvasása, s ezzel kapcsolatban a római nemzeti 
játékokról. Ezenkívül a 111. és IV. éneket magánszorgalomból 
elolvasta: Balázsy Cirill és Holcapfel József. Vergilius élete, az 
egész Aeneis tartalma, és szerkezetének ismertetése; az elő
forduló vallási, állami és családi intézmények (Áldozat, temet
kezés, templom és ház terve, circus, amphitheatrum, város- 
alapitás, bíráskodás, hadüzenet stb.) A római epos-irodalom. 
— II. Cicero. Bevezetésül a római szónoklat története a leg
régibb időtől kezdve az aranykorig. Itt főkép Cicero élete, 
összes művei, azok jellemzése, rövid tartalmi ismertetése. Főbb 
beszédeiről részletesen. Ezután a Cic. korabeli jeles szónokok
ról, majd tovább Tacitusig. — Cic. válogatott levelei, (26 drb), 
a melyek a szónok életét, működését consulsága évétől egész 
a polgárháborúig (63—49) Kr. e.) élénk színekben rajzolják. E 
levelek tárgyalásánál, a szónok égyenisége mellett, kiváló gond 
fordittatott, a római állami és társadalmi intézményekre, a 
közélet szokásaira, a melyekre lépten-nyomon számtalan vonat
kozást tartalmaznak Cicerónak, barátaihoz, családjához intézett 
e levelei, életének legmozgalmasb szakából. Beszédeiből, a De 
imperio Cn. Pompei oration a szónoki beszéd szerkezetének 
megismertetése után, a „Pro Archia“ oratió tárgyalva. Havon
ként iskolai írásbeli gyakorlat, az olvasott textusból összeállított 
magyar szövegnek latinra fordításával, tekintettel a mondattan



3 0

átismételt fontosabb részeire. Néha felváltva, latin szöveg, ma
gyarra szótár segítségével. Az alaktan óráról órára, csekély 
részekben, rendszeresen átismételve. Ennek befejeztével a mon
dattan (Bartal szerint) az okhatározókig rendszeresen, azontiíl 
válogatott nehezebb részek, a tananyag utalása szerint, ismé
telve, szó- és Írásbeli gyakorlatokban megerősítve. Pirchala 
stilisztikájából az egyeztetés, főnevek-, melléknevek-, számne
vek-, és névmások használata. I. Gyak. Időhatározó mellék- 
mondatok indicativus-szal. II. és III. Idők használata. IV. A 
gerundivum gerundium helyett. V. A conjunctivus használata 
függő mondatokban; attribútum praedicativum. VI. Az abl. 
abs. használata. VII. Ablak használata. Vili. Oratio obliqua. 
IV. A levél-stilus. Gic. nyomán. X. Oratio obliqua folyt. XI. A 
városok nevei; participiumok. XII. Gic. Ad lám. III. 3. magyarra 
fordítva. XIII. Stilistika. Az egyeztetés. Főnév. XIV. Stilistika. 
Melléknevek. XV. Stilistika. A számnevek és névmások hasz
nálata. Tankönyvek: Vorg. Aeneis, Pirchala. Jegyzetek. Cicero 
levelei, Jánosi B. Pro Archia, (Teubner). Stilistika, Pirchala.

Görög nyelv, hetenként négy óra. (Átmeneti intézkedés). 
I. Xenophon. Socrates Common. Schenkl-Horváth 1. szakasz. 
1—48 pont. Részletes nyelvi és tárgyi magyarázatokkal. Idő
közben az alaktan, csekély részekben, egészen, — a mondat
tan pedig az olvasmányban előforduló példák alkalma adtán 
ismételve. II. Homeros, Odyssea. I. 1—105 v. és a II. s III. 
ének vége. A kihagyott részek pontos tartalmi ismertetése után 
a IV. ének egészen. Összesen 1000 vers. Részletes nyelvi és 
tárgyi magyarázatokkal, s a homerosi nyelv sajátosságainak 
rendszeres összeállításával. Az I. ének 1—105 v. könyv nélkül 
is. Az I. éneki't egészen átolvasta magánszorgalomból: Balázsy 
Cirill, Holeapfel József és Schwarz Lajos. A homerosi régiségek 
lehetőleg képekben is bemutatva. Homeros élete, a költemé
nyek tartalmi ismertetése. A homerosi kérdés. Havonként két 
iskolai írásbeli gyakorlat, a bevégzett anyag alapján összeállí
tón magyar szöveg görögre fordításával: néha, szótár segít
ségével görögből magyarra. I. Gyak. Összevont igék és partié, 
használata. II. Accusat. rum infin. és attribútum praedicativum.
III. Görögből magyarra (Gonnn. 4(1—47 p.) IV. Inf. finalis hasz
nálata. (Vergilius). V. Homerosi alaktan. Deelinatiók, coniuga- 
tiók. VI. Folytatás. VII. „Mi“ végű igék. Vili. Genii, abs. hasz
nálata. IX. Görögből magyarra. X. Idők használata. XI. A
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participiuniok és coniunct. használata. XII. A partié, fut nil és 
inf. flnalis használata. XIII. Görögből magyarra. (Od. IV. ének 
vége).— Tankönyvek: Xenophon, Sehenkl-IIorváth; Honieros, 
Odyssea (Teubner) Curtius-Ábel nyelvtan.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok: Rege 
a csodaszarvasról, Arany J.-tól. Mátyás király, Cucor P.-től. 
Árvalányhaj, Tompa M.-tól. Szegény és gazdag, Tompa M.-tól. 
Szt. László, Arany J.-tól. A szent-háromság titka, Tárkányi 
B.-tól. Részletek a Szigeti veszedelemből, a Zalán futásából, 
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. A 
népszerűség, Gyulai P.-tól. írjak ? ne Írjak F Arany J.-tól. Voj- 
tina ars poétikája, Arany J.-tól. Enyingi Török Bálint felesé
gének Torbágyra, Horváth E.-től. István öcsémhez, Petőfi S.- 
tól. Levél egy kibujdosott barátom után, Tompa M.-tól. Ber
zsenyihez, Kazincy F.-től. Parabolák, mesék, paramythiák, 
allegóriák. Dalok, elégiák. A hit, Bajza J.-től. Enyhülés, Arany 
J.-tól. Gondolatok a könyvtárban, Vörösmarty M.-tól. Epigram
mák. Apotheosis, Bajza J.-től. Szózat, Vörösmarty M.-tól. Szé
chényi emlékezete Arany J.-tól. A magyarokhoz, Berzsenyi 
D.-től. A közelitő tél, Berzsenyi D.-től. Búcsú, Br. Eötvös J.- 
től, Hymnus, Kölcsey F.-től. IV. Zsoltár, ford. Tárkányi B. 
Borének, Bajza J.-től. Fóti dal, Vörösmarty M.-tól. Egy gon
dolat bánt engemet, Petőfi S.-tól. (Ezek közül többet emlékei
tek.) Ezek alapján tárgyaltattak: a művészetek fajai, a költészet 
helye a művészetek közt, a verstan, a költeményfajok és pe
dig : a monda, rege, legenda, epopoeia, regény, novella, ro
mánc, ballada, idyll, satyra, tanköltemény, epistola, oktató 
epikai müvek: a dal, elégia, bölcselő ének, epigramma; az 
óda, hymnus, dithyramb, rhapsodia: végül a VI. osztályban 
olvasottak alapján a dráma elmélete. írásbeli dolgozatok: Mi
lyen föltételek mellett válik az olvasás szellemi fejlődésünkre, 
erkölcsi nemesbűlésünkre ? (Értekezés.). A mondafajok fősa
játságai. (Fejtegetés.). Deli Vid és hitvese. (Elbeszélés a Zri- 
nyiász nyomán.). A regény sajátságai; (fejtegetés). A madár 
fiaihoz (műmagyarázat). Szabad dolgozat. Kisfaludy K. Mo- 
liács-a átalakítása elbeszéléssé. A tragédia és komédia össze
hasonlítása jellemző példákkal, (fejtegetés): Nemcsak a balsors, 
de igen gyakran a szerencse is próbaköve az ember kitartó



erejének, (értekezés). A költészet helye a művészetek között, 
(vázlat). — Tk. Poétika és Olvasmányok a poétikához, Névy 
Lászlótól.

Német nyele, hetenként három óra. A nyelvtan tüzetes 
ismétlése. Költői olvasmány: Schillertől die Bürgschaft, die 
Kraniche des Ibykus, der Handschuh és der Taucher. Ezen 
költemények tartalma, gondolatmenete, alapeszméje, szerkezete, 
felosztása, stílusa, előadása, forrásai s nyelvezeti tulajdonságai 
az iskolában német prózában leírva s emlék ehetve. Goethe 
meg Schiller életrajza és müveik. Szóbeli fordítás németre 
minden feleléskor, havonként részint az olvasottakra vonatkozó 
magyar szöveg, részint kisebb elbeszélések fordítása. — Tan
könyv: Dr. Heinrich Gusztáv: Német balladák és románcok
II. rész és Di-. Szeműk István Német nyelvtana második év
folyam.

Történelem, hetenként három óra. Ugyanazon anyag, mint 
a VI. osztályban; a két osztály egyesítve volt. A jövő évre tk. 
Scholtz Albert, Politikai földrajz.

Mathesi», hetenkint három óra. I. Algebra: egyenletek 
teljes átismétlése. Sorok és azok alkalmazása. Permutálás, 
combinálás, variálás. Newton tétele a kéttagúnk hatványozásá
ról. — Tk. Dr. Wagner Alajos. 11. Geometria: A sík trigono
metriája ismételve és befejezve. Stereometria. — Tk. Dr. Wagner 
Alajos.

Természettan, hetenként négy óra. Szilárd testek, folya
dékok, légnemüek mechanikája. Hullámtan. — Tk. Cógler Alajos.

Tornázás, mint az V-ik osztályban, hetenként két óra.
Tanárok: Király Ernő osztályfő, tanította a történelmet; 

Hlavatsek András a vallástant: Marossy Sándor a latin és 
görög nyelvet; Haitsch Samu a német nyelvet; Sulc Endre a 
magyar nyelvet; Jezsovics Károly a mathesist és physikát.

A nyolcadik osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 
Keresztyén hit- és erkölcstan. — Tk. Zsilinszky Mihály „Hit
es erkölcstan“.

Latin nyele, hetenként öt óra. Cicero de Officiis, liber I. 
a szükséges magyarázatok mellett fordítva. Ebből egyes rész
letek összeválogatva magyarból latinra fordíttattak Írásban és 
élőszóval és alapos megbeszélés után együttesen kijavíttattak. 
A római irodalomtörténet röviden ismételtetett. Horatiusból, 
ódák III-ik könyvéből 1—G. 16. és 30-ik, IV-ikból 5, 7, 8 epo-
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dos könyvéből a 2-ik (Beatus illő) s levelekből „ad Pieones“ 
de arte poetica magyarázva, s emlékelve, az ódák, a 16-iknak 
kivételével, mind, az utóbbi levélből 203. vers.

Görög nyelv, hetenként négy óra. Homeros, Ilias I-ének 
(közben 51-sor kihagyásával) egészen; II., III., IV., VII. és IX. 
énekből egyes kiválóbb részek. Összesen 1281. vers. Szorga
lomból olvasta az Ilias VI. énekét: Bargár Adalbert, Gonda 
József, Paulinyi Dániel, Stanc János és Szóld Jakab. — Idő
közben az alaktan egészen átismételve és olvasás közben lé- 
pésről-lépésre gyakorolva az olvasmány majdnem minden egyes 
mondatának rögtönzött átalakításán. A homerosi alaktan rend
szeres begyakorlása. A görög irodalom története. Részletesen 
kiterjeszkedve a homerosi költemények keletkezésének vitás 
kérdésére, azok tartalmára, szerkezetük művészi voltára. Ha
sonlítás az Aeneisszel. Homérosi erkölcsiség, állam, szokások, 
földrajzi ismeretek sth. A homérosi éposok története; rhapso- 
dok. Folytatva az irodalom története, a természetes fejlődés 
követésével egész az elhanyatlás koráig 300 Kr. e. Havonként 
két iskolai írásbeli gyakorlat, majd az olvasott textus alapján 
szerkesztett magyar szövegnek görögre, — majd felváltva, 
görög szövegnek (Homéros) magyarra fordításával. I. és II. 
gyak. fordítás görögből magyarra, szótár segítségével. III. Ma
gyarból görögre, az olvasott anyag alapján általában az alak
tan gyakorlására. IV. Görögre ford. A participiumok használata. 
V. Idők használata. VI. Általános alaktani gyakorlat, főkép 
vizsgálat céljából az I. harmad végén. VII. és VIII. Görögből 
magyarra. IX. Magyarból görögre. A futurum és acc. cum inf. 
használata. X. Görögre. A genitivusok használata. XI. Görögre. 
Adverbiumok és dat. causae használata. (Az áldozati kifejezé
sek). XII. Általános alaktani gyakorlat, főkép vizsgálat céljából 
a II. és III. harmadban végzett anyagból. — Tk. Homeros, 
Ilias (Teubner). A görög irodalom története. Jebb-Finály. 
Nyelvtan Curtius-Abel.

Magyar nyelv, hetenként három óra. Olvasmányok: Attila 
lakomája, Priszkosz rhétortól. Néhány darab a hűn és magyar 
hősmondakörből, a király-mondakörből. A halotti beszéd és 
könyörgés. A königsbergi töredék. Részletek a Révai-, Jor- 
dánszky-, Jászay-, érsekújvári- és Erdy kódexből. Emlékdal 
Mátyás király halálára. Historiás ének' Pannónia megvételéről. 
Részletek a XVI-ik századbeli biblia-fordításokból, krónikákból.
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Nehány darab Holtai Gáspár és Pesti Gábor meséiből. A ma
gyarok siralmas éneke a tatár rablásról. Az átokról. Részletek 
Tinódi, llosvai müveiből. Néhány darab B. Balassa B. költemé
nyeiből. Virág énekek. Részletek Pázmány Pét. müveiből. Rész
letek Zrínyi, Gyöngyösi müveiből. Mikes Kelemen Törökországi 
levelei. Jellemző darabok Bessenyei, Virág. gr. Gvadányi, Szent- 
jóbi, Dayka, Kármán. Csokonai, Kisfaludy Sándor, Kazincy mű
vidből. Felelet a „Mondolat“-ra. Szemelvények Berzsenyi, 
Kölcsey, Vitkovics müveiből. Jellemző darabok Kisfaludy Károly, 
drámai, epikai és lyrai költeményeiből. Részletek Katona Bánk- 
bánjából. Néhány darab Fáy And. meséiből. Szemelvények Vö
rösmarty, Gucor, Garay, Bajza, Tompa, Petőfi, Arany müved
ből. Ezekkel kapcsolatban a magyar nemzeti irodalom története, 
írásbeli dolgozatok: A hazai nyelv és irodalom ismerése oly 
kötelesség, melylvel magunknak és hazánknak tartozunk. (Érte
kezés.) Miért becsesek ránk nézve a régi magyar nyelvemlékek? 
(Értekezés.) B. Balassa Bálint költői egyénisége. (Jellemzés.) 
Az ember kedélyi élete. (Psychologiai tanulmány.) Mik voltak 
Kisfaludy Sándor népszerűségének okai ? (írod. tört. értekezés.) 
Szabad tárgy. (Március 15-ikére történeti rajz, vagy más pró
zai elbeszélés, vagy költemény.) Kisfaludy Károly „Iréné“ című 
tragédiájának tartalma és tragikuma. A „Két szomszéd vár“ 
aesth. méltatása. A víz kiváló tulajdonságainak jelentősége a 
természet háztartásában. (Értekezés.) Kölcsey F. lyrai költé
szete. (Isk. dolgozat.) Vázlatok iskolai előadásokról. — Tk. A 
magyar nemzeti irodalom története Beöthy Zsolttól.

Német nyelv, hetenként két óra. Költői olvasmány: Schiller 
Wilhelm Teli; különösen azon helyek, hol Teli szerepel; egyes 
helyek könyv nélkül megtanulva. — Tk. Heinrich -Gusztáv ki
ad ása. 8 iskolai dolgozat, mind fordítás magyarból németre s 
tárgyuk leginkább az irodalom történetéből véve (Klopstock, 
Wieland, Lessing, Herder, Goethe, Schiller); a kijavított német 
szöveg könyv nélkül megtanulása.

Történelem, hetenként három óra. Magyarország története. 
•— Tk. Horváth Mihály, A magyarok története rövid előadás
b an ; Sebestyén Gyula által sajtó alá rendezve, bővítve és jegy
zetekkel ellátva. (Egyes részletek kihagyottak.) Időszaki tábla 
készítése.

Mnlhesis, hetenként két óra. I. Algebra: Az egész tan
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anyag ismétlése. II. Geometria: A sík analytikai geometriája. 
— Tk. Dr. Wagner Alajos.

Természettan, hetenként négy óra. Akusztika, optika, hő
tan, elektromosság. — Tk. Stewart, jövőben Cógler folytatva.

Bölcsészet, hetenként három óra. Lélektan és logika. — 
Tk. Schlatter Alfréd lélektan, Beck-Greguss logikája és jegyzetek.

Tornázás, hetenként két óra mint 5.-ben.
Tanárok: Jezsovics Károly osztályfő, tanította a mathesist 

és a physikát: Bellas János a latin nyelvet; Horatiust Breznyik 
János fejlegette; Marossy Sándor tanította a görög nyelvet; 
Sale Endre a magyar irodalmat és a bölcsészetet; Király Ernő 
a német nyelvet és történelmet; Händel Vilmos a vallástant.

III. A tanító-képzőben. Az első évi tanfolyamra 6-an 
iratkoztak, kik közül ketten a tanév folytán súlyosan megbe
tegedvén. a tanintézetet elhagyták. A 2-od évi tanfolyamban 
5-en voltak, a 3-éviben 2-en, a 4-ed éviben 4-en. Mind végig 
maradt 11. Mint más években, a tanító-képzőnek szervezete 
szerint, a latint és hellént kivéve, a többi tantárgyakat a lyceum 
V.—Vili. oszt. növendékeivel tanulták. Külön tantárgyak a tót- 
nyelvtan, bibi, történetek, káté s ennek magyarázata, folytonos 
olvasása a .'/elbírásnak s válogatott szakaszoknak (evangéliu
mokból s levelekből) emléklése; zene és ének; nevelés- s 
módszertan és nevelés története; alkotmánytan s a magyar
honi protest, egyház története, és a rajz, mely a tanító kép
zősökre nézve kötelező tantárgy. Zongorázás, hetenként négy 
óra. Az első és második tanfolyambelieknél: gyakorlatok, a dur 
és moll hangmenetek, sonatinák. Az átalános zenetan. A har
madik és negyedik tanfolyambelieknél: gyakorlati zeneszer
kesztés és orgonajátszás. Orgona gyakorlatok: Rittértől; cho- 
rálok eljátszása pedállal; a különféle accordok. elő-, köz- és 
utójátékok elmélete, azok begyakorlása. Összhangzattan. Ének, 
hetenként három óra, mind a négy tanfolyambeliek együtt. 
Gyakorlatok és 70 chorál dallam, ezeknek egy részét 4 hangon 
is énekelték az algymnasiumi növendékekkel. Nevelés- és taní
tástan, hetenként 2—2 óra, a harmadik és negyedik évfolyam
belieknél, amazoknál különösen a neveléstanból: testi, értelmi, 
érzelmi, erkölcsi s vallásos nevelés és fegyelemtartás dr. Eme- 
ricy Géza, népiskolai neveléstana szerint; a tanítástanból pe
dig : beszéd és értelem gyakorlatok, olvasás-, irás-, nyelvtan-, 
helyesírás-, fogalmazásnak, a magyar nyelvnek nem magyar



fannyelvű népiskolában való tanítása, száintanitás-, méréstan-, 
földrajz- és történelem tanítása; a negyedik tanfolyambeliek 
a fentebbieken kívül a nevelés- és tanítástanból a múlt évben 
tanultakat s a nevelés történetét ismételték s praeparatiokat 
készítettek. Neveléstörténetnél tankönyvük dr. Kiss Áronnak 
„A nevelés és oktatás története“ használtatott. Tanítási gya
korlásra eddig a helybeli elemi iskolák szolgáltak, jövőben kü
lön gyakorló iskolát szándékozunk életbe léptetni. — A külön 
tárgyak előadásával Moesz Géza (zene és ének), Sulc Endre 
(nevelés- s tanítástan és nevelés története), Hrencsik Károly 
(tót nyelv s káté stb.), Breznyik János (prot. egyház törté
net és alkotmánytan) és Spotkovszky Károly (rajz) foglalkoztak.

II. Tanárok.
A tanári kar két munkatárssal növekedett. Marossy Sán

dorral és Haitsch Sámuellel, kik közül amaz a rimaszombati 
prot. fő-, emez pedig az aszódi ev. algymnasiumból jött hoz
zánk, mind a kettő mínísteri kinevezés folytán, amaz class, 
philol. rendes, emez német nyelv és irodalmi helyettes tanár
nak. A tanév végén rajztanári állomásra is hirdettünk pályá
zatot. Két okleveles tanár jelentkezett, egy katholikus, egy evan
gélikus. A választás julius-hó folytán fog megejtetni. Rendes 
tanárok: Bellus János, VI-ban osztályfő, hetenkénti óráinak 
száma 19; Breznyik János igazgató tanár, folyó évben kiadta 
a Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház és lyceum történetének 
2-ik füzetét, melynek nem sokára 3-ik füzete is meg fog jelenni. 
Dr. Cserey Adolf. h. ó. 18. Ez évben kiadott Dr. Némethy 
Károly, érsekujvári tanárral Földrajzt algymnasiumok haszná
latára, két füzetben az I-ik és ll-ik osztály szamára. Hlava- 
tsek András, IV-ben osztályfő, h. ó. sz. 18; téli hónapokon 
a lyc. ifjúsággal a könyvtárteremben tartott istenitiszteletet is 
vezette; Jezsovics Károly, VIII-ban osztályfő, h. ó. sz. 18; 
Király Ernő, VII-ben osztályfő, h. ó. sz. 18; Marossy Sándor, 
V-ben osztályfő, h. ó. sz. 20; Moesz Géza. Ill-ban osztályfő, 
h. ó. sz. 17, a tanító-képzőben 8; Micsinay János, II-ban osz
tályfő, h. ó. sz. 21 ; Osztrolucky Gyula, elsőben osztályfő, h. 
ó. sz. 22. Jövő tanévben növendékeivel a 2-ik osztályba me
gyen, az elsőnek vezetését pedig Micsinay tanár veszi á t ; Sulc 
Endre, a tanító-képzőnek vezetője s az élelmezőnek gondozója, 
h. ó. 21, ezekből a tanító képzőben 4. hol a nevelés- s tani-



tástant és a nevelés történetét adta elő. Rendkívüliek és óra 
adók: Haitscli Sámuel, h. ó. sz. 19; bele nem számítva azon 
órákat, melyeket ügyszeretetből a tanulók katonai gyakorla
tainak vezetésére hetenként volt szives fordítani; Händel Vil
mos, ev. magyar-német lelkész s honti alesperes, h. ó. sz. t i ; 
Hrencsik Károly, ev. tót lelkész s honti főesperes, h. ó. sz. 4, 
a tanító-képzőben; Paulovics József, róni. kath. segédlelkész s 
hitoktató, h. ó. sz. 8 ; Friedmann Bernét, izr. vallástanító, h. 
ó. sz. 2; Spotkovszky Károly, róni. kath. gymn. rendes rajz
tanár, a felgymnasiumi és a tanító-képzői növendékeket a sza
badkézi rajzban gyakorolta, h. 2 órában; Huber József, városi 
tornamester, h. ó. sz. Iá. Az előosztály tanára Almann Dániel.

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

ként 8 órában a tanító képzősöket tanítja, emez 4 órában a 
lyc. növendékeket, kiknek kedvök van magokat zongorázásban 
gyakorolni. Fizető tanuló volt I á . — Tandíj ilyenekért áO Irt; 
a tanító-képzősök ingyen taníttatnak. — Hangszerek: 9 szárny
zongora, egy Rieger-féle orgona egy pedállal s két változattal 
a tanító-képzősök begyakorlására s egy harmonium. A kis zon
gorákon, mint tanításra haszonvehetetlen szereken túl adtunk. 
— Ügyesebbek a zongorázásban: Brocken Jenő, V-öd oszt. 
növ., ki a kezdők tanításánál segédül is alkalmaztatott; Szirotka 
Szilárd és Pantyik Árpád, V-öd, Clement Károly, III-ad oszt. 
növendékek. A kóták gyűjteményét Tanádi Emil, bogsáni 
erdész úr 88 füzettel szíveskedett gyarapítani.

IV. Szabadkézirajz, torna, gyorsírás.
Rajz, a tanterv szerint az algymn. osztályokban mértan- 

nal összekapcsolva rendes tantárgy, felgymn. osztályokban a 
rajzgyakorlatokban az vészén részt, kinek ahhoz kedve van; de 
a tanító-képzősök e gyakorlatokra mindnyájan kötelesek járni. 
Erre hetenként 2 óra van szánva. A gyakorlatokat ez évben 
Spotkovszky Károly, róni. kath. gymn. rendes rajztanár vezette. 
•Jelesebb rajzolók: V-ben Baltigh Zsigmond, Klein Béla, Tasz- 
ler Béla; Vll-ben Szécsi Ödön; VIII-ban Fogler Arthur és Ott 
Károly, a tanító-képzőben: 1. évi tanfolyambeliek közül Batyel 
Sámu; 11-od éviek közül Hroziencsik János, Laeo Dániel, Zelenka 
Frigyes; 111. év. közül: Bankó János, Droppa Dániel és Szolo- 
vics János.
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Tornázásban mindnyájan gyakoroltattak, kik ez alól orvosi 
véleményezés folytán a felső hatóság által fel nem mentettek. 
Haitsch Sam. tanár, közös hadseregbeli hadnagy — a katonai 
gyakorlatokat hozta be s kedveltelte meg a tanulókkal, melyekben 
egyelőre a IV—Vili. osztálybeliek vettek részt. A június 0-én 
tartott tornamutatvány alkalmával a kis had ügyesen végzett 
mozdulatai- és fordulataival, melyeket dob- és trombitaszó mel
lett tett (többen nyári egyenruhában jelentek meg) -— a lelkes 
vezénylővel együtt köz elismerésben és dicséretben részesült. 
Az elért kedvező eredmény kívánatossá tette a gyakorlatnak jövő 
évben is folytatását. A növendékek igy kész katonákul hagy
hatják el az iskolát, mi nem lesz kárukra, akár a közös, akár 
a honvéd seregbe fognak besoroztatni, vagy a felkelőseregben 
teljesitendik hazafivá kötelességüket. A dobol és trombitát a 
tanulók magok szerezték (33 írton). A nemes városi tanács a 
legjobb tornászoknak díjakra ez évben is 15 irtot, ajánlván 
fel — ugyan annyit kapott a katli. gymnasium is — a június 
2-ikán tartott veresenyen következők találtattak pályadijakra 
érdemeseknek: VIII-ik osztályban Bankó János, 4-ik évi tan- 
foly. tanító képzős — (díja dr. Masznyik Endre: Luther élete); 
VII-ben Petricsek Kálmán (d. Petőfi: Költeményei, diszköt.); 
VI-ban Krmann Lajos (d. Masznyik: Luther élete); V-ben 
Träger Sándor (d. Arany János: Toldi); IV-ben Jancsok An
drás (d. Petőfi: Költeményei); 111 -ban Vehovszky Pál (d. Pe
tőfi: Költeményei); Il-ben Brocken Elek (d. C.ox: Mythologia); 
I-sőben Visnyovszky Károly (d. Cucor: Meséi).

Gyorsírásban, dr. Cserey Adolf gyakorolt 12 felgymn. 
növendéket Gabelsberger-Markovics rendszere szerint. Nagyobb 
szorgalmat fejtettek k i: Markovics Lajos, Porubszky Béla, Szabó 
Gyula Vl-od és Glement Béla V-öd oszt. növendékek.

V. Taneszközök, könyv- és szertárak.
Könyvtárak. A köz- és ifjúsági könyvtárakban mind

össze 11,800 kötet van. Szaporodás 235 kötet. Ajándékul jöt
tek : dr. Boleman István, orvos s kerül. isk. tanácsos úrtól: 
Földrajzi Közlemények, Természettudományi közlöny és Egész
ség 1887. évi füzetei; a Magyar tudós akadémiától, ennek ki
adványai. Franklin társulattól, Lampel Róbert, Hoffmann és 
Molnár s más könyvkereskedő és kiadó uraktól az általok ki
adott tankönyvekből mutatvány példányok. Vétel utján szerez-
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tettek: Petri Bod.: História Himgarorum ecclesiastic;! Tom. I. 
Edidit L. W. E. Rauwenlioff, Lugduni-Batavorum 1888. Lehr : 
Arany Toldija. Bayer: Nemzeti Játékszín 2 k. A Hagy. Tört. 
Társulat kiadványéiból: Magyar tört életrajzok, 4-ik évfolyam. 
A M. T. akadémia könyvkiadó vállalatából, a történelmi és 
irodalmi müvek. Görgey István: 1848. és 1849-ik évből, 3 köt. 
Grünwald: Régi Magyarország. Dudás: Szabad hajdúk. Fehér 
Ipoly: A bajor középiskolák szervezete. Soltész és Szinyei: 
Görög-magy. szótár 3 péld. Ballagi: Magyar-német és német
magyar szótár. Holub-Köpesdi: Magyar-latin és latin-magyar 
szótár 2 péld. Füstéi de Goulanges, az ókori község. Becker, 
Gallus, 4 füzet, és Charikles 3 kötet. Preller. Römische Mytho
logie. Retzlaff, Vorschule zu Homer. Guhl et Koner, Leben der 
Griechen. Geling, Homer. Epos. Taine, Essai snr Tite Live. 
Lübker, Reallexicon. Nissen. Unterredungen über Luthers Ka
techismus. Zippel und Bollmann, Ausländ. (Kulturpflanzen 2 k. 
és atlasz. Brasch, Philosophie der Gegenwart. Köstlin, Christi. 
Gottesdienst. Heinrich. Deutsches Lesebuch l.-III. kötet. Lüben 
és Nacke, Einführung in die deutsche Literatur I.-II. kötet. 
Müller, Geschichte, des deutschen Volkes 1 köt. Freytag, Tech
nik dos Dramas I köt. Prölsz, Geschichte der dramatischen 
Literatur und Kunst in Deutschland 2 köt. Buschmann, Les
sings Hamburgische Dramaturgie. Stahr, Lessings Leben und 
seine AVerke. 2 kötet. Danzel und Guhrauer, Lessings Leben 
und seine Werke 2 kötet. Hahn, Literaturgeschichte I kötet. 
Hub, Deutschlands Balladen- und Romanzen-Dichter 3 kötet. 
Herder, Jahrbuch der Naturwissenschaften 3. Jahrgang. Folyó
iratokból járnak részint az iskola, részint egyes tanárok költ
ségén : Budapesti Szemle. Magyar Nyelvőr. Figyelő. Magyar 
Könyvszemle. Magyar phil. Szemle. Egyetemes philolog. Köz
löny. Középiskolai tanárok Közlönye. Századok. Hazánk. Föld
tani Közlöny. Evang. Egyház és Oskola. The Nature. Das Aus
land. Magazin für die Literatur des Auslandes.

A természettani szertár gyarapítására ez évben 670 irtot 
fordítottunk. A megszerzett készülékek közül a kiválóbbak: 
ejtő gép Weinhold szerint; praecesszio-készülék Pacinotti-féle 
gyűrű; készülék a Foncolt-féle inga kísérlethez; a folyadékok 
fenéknyomásának és a Mariotte-Boyle-féle törvénynek kimuta
tására szolgáló készülékek; tangensbusszola; Ampére-féle áll
vány ; inklinatórium és deklinatórium ; elektromágnes; Siemens-
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féle induktornak nyilt mintája; nagy mikroszkóp 150 fit ért; 
kiegészitők Holz-féle elektromos géphez. A természetrajzi szer
tár gyarapodása: Az ásvány- és kőzettanhoz: 1. egy álló üveg 
szekrény az osztály számára a kézikönyvben előforduló ásvá
nyok és közetek szemléltetésére. 2. 10 drb. hiányzó ásvány. 
3. 30 drb. kőzet. 4. Dr. Szabó József' Selmecbánya vidékén a 
geológiai viszonyokat előtüntető tábla. A növénytanhoz: 1. Her
mann Zippel und Carl Bollmann Wandtafeln ausländischer 
Culturpflanzen (kiegészítőül u. e. Repräsentanten einheimischer 
Pflanzenfamilien, tavali szerzeményhez). 2. növények nemesítési 
módjait feltüntető minta. Az állattanhoz: Talpa europea (töm
ve) Rhinolophus ferrum equinum (borszeszben). Hyla arborea 
(borszeszben). Tropidonotus natrix (borszeszben). Triton cri- 
status (borszeszben). Számos Coleoptera és Lepidoptera.

VI. Segélyzö intézetek.
Élelmező (alumneum. tápintézet). Az élelmezőben 147 nö

vendék láttatott el ebéddel és vacsorával, ha kellett, orvosi 
segélylyel és gyógyszerekkel is 46 frtnyi évi díjért, mely azon
ban 69-nek vagy egészben, vagy részben elengedtetett, 14-nek, 
leginkább a tanítóképzősöknek egészen, a többinek részben. Az 
elengedett összeg 1582 irtot teszen. Némely tanulónál, mi neki az 
élelmezési díjból elengedtetik, ösztöndíj helyét pótolja; ilyent, 
mert kevés áll rendelkezésünkre, s az is többnyire csekély 
összegből álló, nem soknak juttathatunk. Az orvosi segélyt múlt 
évben 68-an vették igénybe, gyógyszerekre 169 frt 12 kr. ment 
s az orvosidíj 120 irtot teszen.

Ösztöndíjak. 1. A T e 1 e k y - R o t h J ó b a n  n a grófnő
félét 38 írtjával hárman kapták: Fogler Arthur, Jeszenszky 
Ferenc, VIII. és Gáspár Gyula VII-ed oszt. tanulók. 2. N é 
m e t h  I s t ván- f é l é t  (25 irtot) Markovics Lajos Vl-od oszt. 
növ. 3. R á n ó c y  J ó z s e f-félét, csak árvák kapják, 26 irton
ként: Ormisz Fedői- VI.. Bartos Pál. Badinszky Pál V., Bartko 
Miklós IV., 23 irtonként. Hinnie Dániel IV. és Piscbl Rezső III. 
oszt. növendékek. 4. Szeberényi János-félét (10 irtonként) csak 
selmeci születésűek kapják: Glement Károly, Kolbenbeyer Vilmos 
és Králik Gusztáv, III. őszi. tanulók. 5. I v a n k a  Im re-fé lé t 
(10 irtonként) Lackó János Vili. és Baltigh Frigyes V. oszt. 
növendékek. 6. G r ő f S t a i n l e i n  O t t o  -félét (10-en 20 irton
ként), csak olyanok kapják, kik minden tantárgyból „jeles“-t
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érdemeltek, mint VI-ban Mihalovics Sám., V-ben Brocken Jenő, 
Klein Béla, IV-bon Händel Vilmos, Ill-ban Dedinszky Aladár, 
Horváth János, Kovalovszky János és Vehovszky Pál, ll-ban 
Bartko Pál és Valentinyi Sámuel. -= 200 írt. Az ösztöndíj 
összeg 210 irtot tévén, a fölös 10 írt Kliman Sámuel első 
osztálybeli tanulónak juttattatott, 10 Irt pedig neki az élelme
zési díjból is elengedtetett. 7. G r ó f  S t a i n l e i n - H e l l e n -  
b a eh Z s u z s a n n  a -félét (ingyen tartást az élelmezőben =  
4(> li t) Szabó Béla Vili. oszt. tanuló. 8. G r on z e r -félét (ingyen 
ebédet az élelmezőben) ez évben mint az alapítónak rokona, 
Szabó Gyula, 111—ad oszt. tanuló élvezte. 9. O l a j o s  T e r é 
zia-félét, hasonlón ingyen ebédet az élelmezőben, vagy 30 Hot, 
élvezte Szobonya Béla, Vili. oszt. növendék, Patay Miklós, I. 
oszt. tanulónak pedig 12 írt jutott. 10. Z s i g ni o n d y V i ni o s- 
félét (12 irtot) Pántyik Árpád V. oszt. 11. L e i d e n f r o s t 
félét (9 irtot) Bodnár Gyula VI. oszt. 12. K o s t  e n s z ky -félét 
b irtot, Zajicsek Ottó lí. oszt. 13. B. R a d v a n s z k y  J á n  os 
lóiét, (í irtot, Laco Dániel, 11-od évi tanfolyam, tanító-képzős. 
14. B. N y á r y  Antal -félét ,  <> frtot. Ondrejovics Sándor VI. 
oszt. 15. Dr. S z é k á c s  J ó z s e f  -félét, 0 frtot, Piano vszky 
Vilmos IV. oszt. 10. F a r  b ak  y 1 s t v á n-félét, két darab 10 
frkos aranyat, Rákócy Gyula III. és Kovácsik János, I. oszt. 
tanulók. 17. S e l m e c v á r o s i t ,  20 frkos aranyat, Handlos 
Gyula VII. oszt. tanuló, — mint ki a nemes városi tanács kí
vánalmainak teljesen megfelelt, t. i. ..hogy a jutalmazott hely
beli illetőségű legyen, a magyar nyelvben s irodalomban dicsé
retre méltó előmenetelt s feddhetetlen erk. magaviseletét ta
núsítson“. 18. L u t h e r  M á r t o n  j u b i l e u  m-félét, 12 frtot, 
— karénekesek javára alapittatott, — ez évben Hromada Márton, 
III. oszt. tanuló kapta. 19. N a g y l a k i  ev. e g y h á z i t ,  15 
frtot, felében Mázán János IV-ed és félében Gally Lajos Il-od 
évi, épp úgy 20. a K u b i n y i G é z a -félét, 10 Irtonként, Droppa 
Dániel IV-ed és Llroziencsik János ll-od évi tanfolyambeli tanító 
képzősök. 21. W a n k o v i t s  L ajo s-fé lé t, 10 frtot, Zelenka 
Lajos III. oszt. tanuló. Ez ösztöndíjat Wankovits Lajos, keres
kedő s kerül. isk. tanácsos úr ez évben alapította Kálmán fia. 
IV-edik oszt. növendékünk confirmáltatásának emlékére, két db. 
száz frtos papir-járadék részvényt és részint kész pénzben, 
részint szelvényekben 10 frtot adván át e sorok írójának azon 
kívánsággal, hogy az ösztöndíj már ez évben juttattassék va-
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lamely s e lm e .születésű, szegény és szorgalmas tanulónak. A 
nemes lelkű adományozónak kívánságát a legnagyobb kész
séggel teljesítettük. ±2. A C s o m ó z  Miklós- fél e alapítvány 
kamatja fii írt) tankönyvek vételére lórdiitatott szegény tanu
lók (Bartko Miklós, Hromada Márton és Sédéi János) számára; 
23. A B r e z n y i k-féle alapítvány kamatjának (60 fiinak) egy 
része jutalom- és tankönyvek vételére, más része pedig Breznyik 
János, l-ső oszt. tanulónak segélyzésére használtatott; 24. Az 
O k o l i c s á n y i  G y u l a  és D r. K o s s a c k y  A r n o l d  -féle, 
400 frtnyi alapítvány kamatja (24 írt) beküldetett ugyan, de a 
J e z s o v i c s i a n u m “ ez évben sem osztatott ki, esztendőre 
mind a 3 évi kamat oly tanulónak fog kiadatni, ki a mennyiség 
és természettanban több éven át kitűnő szorgalmat tanúsított. 
Másnemű egyházi, és állami ösztöndíjakat élveztek: Paulinyi 
Dániel, Vili. oszt. tan. U e in  r i c h -félét, 100 irtot, a beszterce
bányai ev. egyház részéről; Gonda József, VIII-ad oszt. tan. 
Balassa Zsuzsanna-félét, 120 irtot; Mária Terézia-féle kincstá
rit Balázsy Cirill és Hoffmann Dezső, Vll-ed osztály tanulók, 
amaz 150, emez 120 Irtot; Gervay-félét Holcapfel József, VII. 
oszt. növ. 100 írt és morvaországi pénzügyőrit Ott Károly, Vili. 
oszt. tanuló 150 frtot.

Jutaló mküny veket kaptak, a, „Felvidéki közművelődési egye
sület“ küldeményéből Vlll-ik osztályban: Iszapi Gyula (Deák F. 
élete); Szolárik Vilmos (Lázár, Ozmán uralom); VH-bem: Ba
lázsy Cirill (Kossuth L. Irataim), Holcapfel József (Szécheny 1st. 
élete); VI-ban: Bodnár Gyula, Ormisz Fedor (Madách, Az em
ber tragédiája), Porubszky Béla (600 magy. nemzeti dal), Steins- 
dorfer Viktor (Katona, Bank bán); V-ben : Clement Béla (Ilojtsi, 
A nagy természet); IV-ben: Hlavatsek Ágost (Petőfi összes 
költeményei); II-ban : Zajícsek Otto (Nemzeti kincsszekrény). 
Breznyik-féle alapítványból: Vili-ban Stanc, Csengeti, Történet 
írók és történelem; VII-ben Hoffmann Dezső, Toldi Fér. Ma
gyar költők élete. Szécsy Imre, Madách, Az ember tragédiája; 
(diszköt.). VI-ban Hroziencsik János, tanitó-képzős, Masznvik, 
Luther élete, I-ben Boleman Béla, Györy Vilmos, Költeményei 
(diszköt.). A Petőfi kör és a dalegyesület pályadíjasait ld. illető 
helyen VIII., a tomadíjnyerteseket pedig fentebb, IV. alatt.
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VII. Pártfogók.
A lyceum pártfogóinak sorában első helyet foglal most a 

magas kormány, mely azt évenként 9300 frttal segélyezi, a 
másodikat a bányai ev. egyházi kerület 2500 frtnyi évi segé
lyével ; melyhez járul a Zsedényi-féle alapítvány kamatjának 
fele 125 hl, másik fele a szaivasi főgymnasiumot illetvén, mely 
összegek már is beszolgáltallattak. Ezen kívül befolyt gr. Stain- 
lein Oltó, kerül. isk. tanácsos úrtól a nevét viselő ösztöndíjra 
210 irt (I. VI. alatt), Zsigmondy Vilmos, kir. tanácsos s orszá
gos képviselő úrtól, ugyancsak a nevét viselő ösztöndíj tőke 
gyarapítására 100 írt, líudnay József úrtól 40 írt a lyceum 
segélyezésére 30 év előtt Ígért évi adomány fejében 1885/6 és 
1886/7 évekre; a szá.szi ev. fiók-gyülekezettől 7 írt, mely ado
mányt évek óta rendesen szokott beküldeni. Wankovics Lajos, 
selmeci kereskedő úr nagylelkű adományát I. VI. alatt.

A lanltó-W-pzöre befolyt a kerület részéről 700 írt az egyes 
esperességekből, névszerint a honfiból: 111 (VI 88 kr., melyhez 
Lőrincsek János, esalli leik. úr 10 írttal, a hodrusi egyház s 
lelkésze és tanítója 8 fit 20 kr., a palojtai s lelkésze és tanítói 
6 lit JO krral járultak, 87 fit 58 kit az esp. pénztáros úr 
szolgáltatott bi“ a lyc. pénztárba; a bániból: 25 Irt, melyhez 
járultak a körmöcbányai, lévai és szelezsényi egyházak 5—5, 
a vezekényi 2 és Farnad 8 frttal; a zólyomiból: 169 frt (ehhez 
járult Bábaszék 5, Hadin 2, Besztercebánya 30, Breznobánya 
16, Vámos 1, Dobrona 10, Garamszegh 2. Horhát I, Korpona 
20, Králóc 2, F.-Lehota 2, Libetbánya 5, F.-Miesinye 2, Ocsova 
10, Osztroluka 6, Pelsőc 20, Ponik 5, Radvány 2, N.-Szalatna 
2, Zólyom 20, Zólyom-Lipcse 5 és Zsibritó 1 frttal); a pest- 
megyei esperességtől 30 frt. a budapesti tót egyháztól 10 frt ; 
eddig összesen 1045 frt, melyből 607 frt a tanító-képzősök 
tartására ment; a tanító-képzőben foglalkozott óraadók (15 
óra 40 írtjával) 600 frttal díjaztattak, miből kitetszik, hogy a 
bevétel a kiadást nem fedezte.

Az éldmezöt gr. Stainlein Otto úr 7 hekl. rozszsal és 4 
hekl. búzával, Hoffmann Sándor, kőpataki postamester úr 5 
zsák burgonyával, Gerengay Pál, báthi lelkész űr egy, a sel
meci takarékpénztár 50. a selmeci népbank 25 frttal segé
lyezték. A kéregidők (supplicansok) az őket, illető negye
den kívül 1290 irtot s 24 krt hoztak az élelmező részére.



mely összeghez járultak egy írton alul 1295-en, egy-egy írttal 
808-an, két-két írttal 118-an, 3—4 írttal 16-an; 5 írttal 30-an 
(Husságh Dániel, Stadler Tófor, Zmeskall József, Sembery Imre, 
Hoffmann Sándor, Thuránszky Zoltán, Marothy Emil, Zsivora 
Sámuel, Szabó Károly, Plachy Lajos, dr. Kéler Zoltán, dr. Med- 
vecky Károly, Solymosy, Szajbely Gyula, Zsigmondy Vilmos, 
Szemők Pál, Kaprinay Gábor, br. Podmanieky Géza, Ivanka 
Pál, Sárkány József urak, Kaldy Gyulané asszony, Bakabánya 
sz. kir. város, Aradi ev. egyház, Békéscsabai népbank, Békés
csabai takarékpénztár, Békéscsabai ev. egyház, Nyíregyház 
városa, Gf. St. és 2 névtelen). 10— 10 írttal b. Pronay Dezső, 
Fabiny Teofil és Dessewiíy Otto urak. Az élelmező javára szol
gálnak azon kedvezmények is, melyekben némely vasúti igaz
gatóságok kéregetőinket mérsékeltebb áron kiszolgáltatott me
netjegyek által szívesek részesíteni, milyeneket ez évben a nagy- 
mólt. közlekedési minister úr kegyes engedélyével a magy. állami 
vasutakra kaptak. Kedvezményes menetjegyeket kegyeskedtek 
még küldeni: a magyar nyugoti, budapest-pécsi, cs. kir. déli 
vaspálya s osztrák-magyar államvasut és első gőzhajó társa
ságok t. c. igazgatóságai.

Itt közöljük, mint fent 15-ik lap. említettük, azon t. c. ada
kozók neveit, kik mai napig — julius 4-dikéig — szívesek voltak 
a tanári gyámoló tőkéjének gyarapítására szánt kegyadományai
kat beküldeni. 50 irtonként adakoztak: Privicky Ede, körmöc- 
bányai főaranyválasztó s báró Nyáry Antal u rak ; áO írttal: 
Novák Dániel kincstári haszonbérlő úr Bodráson; 15 irtonként: 
dr. Szeberényi János, ev. superindentens úr a cs. kir. közös had
seregben, id. Jeszenszky Károly, mezőberényi nyugalm. lelkész és 
Marossy Károly, százados hadbíró urak; 10 irtonként: dr. Sze
berényi Gusztáv és dr. Geduly Lajos püspök urak B.-Csabán és 
Pozsonyban, Gosztonyi Imre, cs. k. tábornok úr Pozsonyban; 
Matuska István, orsz. képviselő, Szeberényi István, kir. közjegyző, 
Rombauer Emil, állami főreálisk. igazgató, dr. Szmik Gyula, kincs
tári orvos, Szumrák S. Eduard, Szabó Titusz, párkányi ügyvéd, 
gr. Zay Miklós, ZelenkaPál. hegyaljai főesperes, b. Prónav Dezső, 
egyetemes felügyelő, Szeberényi Andor, nagylaki lelkész, Cha- 
bada József, körmöcbányai polgárnagy, Dubizmay Kálmán, va
súti hivatalnok, b. Radvánszky János, Gellén Endre ügyvéd urak; 
II írttal: dr. Szokni Pál, f.-bányai bányaiskolai igazgató úr; 
5 irtonként: Hering János, kemene-s högyészi ev. lelkész, Dór-
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mány Imre, nagy-sápi földbirtokos, Forster Imre, körmöcbá- 
nyai gyógyszerész, Mikszáth Kálmán és Lehocky Egyed, országos 
képviselők, Stúr Dániel, kucurai lelkész, Kozelnicky János, brez- 
nobányai városi főjegyző, Marschalko Béla, nagyszombathi ke- 
reskedő, Szelestev Károly, m. kir. csendőrszázados, Kürthy 
Géza, kincstári erdész. Salátb József, kincstári mérnök, Schmidt 
Lajos, százdi lelkész, Bodorovszky Sámuel, besztercebányai 
nyugalm. városi főjegyző, Színik Lajos, budapesti ügyvéd, 
Stehlo András, budai nyugalm. ov. lelkész, Draskócy Ede, lo
sonci városi főjegyző, Besse Dávid, losonci állami gymnasiumi 
tanár, Kulisek Miloslav, vágujhelvi ügyvéd, Csecsetka Sámuel, 
pozsonyi theol. akad. tanár, Kosztolányi Béla, vasúti mérnök, 
Bolemann József, lévai kereskedő, Schmidt György, egyházas- 
marothi ev. lelkész, Urbanovics Péter, budapesti kereskedő, 
Latkócy Sándor, földbirtokos, Riesz Károly, zay-ugróci ev. lel
kész. Kuntzl Antal, inária családi alapítványi erdész, Gecsányi 
Gusztáv, sopronyi ev. lvceumi tanár, Borsicky Géza, kir. tör
vényszéki biró, Hennel Jakab, földbirtokos, Plachy Lajos, 
kir. közjegyző, Bangya Gusztáv, trencsén megyei főjegyző urak ; 
4 irtonként: Sárkány János, szarvasi, Sárkány Sámuel, pilisi, 
Beblavy Pál, szobotisti ev. lelkész, Szondi Antal, nagybányai 
ev. egyházi felügyelő s Mayer János, bagyani és Obetko Lajos, 
felső-ahnási ev. tanító urak; 3 Irtonként: Helvigh Nándor, k. 
bányatanácsos, Brózik Titus, háji. Masztics Ádám devicsei ev. 
Patay Károly, váradi ref. lelkész, Dlbánvi Zsigmond, Koren 
István, Szemian Dániel, szarvasi főgymnasirani, Zorkócy Samu, 
pozsonyi ev. lvceumi. Kmety János, besztercebányai gymna
siumi tanár urak; 2 irtonként: Veress Gyula, szakalli földbir
tokos, Halavács Gyula, geológus, dr Melcer Gyula, acsai, Van- 
nai László, miavai ev. lelkész, Kordos Gusztáv, lőcsei főreál- 
tanodai tanár. Kovács Andor, pilisi ev. tanító urak. Többen 
vannak kik I írttal vagy kevesebbel járultak, az egyes gvüjtő- 
iveken jegyezve, péld. Dubizmay Kálmán úr gyűjteménye 6 írt, 
Hecsko Pál, hodrusbányai lelkész úré 5 írt 40; Kuntzl Antal, 
erdész úré 9 frt 10 kr. Vannay László, lelkész úré 6 fit, Dle- 
hányi Zsigmond, tanár úré 4 f r t; dr. Szokol Pál úré 2 f r t ; 
Kürthy Géza, erdész úré G frt 20; Kürthy Antal úré 12 frt ; 
Borsicky Géza úré a fent közlött 5 frtosokon kívül, 2 frt ; 
Sárkány Sám. lelkész úré 2 frt. A lyceum történetében ez ada
kozók nevei is fognak közöltetni. Az előfizetők közül is szá
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mosan küldtek be hol 1, hol 2 frtot a történet árának pótlá
sára s a nyomtatási költség fedezésére, de 175-en még mindig 
hátralékban vannak. — Mind azoknak, kik gyámolónkra áldozni, 
mind kik tanintézetünket bár mivel kegyeskedtek segélyezni, 
el nem halaszthatjuk forró köszönetünket ezennel is nyilvánítani.

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

145, rendeseké 48, rendkívülieké 97. A kör elnöke Sulc Endre, 
a magyar nyelv és irodalom tanára, alelnöke Hoffmann Géza, 
főjegyzője Gonda József, pénztárosa és főkönyvtárosa Szabó 
Béla. ellenőre Sárkány Béla Vili. o. tanulók, aljegyzője Fábry 
Géza VII. o. t. alkonyvtárosai a tudományos müvek tárában: 
Fogler Arthur, Paulínvi Dániel, Koricsánszky János, Schönmann 
Gyula Vili. o. t., a regénytárban: Bargár László, Szobonva 
Béla, Jeszenszky Ferenc, Bielik Ferenc Vili. o. t. a költemény- 
tárban : Lackó János VIII. o. t ,  Hoffmann Dezső, Gáspár Gyula, 
Férjencsik György VII. o. t., az alsó gymnasiumi tárban: Bclló 
Árpád, Farbaky István VIII. o. t. és Varga Miklós VII. o. t. 
A kör czélja főként az önképzés lévén, tagjai ez irányban mun
kálkodtak és pedig készítettek önálló dolgozatokat, bírálatokat 
és szavaltak. Ez évben tartottak I alakuló, 29 rendes és 1 záró 
gyűlést. Készítettek 28 dolgozatot, megbíráltak ugyanannyit Írás
ban és élő szóval. A szavalatok száma: 52, szónoki beszéd: 
1. A dolgozatok közül érdemkönyvbe ju to tt: 10, jegyzőkönyvi 
dicséretet nyert: 11, méltánylásban részesült: 3, egyszerűen 
tudomásul vétetett: 4. Jutalmat nyertek: L, a Breznyikiánum 
ez évi kamatját 9 frtot Hoffmann Géza Vili. o. t. „Szerencse 
fel“ c. elbeszéléséért, 2., Arany János kisebb elbeszélő költe
ményeit Klein Béla V. o. t. „Saskő és Rózsahegy“ c. költői 
beszélyeért, 3., Vörösmarty életrajzát Gyulai Páltól Hoffmann 
Géza Vili. o. t. Arany János fölött mondott emlékbeszédeért,
4., Eötvös József br. emlék és ünnepi beszédeit Gonda József 
Vili. o. t. a máirc. 15-én felolvasott „Előszó“-ért, 5., Katona 
József és Bánkbán-ját Gyulai Páltól Gonda József Vili. o. t. 
„Bánkbán“ c. tanulmányáért, 6., Petőfi Sándor összes költe
ményeit Koricsánszky János VIII. o. t. „Menyegző“ c. regeké- 
peért, 7., Arany János Toldi trilógiáját Szabó Béla Vili. o. t. 
Thót Kálmán „Előre“ c. költeményének szavalásáért. Ünne
pélyt a kör egyet tartott az 1848/9-iki szabadságharc emlékére
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március 15-én a következő műsorral: 1., Hymnus (Kölcsey 
Fercnctől). énekelte az ilj. dalegyesület. 12., Nemzeti dal (Petőfi 
Sándor-tól), szavalta Sárkány Béla. 3., Előszó, Gonda Józseftől.
4., A branyiszkói diadal, Szabó Bélától. 5., A magyarok istene 
(Petőfi Sándortól), szavalta Krajcsovics Ferenc, fi., Beteg leány 
(Egressy Bénitől), az ilj. dalegyesület. 7., Egy lap a szabad
ságharc történetéből. Gonda Józseftől. 8., Két szív (elbeszélés) 
Hoffmann Gézától. 9., Előre (Tóth Kálmántól), szavalta Szabó 
Béla. 10., A magyar nemzet (Petőfi Sándortól) énekelte az 
ifj. dalegyesület. Az ifjúsági könyvtár ez évben a következő 
könyvekkel gyarapodott: 1., A magyarok története Horváth 
Sebestyéntől. 2., Magyar szabadságharc története, Vargyas En
drétől. 3., Magyar hölgyek életrajzai, Endrődy Sándortól. 4., 
A föld felfedezése, Jules Vernétől. 5., Amerikai utazásom. Nendt- 
vicli Károlyiéi, fi., Bosznia és Hercegovina, Asbótli Jánostól.
7., Vörösmarty életrajza, Gyulai Páltól 2 péld. 8.. Utazások, 
Kazincy Ferenctől. 9., A magyar honvéd, Vahot Imrétől. 10., 
Petőfi Sándor összes költeményei 2 péld. 11.. Ányos Pál köl
teményei. 12., A csehek Magyarországon, Jósika Miklóstól. 13., 
A karthausi, Eötvös József bárótól. 14., Próbák. Ki mint vet, 
Hoffmann Ferenctől. 15., Jelky András kalandjai, Hoffman F.- 
től. 1fi., Hű szív. Hoffmann F.-től, 17., Don Quijote, Cervan- 
testől. 18., Ilozgonyi Cecilia, Jókai Mórtól. 19.. Nemezis, Hoff
mann F.-től. 20.. Néger élet. Hoffmann F.-től. 21., Kisfaludy 
Károly víg elbeszélései. 22., Kölcsey Ferenc elbeszélései. 23., 
Tedd a jót, Hoffmann F.-től. 24., A jó tett is meghozza ka- 
kamatjait, Hoffmann F.-től. 25., A legújabb Robinson, Győry 
Vilmostól. 2fi.. A munka jutalma. Hoffmann F.-től. 27., Indiai 
tündérmesék, Vámbéry Ármintól. 28., Magyar ifjúság 1885, 
Kfirthy Emiltől. 29., Tanulmányok, Göncy Páltól. 30.. A nem
zeti játékszín története, Bayer Józseftől. 3 1 Magyar történeti 
életrajzok, szerk. Szilágyi Sándor. 32.. Az új földes úr, Jókai 
Mórtól.

2. Dal egyesület. Elnöke Jezsovics Károly tanár, karmestere 
Király Ernő, tanár volt; jegyzővé Gonda József, VIII. oszt., 
főpénztárossá Sárkány Béla, Vili. oszt., alpénztárossá Varga 
Miklós, VII. oszt. tanuló választatott meg. A működő és pár
toló tagok összes száma 97. A karmester indítványára, tekin
tettel arra, hogy az ifjúság között valódi tenor- és bassushan- 
gok csak igen csekély számmal találhatók, az egyesület elha
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tározta, hogy nem férfinégyest, hanem vegyeskart fog szervezni, 
így bár a kezdet nehézségeivel küzdve, a működők mégis elég 
szép haladást tettek az éneklésben, miről városunk közönsé
gének a márc. 15-iki ünnepély, a zeneintézeti vizsgálat és egy 
temetés alkalmával volt alkalma meggyőződni. Az év végén 
megtartott éneklési versenyben Szpiska .József, Vili. oszt., Bankó 
János, IV. évi tanító-képzős és Clement Béla, V. oszt. tanulók 
találtattak jutalmazandóknak; az egyesület őket 8, G és 4 írt 
értékű önmaguk által választott könyvek, kóták adományozása 
által tüntette ki.

3. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg bibliai gyámé yesület, a meny
nyiben az egyesület célja nem pénzzel segíteni az egyházakat, 
hanem bibliákat s újtestámentomokat, vagy énekes s más áj- 
tatos könyveket részint istentiszteleti használatra, részint sze
gények közt ingyen leendő elosztás végett szetküldözgetni. El
nöke: Hlavatsek András, tanár: alelnöke: Honda József; fő
jegyzője: Sárkány Béla; aljegyzője: Fogler Arthur; főpénztá
rosa: Szabó Béla, mind VIII-ad oszt. tanulók. Alpénztárosok, 
kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulékokat be
gyűjteni s az összegyűjtött pénzzel a havi gyűléseken beszá
molni: Vllf-ikban Paulinyi Dániel, VII-ben Fáin y Géza, Vl-ik- 
ban Markovics Lajos, V-ikben Traeger Sándor. IV-ikben Lackó 
János, Vili. oszt. tanuló, Ill-ikban Droppa Dániel, IV. éves 
tanító-képzős, II-ikban Varga Miklós és I-ben Ferjenesik György 
VII. oszt. tanulók. A havi gyűléseken a számadás befejezése 
után vallásos tárgyú szavallások s felolvasások tartatnak, eme
zek többnyire a „Vasárnap“-ból. Az egylet rendes tagjainak 
száma: 94, pártoló tagok az algymnasium növendékei. A gyű
lésen szavazati joggal csakis a felgynmasium növendékei bír
nak. A krajcáros adományokból begyült az év folytán 102 írt 
G kr. Az egyesület határozata szerint az egyetemes ev. gyám- 
egyesületnek. mint más években, 3 diszk öt ésű biblia bocsáttatott 
szabad rendelkezésére; a bácsi missiónak 20. a selmeci ev. egy
háznak 10, a kis-zellői, felső-micsinyei, bábaszéki, polichnói, 
hodrusbányai, sókúti és penci egyházaknak G—G, a békés-csabai 
egyháznak 10 s végül a zsembery fiók egyháznak 5 í r t : árú bib
liák, újtestamentomok. énekes s imakönyvek fognak küldetni.

4. Seejélyzn egyesület — az élelmező mellett felesleges lé
vén —- ez évben sem jött létre. Tőkéje ez évi kamattal együtt 
693 irtot teszen, (múlt évben 636 irtot tett).
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IX. A tanulók száma.
A lyceum 8 osztályában volt az év elején 2 10 tanuló, 

ezek közt 4 magán, a többi nyilvános; a tanító képzőben 17 
növendék. Összesen 257, (188G/7-ben volt 278). Vizsgálatot tet
tek a lyceumi növendékek közül 226-an, egy betegsége miatt 
vizsgálatlan maradt, egy meghalt, 2 elküldetett, a többi 11 ki
lépett. A tanítóképzősök közül 2 betegsége miatt az év folytán 
haza menni kényszerült, a többi letette a vizsgálatot. Vallásra 
nézve a lyceum növendékei közül a tanév végén ágost. hitv. 
157, helv. hitv. 1G, unitárius 1, róm. kath. 47, mózes hitv. 5 
volt =  22G. Honosságra nézve helybeli 58, megyebeli 51, ma- 
gyarorsz. más megyebeli 137, fiumei 1, cseh s morvaorsz. 2 =  22G.

X. Vizsgálatok.
A tanévet mostan mi is harmadokra osztottuk s az első

nek és másodiknak végén, karácsony- és húsvétkor a szülőknek 
Értesítőket küldtünk fiaik magokviseletéről. A tanév végén, ju- 
nius-hó 12—21 közt megtartottuk a nálunk szokásos vizsgá
latokat vagy censurákat, melyeken mindenik tanuló minden 
tantárgyból egy censor jelenlétében az egész évi tananyagból 
tartozott felelni. Kik valamely harmadban elégtelen érdemje
gyet kaptak, behatóbban vizsgáltattak meg, hogy azt, ha lehet, 
javítsák, — miután az elégtelen érdemjegy, ha egy tárgyból 
kapja is valaki, a felső osztályba való áthelyezést gátolja. Egy 
elégtelennek a szünnapok végén leendő javítására a tanári kar 
ad engedélyt. Két elégtelen javithatásaért a felső egyházi ha
tósághoz (kerületünkben nsgos dr. Szeberényi Gusztáv, bányai 
ev. egyházkerül, püspök űrhöz) kell folyamodni. Ki 3 vagy 
több tárgyból kapott elégtelent, az osztályt ismételni, v. ha ezt 
tenni nem akarná, az iskolát elhagyni kénytelen. Osztályt is
mételni csak egyszer szabad; kinek ekkor sem sikerül jobb 
osztályzatra szert tenni, iskolába többé nem járhat. — Átalá- 
nos fokozatul jeles érdemjegyet az kap, kinek minden tantárgy
ból jeles, vagy legfölebb egyből jó osztályzata van, jót az, kinek 
minden tárgyból jó vagy jelessel vegyes osztályzata van s 
legfölebb kettőből elégségese; elégségest, kinek minden tan
tárgyból legalább elégségese, s elégtelent, kinek egy vagy több 
tantárgyból elégtelenje van. Az átalános erdémjegyeket lásd a 
tanulók névjegyzékében, azok nevei előtt. A 22G megvizsgált 
tanuló közül átalános fokozatul jelest 21-en nyertek. 1-ső osz-
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tályban Boloman Béla, Klimann Sámuel és Patay Miklós; li
bán Bartko Pál és Valentinyi Sámuel; 111-ban Dedinszky Aladár, 
Horváth János, Kovalovszky János és Vehovszky Pál; IV-bon 
Händel Vilmos; V-ben Bartos Pál, Brocken Jenő, Klein Béla;
VI- ban Markovics Lajos, Mihalovics Sámuel és Omiisz Fodor;
VII- ben Balázsi Cirill és Handlos Gyula. Ezek minden tárgy
ból. — Egy jóval: Ill-ban Glement Károly (vallástanból), IV- 
ban Illanitz Dániel (mennyiségtanból) és V-ben Pantyik Árpád 
(hasonlón mennyiségtanból). — Jót kaptak 73-an, elégségest 
82-en, elégtelent 50-en, és pedig egy tantárgyból 16-an. kettő
ből 19-en, háromból vagy többől 15-en, mely utóbbiak ennél
fogva az osztály ismétlésére, az előbbiek pedig elégtelen osz
tályzatuk javítására utasittattak. — Az osztályzat juuius 22-én 
tétetett közzé, egyúttal az ösztöndíjak s jutalomkönyvek is ki 
osztattak. Ez alkalommal megemlékeztünk az iskolai háztelek 
vételének két százados évfordulójáról is, röviden előadva azon 
viszontagságokat, melyek a lyceumot a lefolyt 200 éven át ér
ték, s melyeket a selmeci ev. egyház lyceumi történetében kü
lönben is bővebben tárgyalunk. Ugyan csak ez alkalommal 
tétetett közzé, hogy javító vizsgálat az algymn. osztálybeliekkel 
augusztus 31-én, a felgymnasiumb ebekkel pedig september-hó 
elsején fog megtartatni, valamint az is, hogy a püspök úrhoz 
intézendő folyamodványok a javithatás engedélyezéseért julius- 
hó 8-dikáig küldendők a lyceumi igazgatósághoz.

Junius 23-án tartatott nsgos s főtisztei ondő dr. Szeberényi 
Gusztáv, bányai ev. egyházkerül, püspök úr elnöklete alatt a 
tanítóképző negyedik tanfolyambeli növendékeivel a képesítési 
szóbeli vizsgálat, melyet nehány nappal előbb írásbeli előzött 
meg és a VIII-ad osztálybeliekkel osztályvizsgálat azon tárgyak
ból, melyeket amazokkal együtt, és azokból, melyeket, mint 
képzősök, külön hallgattak s tanultak. Megvizsgáltatott velők 
Jankó Sám. raaskovai tanító is, ki a losonci állami tanítóképzőben 
két évet töltött (1869/70. és 1870/1.), de a tanpályát félbesza
kította s azontúl több egyházban tanítóskodott. A vizsgálatra 
magán készült, hogy magának tanítói oklevelet, minek szüksé
ges voltát az országos törvény rendeli, megszerezhessen. A 
vizsgálat eredménye: a megvizsgáltak magyar és tót nyelvű 
népiskolákban tanításra képesítetteknek nyilváníttattak, s a ta
nítói oklevél nekik kiadatni határoztatott, és pedig Bankó Já
nosnak és Droppa Dánielnek jó, Mázán Jánosnak, Szolovics
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Jánosnak és Jankó Sámuelnek elégséges átalános érdemjegygyei. 
— Bankó János az óta Ipoly-Szakáloson egyhangúlag meg
választatott tanítónak, Droppa Dániel valószínűleg Terénybe 
fog meghivatni a meghalt Fabry helyébe; Mázán János Békés
csabán, Szolovis János pedig vagy Nagy-Szombatban, vagy 
Nagy-Szalatnán nyer segédtanítói alkalmazást.

Egy tanító múlt őszszel is jelentkezett vizsgálatra, de kü
lönösen a honi történetben s magyar nyelvtanban, — ki az 
iskolában állítólag mindent magyarul tanít, gyöngének talál
tatván, javító vizsgálatra utasittatott. Reményeljük, mind ebben, 
most amabban haladott annyira, hogy neki a tanítói oklevél 
kiadható legyen.

Junius 25-én s következő napokon tartatott a Vill-ad oszt. 
növendékekkel a szóbeli érettségi vizsgálat ugyancsak nsgos s fő
tiszt. dr. Szeberényi Gusztáv, püspök úr elnöklete alatt. Kor
mánybiztosul nsgos dr. Vécsey Tamás, kir. egyetemi tanár 
úr volt kiküldve. A vizsgálatra 32-en jelentkeztek. Négyen hel
lénből az osztály vizsgálaton ketten más tárgyból is, elégtelen 
osztályzatot kapván, olyanokul az érettségire nem voltak bo
csáthatók. E szerint megvizsgálandókul 28-an maradtak, kik 
közül gyarlóbb írásbeli munkáik miatt négyen a hellen nyelv
ből, ugyan annyian a mennyiségtanból, egy pedig a magyar 
nyelvből s irodalomból behatóbb vizsgálatnak voltak aláveten- 
dők. A vizsgálat eredménye: a megvizsgált 28 tanuló közül 
22-en a követelményeknek megfelelvén, éretteknek nyilváníttat
tak és pedig 7-en jó átalános érdemjegy gyei, névszerint Bar- 
gár Adalbert, Fogler Arthur, Gonda József, Jeszenszky Ferenc, 
Paulinyi Dániel, Stanc János és Szolárik Vilmos, s 15-en elég
ségessel, mint : Farbaky István, Hoffmann Géza, lszapi Gyula, 
Jurasovies Adolf, Knezovics Adolf, König Mihály, Krajcsovics 
Ferenc, Lackó János, Longauer Kálmán, Ott Károly, Rozsnyay 
János, Sárkány Béla, Szabó Béla, Szobonya Béla és Szóld Jakab ; 
5-en egy tantárgyból javító vizsgálatra, (mely ez évben septem- 
berhó 8-án Budapesten az ev. fő gymnasium ban fog tartatni, és 
pedig hellen nyelvből egy, történelemből egy, természettanból 
egy, mennyiségtanból ketten) egy pedig több tantárgyból kapván 
elégtelent az osztály ismétlésére, utasíttattak. A megvizsgáltak 
közül 7-en theologiai, i-en erdészé 3-an jogi, 3-an orvosi, 2-en 
tanári, ezek közül egy rajztanári, 4-en katonai, 2-en gazdászati 
pályára készülnek, 1 vasúti s I posta tisztnek kíván kiképeződni.
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XI. Iskolai fizetendők.
Mint múlt évben : tandíj a lyceumi osztályokban, beleértve 

a beírást, rajz- s tornadíjat, valamint az iskolai szükségletekre, 
fára, könyv- és szertárakra fizetendőket, 22 Irt, a tanító kép
zőben 12 írt. Élelmezésid!) az élelmezőben 46 írt egész évre, 
a tanító-képzősöknél 24 írt, mely azonban ezeknél, ha szegé
nyek, szorgalmasak s feddhetetlen erkölcsi magaviseletnek, egé
szen elengedtetik. Ilyeneket, ha nem fizethetnek is, nem szok
tunk elutasítani. Ebédre jár kenyér, leves, hús, főzelék, vasár - 
s ünnepnapokon sült; vacsorára kenyér és vastag étel, heten
ként egyszer gulyáshús, kétszer tészta* étel. Az élél mezőbe a ta
nulók valláskülömbség nélkül vétetnek /el. A zeneintézetben egész 
évi tandíj 20 Irt, ingyen csak * tanító-képzősök taníttatnak. 
A fizetendőknek legalább 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 magaviseletű tanu
lóknál szoktunk tenni. Az, hogy a lyceum államsegélyben ré
szesül. senkit se kecsegtessen azon reménynyel, hogy neki talán 
a tandíj vagy teljesen vagy részben el fog engedtetni. A költ
ségvetésbe tandíjakból 5000 írt van felvéve. Míg ez összeg be 
nem jön, szó sem lehet tandíj elengedéséről, az pedig, hogy 
több jöjjön be, nem igen reményelhető. De azért a szegény s 
kitűnő szorgalmú tanulókat nem utasítjuk el, ha tandíjat nem 
fizethetnek is, sőt szívesen segítjük pályájukon, ha magokat 
erre érdemesekké teszik.

XII. A jövő tanév
szokás szerint september-hó i-sején veszi kedetét. A javító 
vizsgálatok azokkal, kik olyanokra utasittaltak, vagy arra az 
illető hatóságnál a megkivántatott engedélyt kieszközölték, 
augusztus 31-én és September 1-sején fognak megtartatni, és pedig 
az algymnasiumbeliekkel augusztus 31-én, a felgymnasiumbeliekkel 
pedig September 1-séjen délelőtt és délután. Későn érkezők, ha el
maradásukat alapos okkal nem igazolandják, be nem fogadtat
nak. Az első osztályba felveendőktől megkívánjuk, hogy koru
kat keresztlevéllel vagy születési bizonyitványnyal igazolják.



A növendékek névjegyzéke.

Jegyek m agyarázata. *) kimaradt, **) vizsgálatlan ma
radt, ***) elküldetett, f) meghalt, ***) magántanuló ; á. =  ágos
tai, h. =  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.
4-j, Achátz Rezső, k., Selmec, Hont m.
2 Bargár Adalbert, k., Zniováralja, Thúróc m.
3 Bello Árpád, k., Donnával, Zólyom m.
3 Bjelik Ferenc, k., Hodrushánya, Hont m.
3 Farbaky István, á., Selmec, m.
2 Fogler Arthur, á., Léva, Bars ni.
2 Ronda József, á., Dolány, Nógrád m.
3 Hoffmann Géza, k., Szt. Antal, Hont m.
2 Iszapi Gyula, á., Szélakna, Hont in.
2 Jeszenszky Ferenc, á., A.-Kubin, Árva m.
3 Jurasovits Adolf, k., Hodrusbánya, Hont m.
3 Knezovits Adolf, k., Brezova, Zólyom m.
3 Koricsánszky János, á., Terény, Hont m.
3 König Mihály, k., Erdőd, Szathmár m.
2 Krajcsovics Ferenc, k., Radosna, Nyitra m.
2 Lackó János, á., Turicska, Nógrád in.
3 Longauer Kálmán, k., Steffultó, Hont m.
*) Matejka Miklós, k„ Selmec, Hont m.
*) Masztics Elemér, á., Fakó-Vezekény, Bars m.
3 Ott Károly, k., Neutitschein, Morvaország.
2 Paulinyi Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Petricsek Lajos, k., Zsarnóca, Bars m.
3 Rozsnyay János, á., Zólyom, Zólyom m.
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2 Sárkány Béla, á., Pilis, Pest m.
B Schönmann Gyula, k., Ipolyságh, Hont m.
2 Stanc János, k., Óhaj, Bars m.
2 Szabó Béla, á., Endrefalva, Nógrád m.
3 Szobonya Béla, h., Mohi, Bars m.
2 Szolárik Vilmos, á., Szette, Hont m.
2 Szóld Jakab, i., Dezsér, Trencsén m.
3 Szpiska József, k., Selmec, Hont m.
4, Zelenka Béla, á., Selmec, Hont m.

Összesen : 32.

IV-ed évi tanfolyamit tanítóképzőtök.
2 Bankó János, á., Körmöcbánya, Bars m.
2 Droppa Dániel, á., Ivachnoíájva, Liptó m.
3 Mázán János, á., Békés-Gsaba, Békés m.
3 Szolovits János, á., Nagy-Szombat, Pozsony m.

Összesen: 4.

V II. osztály.
1 Balázsi Cirill, k., Vihnye, Bars m.
***) Binder Lajos, k., Szélakna, Hont m.
**) Cséti Győző, k., Diós-Győr, Borsod m.
42 Endersz Frigyes, á., Jaszena, Zólyom m.
3 Fábry Géza, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.
4, Ferjencsik György, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Gáspár Gyula, á., Szirák, Nógrád m.
1 Handlos Gyula, k., Szélakna, Hont m.
2 Hoffmann Dezső, k., Kőpatak, Hont m.
2 Holcapfel József, k., Komárom, Komárom m.
41 Kovacsovics János, á., Verebély, Bars m.
***) 2 B. Nyári Antal, h., Bagonya, Hont m.
*) Patay Lajos, h., Szódó, Bars m.
42 Petricsek Kálmán, k., Zsarnóca, Bars m,
3 Pécsy Ödön, k., Fiume.
*) Siposs Jenő, k., Ipoly-Fődémes, Hont in. ismétlő.
2 Schwarc Lajos, i., Baan, Trencsén m.
3 Szécsi Imre, k., Selmec, Hont m.
3 Thébusz Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
*) Valentinyi Aladár, á., Dengeleg. Nógrád m.



‘1 Varga Miklós, h., N .-Besse, Bars in.
*) Zsambor Pál, á., Zólyom, Zólyom m.

Összesen: 22.

évi tanfolyami! tanítóképzőjük.
3 Bjelik János, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Ki'mann Albert, á., A.-Sztregova, Nógrád m.

Összesen 2.

VI. osztály.
3 Bende László, á., N.-Kürtös, Nógrád m.
2 Bodnár Gyula, á., Udornya, Nógrád m.
3 Bolemann László, á. Léva, Bars m.
4, Gséti Robert, k., Selmec, Hönt m.
3 Erdélyszky Géza, á., Krajna, Nyitra m.
3 Göllner Hugó, á., Besztercebánya, Zólyom m.
2 Gruy Frigyes, á., Körmöcbánya, Bars m.
3 Henrici Béla, á., A.-Sztregova, Nógrád m.
*) Klimo Miklós, á., Szentivány, Liptó m.

Kracsúny Lajos, k., Könyök, Nyitra m.
3 Krmann Lajos, á., A.-Sztregova, Nógrád m.
1 Markovics Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
1 Mihalovics Samu, á., Selmec, Hont m.
4a Miklósy Ferenc, á., Csővár, Pest m.
2 Ondrejovics Sándor, á., Gács, Nógrád m.
J Ormisz Fedor, á., N.-Rőce, Gömör m.
4, Podhradszky István, á., Sumjác, Gömör m.
2 Porubszky Béla, á., Selmec, Hont m.
*) Simko Adolf, k., Szélakna, Hont m.
2 Steinsdorf er Viktor, k„ Mórul, Krassó-Szörény m.
42 Steinsdorfer Vilmos, k., Mórul, Krassó-Szörény m.
2 Svehla Jenő, á., Kraszko, Kis-Hont m.
2 Szabó Gyula, h., Tárnád, Esztergom m.
3 Velics Antal, á., Lászlófalva, Thuróc m.
3 Weísz Géza, k., Felső-Hámor, Bars m.

Összesen 25.

11-od évi tan folyami! tanítóképzőjük.
3 Gally Lajos, á., Békés-Gsaba, Békés m.
3 Hroziencsik János, á., Selmec, Hont m.



4, Illanic János, á., Korpona, Hont m.
2 Laco Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m.
2 Zelenka Frigyes, á., Korpona, Hont m.

Összesen

V. osztály.
2 Badinszky Pál, á., Korpona, Fiont m.
2 Baltigh Zsigmond, á., Monor, Pest m.
1 Bartos Pál. á., Nógrád, Nógrád in.
1 Brocken Jenő, á., Tapio szt. Márton, Pest m.
2 Clement Béla, á., Selmec, Hont m.
3 Fekete Árpád, unit., Selmec, Fiont ni.
2 Figer János, á., Szászi, Zólyom m.
2 Hallay Zoltán, á., Pásztó, Heves in.
43 Heim Károly, k„ Selmec, Hont m.
4, Jeszenszky Gusztáv, á., A.-Kubin. Árva m.
1 Klein Béla, á., Felső-Telekes, Borsod m.
3 Kmosko Béla, k., Vámos-Ladány, Bars m.
2 Konyáry Pál, á., Domony, Pest in.
2 Lamos Elemér, k., Léva, Bars m.
4j Liffa Aurél, á.. Korpona, Fiont m.
42 Liffa Vilmos, á., Korpona, Hont m. 
ij  Mojs Antal, k.. Györgyi. Abaúj m.
1 Pántyik Árpád, á., Resica, Krassó-Szörénv m.
42 Plech László, á., Német-Lipcse. Liptó m.
4, Podsztrelen Endre, á., Békés-Gsaba, Békés m.
42 Simonidesz Gyula, á., N.-Szécsény, Nógrád m.
3 Sulc Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4„ Szirotka, Szilárd, á., Gömör-Panyit. Gömör m.
4, Szitkey János, k., Zólyom, Zólyom m, ismétlő.
2 Taszler Béla, k., Vágujhely, Nyitra m.
**) Thebusz Aladár, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Traeger Sándor, á., Fakó-Vezekény, Bars m.
3 Vadass Imre, k.. Selmec, Hont m.
42 Vagner Lajos, á., Körmöcbánya, Bars m.

Összesen:

-síi évi tanfolyami! tanítóképzősök.
3 Bátyel Samu, á., Zsember, Hont m.
4j Gresso Mihály, á., Selmec, Hont m.



*) Hricsovínyí -János, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 Kliment Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 Nechuta József, á., Lajosfalva, Torontál m.
*) Szekan Sándor, á., Bakabánya, Hont m.

Összesen: 6.

IV . osztály.
2 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
2 Dianovszky Vilmos, á., Ledény, Hont m.
3 Feldszam János, á., Hodrusbánya, Hont m.
42 Gáspár Emil, á., Szirtik. Nógrád m.
1 Händel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
2 Hlavatsek Ágoston, k., Píibislav, Csaszlavi kerület.
3 Holcapfel Gyula, k., Komárom, Komárom m.
3 Holluby Arthur, á., Bakabánya, Hont m.
1 lllanic Dániel, á., Korpona, Hont m.
3 Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Jánosok András, á., Békés-Csaba, Békés m. ismétlő.
2 Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
42 Kiss Gyula, h., Garam-Vezekény, Bars m.
44 Kuppan József, k., Pozsony, Pozsony m.
2 Láng Miksa, k., Selmec, Hont m. ismétlő.
4a Liszkay Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
3 Lukácsok István, á., Bakabánya, Hont m.
4, Pauer Jenő, á., Selmec, Hont nr.
2 Petrovics László, á., B.-Gyarmath, Nógrád m.
3 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
3 Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
42 Ruttkay Béla, á., Kis-Túr, Hont m.
42 Ruttkay István, á., Kis-Túr, Hont m.
3 Simonidesz Pál, á., Selmec, Hont m.
3 Surina Pál, á., Libetbánya, Zólyom m.
3 Vozár János, k., Korpona, Hont m. ismétlő.
3 Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 27.

I I I .  osztály.
44 Biszterszky Gyula, h., Szeghalom, Békés m.
2 Boleman Vilmos, á., Vihnye, Bars m.
44 Brodnyánszkv Mihály, á., Korpona, Hont m.



1 Clement Károly, á., Sclmec, Hont m.
1 Dedinszkv Aladár, á., N.-Szelezsény, Bars m.
3 Fábry Ferenc, á., Turopolya, Nógrád m.
1 Horváth János, á., Blázsóc, Thuróc m.
2 Hromada Márton, á., Bakabánya, Hont m.
3 Kachelmann Károly, á., Vihnye, Bars m.
2 Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars m.
1 Kovalovszky János, á. Bakabánya, Hont m.
2 Králik Gusztáv, á., Sebnec, Hont m.
3 Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m.
2 Rákócy Gyula, á., Szt. Péter, Nógrád m.
4S Rosenzweig Károly, k., Korpona, Hont m.
4S Ruttkay Károly, á., Selmec, Hont m.
4, Susitzky Ignác, i., Közép-Palojta, Hont m.
3 Szabó Gyula, á., Közép-Palojta, Hont m.
2 Szabó Kálmán, á., Közép-Palojta, Hont m.
3 Szametz Samu, á., Bélabánya, Hont m.
3 Szathmáry Mihály, h., Maros-Vásárhely, Erdély.
3 Titt Károly, á., Brezova, Zólyom m.
1 Vehovszky Pál, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.
2 Zelenka Lajos, á., Selmec, Hont m. ismétlő.

Összesen: 24.

I I .  osztály.
1 Bartko Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Bodnár András, á., Kéménd, Esztergom m.
2 Boleman Géza, á., Selmec, Hont m.
3 Borbély Pál, á., lpolv-Szakálos, Hont m.
2 Brocken Elek, á.. Pilis, Pest m.
4, Dániel Gyula, á., Zsibritó, Ilont m.
2 Droba Márton, á. Lészkóc, Zólyom m.
3 Fabricius Lázár, á., Mere, Hont m.
2 Ferjanc Samu, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Frecska Jenő, á., Közép-Palojta, Ilont m.
2 Hecser Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
f) Heesko Gusztáv, á., Hodrusbánya, Hont m.
2 Helvigh Ede, á., Selmec, Hont m. ismétlő.
3 Hlóska János, á., Bakabánya, Hont m.
3 Horváth János, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
4j Manic János, á., Korpona, Hont m.



3 Institorisz Lajos, á. Hodrusbánya, Hont ra.
3 Koricsánszky László, á., Terény, Hont m.
4, Kosztolányi István, á., A.-Kemence, Bars ni. 
iá Lehocky Miklós, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Mantuáno Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
2 Mihálik Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
2 Mocsy Zoltán, h., Ga ram - V e z ek énv, Bars m.
2 Patay Pál, h., Szódó. Bars m.
3 Polacsek Henrik, i., Medzibrogy, Árva m.
4, Ruga Géza, á., Pásztó, Heves m.
3 Sédéi János, á., Selmec, Hont m.
***)2 Svehla Aladár, á., Cinobánya, Nógrád m.
***) 2 Szabó Ferenc, h., Cinobánya, Nógrád m.
1 Valentinyi Samu, á., Dengeleg, Nógrád m.
4, Vnuk Ferenc, k., Selmec, Hont m. ismétlő.
3 Weisz Jakab, i., Bélabánya, Hont m.
2 Zajicsek Otto, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.

Összesen: 33.

I. osztály.
3 Antal Géza, h., Nagyvárad, Bihar m. ismétlő. 
2 Arany Lajos, h., Vámos-Ladány, Bars nr.
2 Baumann Miklós, á., Osztroluka, Zólyom m.
2 Bélák Loránd, á., Enying, Veszprém m.
***) Bock Béla, k., Pásztó, Heves m.
3 Bogya András, á., Breznobánya, Zólyom m.
1 Boleman Béla, á., Selmec, Hont m.
2 Breznyik János, á., Domony, Pest m.
3 Glement Gyula, á., Selmec, Hont m.
42 Gsiampor Vince, á., Hajnik, Zólyom m.
3 Dienes Béla, h., F.-Méra, Abauj m.
43 Erdélyszky Milan, á., Kosztolna, Nyitra m. 
*)Ferjanc Gyula, á., Kis-Salló, Bars m.
2 Gaal István, á., Agárd, Nógrád m.
2 Hankisz Hugó, á., Selmec, Hont m.
2 Flecsko Vladimir, á., Hodrusbánya, Hent m.
3 Huber Jenő, h., Selmec, Hont m.
45 Hvizdák Márton, á., Szt. Márton, Thuróc m. 
2 Kachelmann Győző, á., Selmec, Hont m.
2 Kevicky Pál, á., Báth, Hont m.



4«, Klein Gyula, á., Ipolyságh, Hont ni.
3 Klein Mihály, á., Dalmad, Hont m.
1 Klimann Samu, á., Bakabánya, Hont m.
2 Kmeti Jenő, á., Nógrád, Nógrad m.
42 Kolbenheyer Béla, á., Körmöcbánya, Bars m.
2 Kovátsik János, á., Bakabánya, Hont m.
2 Kozár József, á., Bakabánya, Hont m.
3 Lehocky Pál, á., Bélabánya, Hont m.
44 Liszkay Sándor, á., Selmec, Hont m.
4j Lovász Ernő, h., Sziknó, Abauj m.
3 Margócsy László, á., Selmec, Hont m.
2 Mazura Dániel, á., Bakabánya, Hont m.
3 Nagy Géza, h., Hodrusbánya, Hont m.
43 Nyitray Béla, k., Selmec, Hont m.
1 Patay Miklós, h., Szódó, Bars m.
3 Plachy Kálmán, á., F.-Petény, Nógrád m. ismétlő.
3 Pivarcsek Géza, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m. ismétlő.
3 Riesz Aladár, á., Zay-Ugróc, Trencsén m.
45 Ruppelt Emil, á., Selmec, Hont m.
2 Sembery István, á., Budapest.
45 Stefánek István, á., Selmec, Hont m.
2 Svehla Béla, á., Rozsnyó, Gőmör m.
***) 43 Sztrharszkv Gyula, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Tar Zoltán, h., Nagy-Szőllős, Ugocsa m.
3 Treger János Sámuel, á., Bocabánya, Liptó m. ismétlő. 
3 Vágner József, á., Szélakna, Llont m. ismétlő.
3 Veress István, á., Kutassó, Nógrád m. ismétlő.
2 Visnyovszky Károly, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 48.






