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Jelentés az 188%-ik tanévről.
Már a múlt tanévi Értesítőben említettük, hogy a magas 

kormány tanintézetünkben egy alkalmas rajzterem berendezését 
sürgetvén, a lyceum pártfogósága szükségesnek látta, részint 
ezért, részint hogy több helyiséget nyerjünk, s a meglevők is 
használhatóbbak legyenek, az udvari szárnyépületen lévő eme
letet a homlokzati épülettel egy szintre emeltetni, s arra még 
egy emeletet építtetni. A vállalkozott építészek, (tecsányi András 
és Cserey Ede. kikre a városban a kir. erdészeti akadémiának 
építése is volt bízva, a tervezett épületrészeket a megállapított 
terv és alku szerint (6205 fit 40 krban alkudtunk meg) július 
s augustus havakban fölépítvén, September hó elején használ
ható állapotban adták által, úgy hogy az egyik uj tanteremben 
egy népesb osztályt (a ll-ikat) azonnal lehetett elhelyezni, s 
az uj rajzterem is kellőleg bebútoroztatván és felszereltetvén, 
csakhamar használatba vétetett, mely a mellett, hogy a meg- 
kivántatott világossággal el van látva, oly tágas, hogy 50—60 
növendék (ez évben az első osztályban 56 nyilvános tanuló 
volt) kényelmesen dolgozhatik benne. Az első emeletnek 
emelése által az ottani helységek is használhatóbbak lettek, 
kettő tanításra használtatott, az egyikben, a folyosó melletti
ben a természetrajzi szertár helyeztetett el. A szomszéd
ságában volt tanári lakáshoz tartozott konyha chemiai mű
helynek fog berendeztetni, av két lakószoba pedig természet
iem szertárul fog szolgálni, hová a szerek máris átvitettek. Az 
e szerek átvitele által megürült terem könyvtárnak fog hasz
náltatni, — az állványok máris felállitattak — oly könyvek el
helyezésére, melyek a közkönyvtári teremben el nem férnek, 
honnan több szekrény ki fog vitetni, hogy gyülekezésre, akár 
a tanuló ifjúságnak kell összegyűlnie, akár az egyháztagoknak 
egyházi gyűlések tartására, több hely maradjon.

Mivel az eddigi zeneintézetben a 9 szárnyzongora és or
gona súlyukkal a közkönyvtár-terem menynyezetét szerfelett 
terhelte, tanácsosnak láttuk e hangszereket a földszint lévő 
egyik oszlopos terembe, a középső folyosó mellettibe levitetni.
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Á volt zeneterem ezentúl valamely osztály részére tantereimnek 
fog használtatni. Itt van jelenleg elhelyezve uj szekrényekben a 
„Petőfi-kör“ könyvtára. S ha még megjegyezzük, hogy a lép
esőzet. karfákkal láttatott el s csengetyű szereztetett be a ta
nítás kezdetének és végének jelzésére, mi eddig nálunk nem 
volt szokásban, mindent érintettünk, mily változások történtek 
a tanév folytán az épületben. Az udvarban levő kút a nagy 
szünidő alatt szivattyúzóvá fog átalakíttatni.

A tanári személyzetben annyiban történt változás, hogy 
Marossy Sándor tanárt, ki a tanév elején hold. Trefoil, vallás- 
s közoktatási minister által kineveztetve, ide Rimaszombatból 
jött. dr. Szeberényi Gusztáv, bányai evang. egyházkerül, püs
pök úr szükségesnek látta, a tanulók irányában tapintatlan, 
kartársai irányában összeférhetetlen s fensőbbsége iránt tekin
tet nélküli volta miatt még a nagy szünidőben hivatalától fel
függeszteni. Ügye lebonyolításáig a tanítástól eltiltatott, tartá
sára addig rendes fizetésének fele van kiutalványozva. A honti 
evang. esperességi consistorium öt vád alá helyeztetni határozta. 
0  a dolgot felehbezte a kerül, consistoriumhoz. Ez az esper. 
törvényszék határozatát helyben hagyta. Imént említett törvény
szék ez ügyben, mint értesültünk, f. é. július 15-én fog össze
jönni érdemleges Ítélet hozatalára. Jelenleg ez a dolog állása. 
Ennek ellenében Haitsch Samu, kit a minister úr Marossvval 
egy időben nevezett ki ide a német nyelv s irodalom helyettes 
tanárának azon kötelezettséggel, hogy egy év alatt, mert más 
tantárgyakra volt képesítve, a német nyelv s irodalomból is, 
mint főtárgyból, tegyen képesítő vizsgálatot, december hóban 
a kivánalmaknak megfelelvén, s a kerül. isk. tanács által a 
betöltendő tanszékre közzétett pályázat után véglegesítés vé
gett illető helyre egyhangúlag fölterjesztetvén, nagymélt. gróf 
Gsáky Albin vallás- s közoktatásügyi minister úr által a német 
nyelv s irodalom rendes tanárává/: neveztetett ki. Mi csak örül
hetünk, hogy a tanári kar ily, illető szakban eddig is szép 
eredményt mutatott, jeles tanerővel gyarapodott. A rajztanári 
tanszék is betöltendő lévén, a pályázat már közzé tétetett, a 
folyamodványok benyújtására határnapul julius 28-ika tűze
tett ki.

Múlt tanévben az iskolai háztelek vételének kétszázados 
évfordulóját ülltük meg csendben az által, hogy a Selmecbányái 
evang. egyház és lyceum történetének Il-ik füzetét kiadtuk,
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mely a XVII. és XVIÍI-ik századbeli eseményeket tárgyalja. 
Most ismét nyílik alkalom egy százados évfordulót megülleni, 
azon férfiúnak, emlékét elevenítve fel, kinek első sorban kö
szönhetni, hogy a lyceum még most is fönáll. A selmeci gym
nasium, mint a lyceum történetében olvasható, a jezsuiták 
fondorkodhsánál fogva a felső osztály, melyben bölcsészeti 
tárgyak is előadattak, feloszlattatván, 1748-ban grammatikai 
osztályokra szorittatott le. Severini János, a gymnasiumnak 
1755- 1789. hírneves igazgatója a helybeli ev. egyház elöljáró
sága által megkérdvén, 1777-ben a legfelső osztályt (prímát) 
ismét megnyitotta, s igy a csonka gymnasiumot kiegészítette. 
Nagy hírneve számos tanulót vonzott köréje. Sokan már az ő 
életében is kívánták a selmeci evang. lyeeumot kerületinek 
nyilváníttatni, s mivel a hívei számában csökkent egyház a 
fen tartási költséget el nem birhatá, kerül, segélyben részesit- 
tetni, mi később, 1808-ban csakugyan meg történt, és sokat 
tett a tanintézet fönnállásának biztosítására. Severini 34 évi 
üdvös munkálkodása után 1789. június í20-án múlt ki. Épp e 
napokban múlt száz éve, hogy a boldogodnak tetemei számos 
tisztelőinek kísérete mellett, kik közt a helybeli kath. gyrnn. 
tanárai, kegyesrendi atyák is testületileg megjelentek, az újvár 
melletti temetőben örök nyugalomra elhelyeztettek. Soknemű 
érdi moil méltatva, az ö emlékének is fölelevenitésére adtuk ki 
ez évben a l'ennemlitett műnek 3-ik s utolsó füzetét, mely 
Severini életrajzát is magában foglalva a selmeci ev. egyház és 
lyceumnak folyó századbeli (1790—1889. közti) viszontagságait 
fejtegeti, egyszersmind előkészületül a legközelebbi őszszel meg
ejtendő püspöki kánonszerü látogatásra, a milyent itt méltó.sá- 
gos püspök úrnak boldogult édes atyja éppen 50 év előtt, 
1839. September :27-én megtartott, midőn az egyházzal együtt 
a lyeeumot is megvizsgálta. A lyceum történetének tiszta jö
vedelme a tanári gyámoló javára lévén szánva, mely tőkéi 
gyarapítására bátrak voltunk múlt évben a lyceum volt régibb 
növendékeit is felszólítani, mint Ígértük volt, a. begyült pénzek
ről beszámolva, a történet végén, mind az előfizetőknek, mind 
a nemeslelkü adakozóknak s beküldött adományaiknak jegyzé
két közzé lenni el nem mulasztottuk. Mi azontúl begyült, a 
jelen Értesítőnek X-ik száma, „Pártfogók“ címe alatt közöljük. 
Hálával említhetjük, hogy a tetemes nyomtatási költség levo
násával,— a mű 53 Y2 évre terjed, s 1000 példányban nyoma
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tott, a gyámoló részére eddig tiszta jövedelműi 1356 frt ju to tt: 
de még több száz teljes példánynyal rendelkezünk, melyek, ha 
nem is mindjárt, s csak évek folytán elknek, — a műben közlött 
érdekes, evang. egyházi s iskolai ügyeink múltjára vonatkozó 
okiratok s adatoknak becse évek múlva is megmarad, — mik. ha 
nem másokat, a lyceurn növendékeit talán érdekelni fogják, az 
említett gyámolói tőke, reményeljük, idővel és apránkint nem 
kis összeggel fog gyarapodni.

I. Tantárgyak.
I. Az elő osztályban, illetőleg a helybeli egyház fel - 

ügyelése alatt álló IV—Vl-ik elemi osztályban, mely a lyceum- 
mal nincs szerves összefüggésben. Valló statt, ó szövetségi törté
netek , egyházi történetből az első korszak s egyházjavitás 
Magyarországban, kátéból a hitről; magyar s német nyelvtan; 
földrajzból Ázsia, Afrika, Amerika s Ausztrália; természetrajz
ból a madarak ; természettanból a hang, fény, hő s légnemüek: 
történetből a magyar fejedelmek s Árpádházi királyok; alkot
mánytanból az államhatáromról; egészségtan, számvetés, ol
vasási gyakorlatok magyar, némets latin nyelven; Írás, rajzolás. 
Tanár: Almán Dániel. Tanulók száma: 16 legnagyobbrészt 
selmeciek. A természetrajz kivételével minden egyebet magya
rul tanultak, amazt németül.

II. A gyimiashimi osztályokban. A lyceurn a magas 
kormánynyal kötött szerződésnél fogva a kormány tantervéhez 
tartozik alkalmazkodni.

Az első osztályban. Vallástan, hetenként két óra. 0 
testamentomi történetek alapján a hit- és erkölcstani igazsá
gok fejtegetése: kátéból a tiz parancsolat. Tk. Pálíí'y, Bibliai 
történetek és Győrv Vilmos, „Kis káté“.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
Olvasókönyvből 38 gyakorlatot (köztük 12 mesét emlékelve is) 
latinból magyarra. 30 gyakorlatot magyarból latinra fordítot
tak. — K. k. Sehultz-Dávid nyelvtana, olvasó- és gyakorló
könyve.

Magyar nyelv, hetenként 6 óra. A hangok, a mondat ré
s ze i  és nemei, beszédrészek, igeragozás, a mondatrészek rész
letesen , szóképzés és összetett szavak. — Olvasókönyvből 
tárgyi magyarázatokkal és elemezve a következő darabok



vétettek elő: A róka, kis madár és szennyes agár. Az már nem 
igaz. A szürke ló. A szerencse és az áldás. Egyszer volt Bu
dán kutyavásár. A kapitány és a czigányasszony. A magyar 
puszta és népe. A pünkösdi király. A bikahajsza. Attila. Uta
zásom Attilához (elbeszéli Prisons Rhetor). A fehér ló mondája. 
A brenlai csata. Lehel kürtje. Botond. A szent korona meg
szerzése. Csanád győzelme. István harcai Erdélyben és Bol
gáriában. Imre halála. Szent István halála. Trója veszedelme. 
Világhíré Nagy Sándor és Dárius. Következő költemények em
lékelve: János vitéz az óriások közt. Van a nagy alföldön . . 
Katona élet. A székely katona. Katona vagyok én. Huszárok. 
Nyalka huszár. Halvány katona. Hadnagy uram. Csatadal. 
Három fiú. A rab gólya. A vándor fiú. Anyám tyúkja. Szüre
tünk. Fürdik a holdvilág az ég tengerében. Téli világ. Rákosi 
szántó a török alatt. — Tk. Szinnvei József magyar nyelvtana 
és Lehr-Riedl olvasókönyve.

Számtan, hetenként 3 óra. A négy alapmivelet egész és 
tizedes tőrt-, nevezett és nevezetlen számokkal, oszthatóság, 
közös osztó, közös többes, közönséges törtek, időszámolás. — 
Tk. Lutter Nándor számtana.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. Az egyenes, a legegy
szerűbb négy- és háromszögek; a szögek és ivek; a sokszö
gek : az idomok területének mérése; az összeillő, symmetrikus, 
hasonló és egyenlő idomok; a görbe vonalak. A tananyagnak 
megfelelőleg díszítmények rajzolása; a rajzlapok száma 30. — 
Tk. Dr. Fodor és dr. Wagner Rajzoló planimetria, Budapest 
1888. Segédkönyv. Yidéky János: „Módszeres szab. kézi rajz
oktatás“ Paris I., 11., 111. rész.

Földrajz, hetenként 4 óra. A magyar szent korona or
szágai. Európa általános leírása. Európa egyes országainak 
leírása táblarajzok és fali térképek után tárgyalva. Térképrajzo
lás. — Tk. dr. Hunfalvy János: „Földrajz“ I. füzet.

Ének, hetenként egy óra, a II. osztálybeliekkel egyesülve. 
Tanultak 21 egyházi éneket. — Kk. Moesz Réza: „Kis orgona“.

Tornázd*, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorakozás, 
oldal- és arcsorképzés, sornyitás. Szabadgyakorlat: alap-, lépő
terpesztett és guggoló állások: karlenditések. karlökések és 
karütések minden irányban. Tőrzshajlitások alap- és más alkal
mas állásban, sarok- és térdemelés. Alapjárás meghatározott 
számú lépésekkel és a nélkül. Szergyakorlatok: leugrás, elugrás,
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páros és egy lábróli ál ugrás összekötve alkalmas taggyakorla
tokkal u. m. térdemelés, terpesztés, V4, */»• * 4  fordulat, kar- 
lendítés, karlőkés, karknlcsolás a mellen és a háton. Függési 
gyakorlatok a nyújtón és korláton. Tornajátékok a szabadban.

Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok: Micsinay János osztályfő, tanította a vallástant, 

latin s magyar nyelvet és földrajzi: Osztrolucky Gyula a szám
tant : dr. Cserey Adolf a rajzoló m értant: Moesz Géza az éne
ket; Haitsch Samu a szépírást.

A második osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Uj 
testainentomi történetek alapján a h it-és  erkölcstani igazságok 
fejtegetése; kátéból: az apostoli hitvallás, Úr imája, a két szent
ség. — Tk. Pálffy J. „Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis 
kátéja.“

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Az első osztály nyelvtani 
anyaga átismételtetvén, az igeragozás többi alakja, rendhagyó 
igék stb.. elöljárók, kötőszók, határozók. Olvasókönyvből Róma 
történetéből 24 fejezetet magyarból latinra és viszont fordítot
tak és emlékeitek. — Kk. Schultz Dávid Latin nyelvtana és 
Dávid olvasó- és gyakorlókönyve.

Mayyar nyelv, hetenként 5 óra, A határozók tana részle
tesen, és mondatok. Olvasókönyvből: Rajzok, elbeszélések a 
magyar és görög történelemből; a következő költemények: 
Búcsú. Hazámhoz. Az ó torony, A rab oroszlán, A lengyel 
anya. A zarándok. A puszta télen. A jó öreg korcsmáros, 
Széni László füve és a Tisza. — Kk. Szárnyéi nyelvtana és 
Lehr-Riedl olvasókönyve.

Számtan, hetenként 4 óra. Az első osztály anyagának is
métlése, számolási rövidítések, arányok, arányiatok s azok al
kalmazása, a hármas szabály, olasz praktika és a százalék szá
molás. — Kk. Lutter számtana, ll-ik füzet.

Rajzoló mértan, hetenként ti óra. Testmértani e l e m e k .  Az 
egyenes és síkidomok absolut és relativ helyzete. A geometriai 
testek: koczka, hasábok, gúla. szabályos testek, henger, kúp és 
gömb tulajdonságai, hálózata, felületének és köbtartalmának 
kiszámítása, azok hasonlósága, egybevágósága és symmetriája. 
A fönt elősorolt testek mintáinak előállítása. Sikékitmények 
rajzolása tollal kihúzva, meg festékkel. Iskolai s házi dolgoza
tok. — Tk. Landau és Wohlrab, Rajzoló geometriája. II. füzet. 
Segédk. Häuselmann, Moderne Zeichenschule 1—2. Heft. Zürich.
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Földrajz, liftenként 1- ónt. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Ausztrália körrajza, domborzati viszonyai, vízrendszere, éghaj- 
lata, növény és állatvilága, népei, országai, európai birtokok és 
főbb városaik. Térképrajzolás.-— Tk. Dr. Hunfalvy János: Föld
rajz II. füzet Budapest 1887.

Ének, hetenként, 1 óra (1. az I. osztálynál).
Tornázás, hetenként 2 óra. ügy mint az első osztályban, 

estik fokozottabb mértékben.
Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok: Osztrolueky Gyula osztályfő, tanította a latin 

s magyar nyelvet és számtant: llaitsch Samu, a rajzoló mér
tani: dr. Cserey Adolf a földrajzi; Moesz Géza tíz éneket: 
Stdc Endre a szépírást.

A harmadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Egyháztörténet Haan szerint.

Latin nyelő, hetenként hat óra. Mondattan: a mondat
részek egyeztetése, a nominalivus, accusativus, dativus, geniti- 
vus, ablativus használata, sajátságok a névszók használatában 
fordítási gyakorlatokkal. Liviusból: a köztársaság kezdete, ;i 
Tarcpiinius család száműzetése, Tarquinius híveinek összees
küvése Rómában, a Veji és Tarquinii városával viselt háború, 
Porsenna király és a rómaiak, Goriolanus, 16 fejezet; Phaedrus 
meséiből: Canis per fluvium carnem ferens; leo senex. aper, 
taurus et asinus; vulpes et corvus; cervus ad fontem: de Si- 
monide; lupus ad canem; cervus et boves. mind fejtegetve, 
fordítva és emlékelve. Hetenként egy írásbeli dolgozat: az ol
vasottak alapján compositiók és extemporálék, nem tárgyalt 
daraboknak lefordítása magyarból latinra, mondatok szerkesz
tése a szabályok alkalmazására. — Tk. Schultz-Dávid: „Latin 
mondattan“ és Dávid István: „Latin olvasókönyv“.

Magyar nyele, hetenként 3 óra. Hangtan, szótan, mondat
tan. polgári ügyiratok. Költemények emlékelése, nevezetesen : 
Gsaládi kör, A hamis tanú. Mátyás anyja, Szibinyáni Jank, Botit 
bajnok özvegye Arany Jánostól; Szülőföldemen. Az alföld Pe
tőfi Sándortól; Szózat, A szegény asszony könyve Vörösmarty 
Mihály tó i; Szüreten Gyitlay Páltól. Hymnus Kölcsey Ferene- 
tő l; A pipits kántor Tompa Mihálytől. Olvasmányok, azok fej
tegetése. Két hetenként egy Írásbeli dolgozat. — Tk. Szinnyei 
József: „Rendszeres magyar nyelvtan“. Lehr-Riedl: „Magyar 
olvasókönyv“. Ilf-ik füzet.
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Rémet ni/díJ, hetenként í  óra. A betűk ismertetése, helyes 
kiejtés, hangsúlyozás, olvasás, irás, a határozott, határozatlan 
s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak fo
kozása, a számnevek, névmások, a hajlítási s módbeli segéd
igék, a gyenge, erős és vegyes igehajlitás cselekvő és szenvedő 
alakban, visszaható, személytelen s összetett igék. Olvasmányok: 
Herakles und die Schlangen, Herakles und der Löwe. Die 
Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nemea. Die Hydra von 
Lerna. Der wilde Eber. Költemények : Die Diesen und die Zwerge 
(Rückert), Des Knaben Berglied (Uhland), Der Kukuk und der 
Staar. Ezen prózai olvasmányok s költemények fordítása, em
lékelése s német nyelven való elemzése az egyes mondat- s 
beszédrészek latin elnevezéseinek megtartásával. Az egyszerű, 
bővített s összevont mondat. Az olvasmányban előfordult fő
neveknek ejtegetése, az igéknek hajlitás szerint való, valamint 
a határozóknak, praepositióknak és kötőszóknak rendszeres 
összeállítása. Szóbeli fordítás németre minden feleléskor, két 
hetenként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg fordítása 
Írásban. — Tk. Hoffmann Mór német nyelvtana és olvasó
könyve, I-ső rész.

Számtan, hetenként 3 óra. Kamatszámolás, határidő, agio, 
biztosításügy, tara, arányos osztás és elegyités-szabálv. — Kk. 
Lutter számtana, lll-ik füzet.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A távolság, a szög, a 
háromszög, a négyszög s a sokszög felmérése; a földrész fel
mérése a coordináták módja szerint, a helyszín-rajzolás; az 
egyenes és a kör. a szög és a kör, a sokszög és a kör. Köz
ben a tanár által a táblára rajzolt külömböző ékítmények raj
zolása. 20 drb rajzlap készíttetett. — Tk. Dr. Fodor és dr. 
Wagner Constructiv-planimetria. Sk. Háuselniann „Moderne 
Zeichenschule“ és Vidéky János; „Módszeres szab. kézi rajzok
tatás“ Paris IV—V. rész.

Történet é* földrajz, hetenként í- óra. Magyarország tör
ténete és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza, idő
szaki tábla készítése. — Tk. Batizfalvy István, Magyarok tör
ténete; dr. Márki Sándor, Az osztrák-magyar monarchia politikai 
földrajza.

Phj/sikai földrajz, hetenként 2 óra. Physikai jelenségek; 
halmazállapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és mozgás 
fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vízről; a levegőről. A
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hőtan, fénytan, az electromosság és delejesség tanainak alap
vonalai. A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a vizen, 
a levegőben. A föld belseje. — Tk. Dr. Schmidt: A physikai 
földrajz III. kiadás. Budapest 1888.

Ének, hetenként l óra, a IV-ik osztálybeliekkel egyesülve. 
Tanultak 25 egyházi énekel négy hangra. — Kk. Moesz Géza: 
„Kis orgona“.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorfelállitás, 
sornyitás, oldal- és arezsorképzés, rendek és kettősrendekbe 
fejlődés, fordulatok, menet előre, hátra, oldalt, kanyarodás. 
Szabadgyakorlatok: különféle állások, karlenditések, karlöké
sek, törzsforgatások, lábütések. Szergyakorlatok; ugrás mint az 
I-ső osztályban, magas és távugrás, kötél- bakugrás csak mell
magasságig, lóugrás, üléscserék, lábkörzéssel és testfordulattal. 
Nyújtón: függések, felső-, alsó-keresztforgással, lendülés elére- 
és hátraugrással. Korláton: kar-, törzs- és lábgyakorlatok, 
térdfüggés, visszafordulás, fel- és lemenések a rézsútos létrán, 
függő állásban menés; lendülések; függeszkedés különféle fo
gással a vízszintes létrán; mászás a rúdon és kötélen. Korlá
ton : gyakorlatok támaszban, ülés- és üléscsere- és függési 
gyakorlatok. Tornajátékok a szabadban.

Tanárok'. Moesz Géza osztályfő, tanította a latin s magyar 
nyelvet és éneket; Micsinay János a vallástant; Haitsch Samu 
a német nyelvet: dr. Gserey Adolf a rajzoló mértani és phy
sikai földrajzt; Király Ernő a történetet és földrajzt; Osztro- 
lucky Gyula a számtant.

A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Hit- és erkölcstan. — Kk. Gsisko Pál: Hit- és erkölcstan.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: az esettan is
métlése után különösen az idők használata, indicativus, con
junctivas a főmondatokban, kötőszókkal kapcsolt coniunctivus. 
visszamutató mondatokban használt coniunctivus, a nem egye
nes kérdésekben használt coniunctivus, imperativus, infmitivus, 
accusativus cum inflnitivo, nominativus cum infinitivo, az oratio 
recta és obliqua, participium attributivum és absolutum, gerun
dium, supinum — megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Prosodiá- 
ból a lényegesebb szabályok, a lábak, a versekből a hexameter, 
pentameter, iambicus, sapphicus, alcaicus, adonicus, C h o r i a m 
bus latin nyelven. — Liviusból: Rómának a gallok által való 
elfoglalása és Gamillus, az első sanmit háború, a latinok ellen



viselt háború. Ovidiusból: az emberi nemnek négy korszaka. 
Philemon és Baucis — mindez fejtegetve, lefordítva és emlé
keire. Hetenként egy Írásbeli dolgozat: az olvasottak alapján 
compositiók és extemporálék, nem magyarázott daraboknak le
fordítása magyarból latinra, mondatok szerkesztése a szabályok 
alkalmazására. — Tk. Schultz Dávid: „Latin mondattan“ és 
Dávid István : „Latin olvasókönyv“.

Mctyyar nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmányok: 
Arany János Toldija (mind a 12 ének), az első négy ének és 
a 12-ik részletesen fejtegetve és emlékelve is. Ilonfidal Petőfi
től. Fohászkodás Berzsenyitől. Himfy dalok. Kis gyermek halá
lára Vörösmarty tói. Kis-Kúnság Petőfitől. Isten hozzád Bajzá
tól. András és Béla Vörösmarty tói. Prózai olvasmányok: A 
nevelés Zrínyi korában Salamon F.-től. A magyar alföldi puszta 
Hunfalvy .1.-tól. A madarak vándorlása Paszlavszky J.-tól. 
Hunyadi János emlékezete Szemere 15.-tól. Ezek alapján ta 
nulták a stilus általános szabályait, az egyszerű és stilus kü
lönös szabályait, a prózai és költői stilus külömbségét, a hang
súlyos és időmértékes verselést. írásbeli dolgozatok: Milyen a 
jól nevelt gyermek szülői-, tanítói-, társai- és a természettel 
szemben ? A fürjek vándorlása „Hunyadi János emlékezete“ 
c. olvasmány szép kifejezései egyszerűsítve (2 dolgozat). Toldi 
Miklós jellemvonásai Arany Toldijának 1. é. alapján. Készülő
dések Toldi György fogadásához. Kis-Kúnság (2 dolgozat). A 
szemléletesség és élénkség tényezői Arany Toldijának IV. éne
kében (2 dolgozat). Toldi György kudarca. Tk. Stilistik;) I. r. 
Névy Lászlótól és Arany Toldija.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan: hang-, 
szó-, alak- és mondattan. Prózai olvasmányok: Der Argonau
tenzug. Költemények: Der Sänger (Goethe), Die Heinzelmänn
chen (Kopisch), Bürgerieben im Frieden (Aus Schillers „Glocke“. 
Ezen olvasmányok- s költeményeknek német nyelven való szó- 
és mondattani elemzése, fordítása, emlékülése s az előforduló 
szavak etymologikus leszármaztatása. Szóbeli fordítás németre 
minden .feleléskor, két hetenként az olvasottakra vonatkozó 
magyar szöveg fordítása Írásban. Tiz fordítási gyakorlat a 
nyelvtanból. — Tk. Hoffmann Mór német nyelvtana és olvasó
könyve, 11 -ik rész s Dr. Szeműk István, elméleti s gyakorlati 
német nyelvtana, második évfolyam. Esztendőre e helyett fog 
használtatni: Fleischhacker és Kárpáti német nyelvtana.
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Számtan (Algebra), hetenként 3 óra. A négy alapművelet 
egész és törtszámokkal, négyzetre és köbre való emelés, geo
metriai haladván}'. — Tk. Motnik-Klamarik Algebrája Dr. Wag
ner Alajos átdolgozásában.

Baj coló mértan, hetenként 2 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 két síkon. 
Az építészet tagjainak fejtegetése és rajzolása. A dór, joniai 
és korinthiai építészeti modorba tartozó egyes épületek rajzo
lása. A rajzlapok száma 20—30. — Tk. Landau és dr. Wöhl- 
rab „Rajzoló mértan“. III. füzet. Sk. Ernst Nöthling „Formen
lehre der Baukunst“.

Történelem, hetenként 3 óra. Az ókor története a római 
császárság megalapításáig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Világ
történelem , I. köt. (egyes részletek kihagyásával). Időszaki 
tábla készítése.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ghemiai előismeretek. Az 
ásványtanból: az ásványok pysikai és alakbeli tulajdonságai; az 
ásvány rendszerek: az ásványok rendszeres leírása. A kőzet
tanból : a kőzet fogalma; a kőzetek felosztása; az osztályok 
rendszeres tárgyalása; a kőzetek szerkezete (geotektonika). A 
földtanból: a föld történetének korszakai; a jelenkor s abban 
működő tényezők tárgyalása; a negyedkor; a harmadkor; a 
másodkor; az elsőkor; az őskor. — Tk. dr. Roth Samu „Az 
ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. 1888.

Ének, hetenként 1 óra, (1. a III. osztálynál).
Tornázós, hetenként 2 óra. Úgy mint a III. osztályban.
Tanárok: Király Ernő osztályfő, tanította a történelmet 

s algebrát; Händel Vilmos a vallástant; dr. Cserey Adolf a 
rajzoló mértani és a természetrajz!; Moesz Géza a latin nyelvet 
és az éneket; Sule Endre a magyar nyelvet; Haitsch Samu a 
német nyelvet.

Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az 
ó- és újtestamentomi könyvek ismertetése, olvasása, fejtegetése 
s egyes szakaszok emlékelése. — Tk. Zsarnay Lajos: „Bibliai 
bevezetés“.

Latin nyel», hetenként 6 óra. Livius XXL könyv 1—30 
cap. olvasása, fejtegetése és részben emlékelése; a többi feje
zetek csak tartalmilag ismertetve. Phoenicia és Carthago tör-
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tőrjeiének, különösen pedig a pún háborúknak felelevenítése; 
Livius életrajza és irodalmi működése. Anthologia Latina. A 
római irodalom kezdetének rövid ismertetése után a lantos 
költészet története. Az illető irók életrajzainak előre bocsátása 
illán olvastatott, magyaráztatott és emlékei te tett: On. Naevius 
és Qu. Ennius sirverse; Gatullustól a VII. és Vili. költ.; Ver- 
giliustól az 1. Ecloga, a Georgiconból Itáliának dicsérete; 1lo- 
ratiustól a XXIV. és XXX. költemény; Tibullustól Ambarvalia 
ünnepe; Ovidiustól: A világ négykora; Martialistól: Az irigy 
jelenkor. A prosódiai és metrikai szabályok ismétlése. Magán- 
szorgalomból elolvasták, „A viz özön. Deucalion és Pyrrha* 
című darabokat Ovidiustól: Bartko Miklós, Dianovszky Vilmos, 
Illanicz Dániel, Händel Vilmos és Sensed György tanulók. He
tenként 1 óra az alak- és mondattan átismétlésére fordittatott. 
Havonként 2 Írásbeli dolgozat, még pedig vagy a tárgyalt ol
vasmányok alapján extemporálék és compositiók, vagy pedig 
magyarból latinra való fordítás a Kolmár-Sváby-féle olvasó
könyvből. A dolgozatokban megjelelt hibák együttes kijavítása. 
Tk. Bartel és Malmosi, Livius; Pirrchala, Anthologia; Schultz- 
Kis nyelvtan; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok t. rész.

G'öröij nyelv, hetenként 5 óra. Alaktan : főnév, melléknév, 
igehatározó, névmás, számnév és az ige. nevezetesen a verba 
púra, muta és liquida praesense, imperfectuma, erős aoristosa, 
futuruma az activum- és médiumban, megfelelő fordítási gya
korlatokkal. Praeparatiók készítése óráról-órára. Két hetenként 
egv írásbeli iskolai dolgozat; a dolgozatoknak együttes javí
tása. — Tk. Curtius-Abel, Görög nyelvtan és Schenkl-Abel, 
Görög olvasókönyv.

Magyar nyelv, hetenként dóra. Költői olvasmányok: bal
ladák. Prózai olvasmányok : A Klárán. Az énekes pinty. Az 
első hó. Pelopidas ifjúsága; barátsága Epaminondasszal. Egy 
nevezetes gazda honunkban. Vonások a régi magyarok erköl
cseiből. A csikós. Vörösmarty Mihály tanuló korában. Mesék. 
Parabolák. Gróf Kohári István Bajza ,1.-tól. Szondi két apródja 
(Műmagyarázat Gregusstól). B. Eötvös József „Gondolatai“-búi. 
Kölcsey Parainesise. Socrates emléke Xenophontól. Ezek alap
ján tanulták az Írásművek szerkezetét, a feltalálást annak for
rásaival, a prózai leiró és elbeszélő műfajok elméletét, a mű
magyarázatot, elmélkedést, értekezést, chriát. Szavalmányul a 
fejtegetett balladák, románezok és önkényt választott darabok
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szolgáltak. írásbeli dolgozatok: „A Rriván“ c. havasi kép 
vázlata. A kanári (állatrajz). „Az első hó“ c. leírás vázlata. 
A tél örömei (elbeszélés). A Selmecbányái Ó-vár (leírás). Gróf 
Kohári István jelleme (jellemrajz). Arany „Szondi két apródja“ 
c. balladájának tartalma szép prózában. Műmagyarázatok a 
beemlóKelt költeményekről. A barátságról (értekezés). — Tk. 
Stilisztika II. r. Névv Lászlótól és Magyar balladák Greguss- 
Beőthytől.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A nyelvtan tüzetes ismét
lése. Olvasmányok: Gid 1„ 2., 3„ 4., 5.. G„ 7„ 8„ í). és 1G. 
románca fordítva, elemezve, könyvnélkül tanulva s részben 
prózában földolgozva. A 10., 11., 12., 13., 15., 17., 18., 21. és 
22. románc fordítva, magyarázva. Gid szereplése Nagy Ferdi- 
nándo, Erős Sanclio, VI. vagy Bátor Alfonsó alatt s Valenciá
ban, mind Herder románcai nyomán német prózában az isko
lában leírva, fordítva s könyvnélkül tanulva. A románcok 
nyelvének jellemzése, szóbeli fordítás németre minden felelés
kor, havonként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg for
dítása írásban. Nyolc fordítási gyakorlat a nyelvtanból. — Tk. 
Dr. Heinrich Gusztáv: Herder Gid-Románcai és Dr. Szemák 
István: Német nyelvtana, második évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Európa története, Amerika 
felfedeztetéséig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem, II. 
köt. (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla készítése.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Őszkor 24 élő növény 
tárgyaltatott a szervismébe való bevezetésül. Linné rendszere. 
A nagyitóval való bánásmód s alsóbb rendű növények, külö
nösen moszatok bemutatása mikroskoppal. Rendszeres növény
tan. az egyes családok részletes tárgyalása; úgy a virágtalan, 
mint a virágos csoportokból. A szövettan. Az alaktan. Az élet
tanból néhány fontos tünemény. Nő vény gyűjtés, a növények 
meghatározása. — Tk. Dr. Roth Samu: „A növénytan alap
vonalai“. — Sk. Dr. Cserey: Növényhatározó.

Mathesis, 1. Algebra, hetenként 2 óra. Első fokú egyen
letek két ismeretlennel, a kéttaguak hatványai, arithmetikai ha- 
ladvány, interpolálás, a gyök fogalma, a hatvány és a gyök 
gyöke, a szorzat s a hányados gyöke, a négyzetek négyzet
gyöke, a közönséges számok teljes négyzetgyöke, a tiszta és 
vegyes négyzetes egyenlet, számműveletek négyzetgyökökkel, az 
algebrai kifejezések és a közönséges számok köbgyöke. — Tk.
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Mofnik-Klamarik-Wagner: „Algebra“. — II. Geometria. A vo
nal és a szög. Háromszögek szögei és összevágósága. Paralle
logramma. Egyenlőszárú háromszögek. Szerkesztésbeli feladatok. 
Egyenesek aránya. Sugárrendszer és az arányos egyenesek. 
Háromszögek hasonlósága. — Tk. Wagner Alajos.

Tornázik: hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok. Sorgyakor
lat : állás, fővetések, testfordulatok, mozdulat előre, oldalt és 
hátra, igazodás. Fegyverfogások: súlyba, lábhoz, tisztelkedj. 
imához, imától, térdelj imához, sapkát (kalapot) le, sapkát (ka
lapot) fel, imától fel, eskühöz, sapkát (kalapot) fel. Szakasz- 
gyakorlatok: a szakasz felállítása és beosztása, felállitási és 
mozdulat! segédeszközök; arczvonal mozdulatok, rendek és 
kettősrendek alakítása, a rendek és kettősrendek mozdulatai 
és átalakulása, fejlődés rendek vagy kettősrendekből. Század- 
gyakorlat: alakok és felállítás, felállitási és mozdulati segéd
eszközök, arczvonal mozdulatok, oszlop alakítása, oszlop moz
dulatai, oszlop változtatása, fejlődés oszlopból, rendek és ket
tősrendek. Szabadgyakorlatok : ellenoldalú mozdulatok, súlyzó- 
gyakorlat,, társasgyakorlatok, futás. Szergyakorlat: magas-, 
távol- és rohamugrás; kötél-, bak- és lóugrás. Nyújtón: mellső 
alkar- és felkarfüggés helyben és tovamozgással, szabadtérd- 
függés. Korláton: szökdelés támaszban, magas lendűlés; össze
tett üléscserék; előre és hátraugrás lendülésből, oldalugrások.

Tanárok: Hlavatsek András osztályfő, tanította a latin, 
görög nyelvet és a vallástant; Sulc Endre a magyar nyelvet; 
Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő a történelmet; 
dr. Gserey Adolf a természetrajzot; Moesz Géza az algebrát; 
Jezsovics Károly a geometriát. A katonai gyakorlatokat Haitsch 
Samu vezette, a többi testgyakorlatokat Huber József, torna
mester.

A halódik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az 
újtestamentomi könyvek ismertetése, olvasása, némely szaka
szoknak (egyebek közt „a hegyibeszéd“-nek) részletesebb fej
tegetése és emlékelése. — Tk. Zsarnay Lajos, Bibliai bevezetés. 
(Esztendőre ez osztály az egyetemes egyházi történetet fogja 
hallgatni.

Latin nyelv, hetenként G óra. Sallustiusból: De coniura- 
tione Catilinae I—XX., LI. és LII. fej. olvasva, fordítva fejte
getve és részben emlékelve, a nem tárgyalt fejezetek is tartal
milag ismertetve. A történetírás története, főleg pedig Sallus-
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tius élete és irodalmi működése. Ciceróból: Oratio príma in 
Gatilinam, egészen elolvasva fordítva és magyarázva, hat feje
zet emlékelve is. A szónoklat története, — fő tekintettel Cice
róra, — kiterjeszkedve ennek egyéb irányú irodalmi működé
sére is. Az auctorok olvasásával kapcsolatosan az alak- és 
mondattan ismétlése (különösen a consecutio temporum, a 
kötőszók használata, az oratio recta és obliqua, a gerundium 
és gerundivum, infinitivus, participium). Két hetenként egy 
Írásbeli dolgozat és pedig részben az olvasottak alapján com- 
positiók és extemporalék, részben pedig a Kolmár-Sváby-féle 
olvasókönyvből fordítás magyarból-latinra. A dolgozatok együt
tes javítása. — Tk. Sallustius Grispus ed. Bartal-Malmosy; 
Ciceronis Orationes Selectae, ed. Gyüríts A ntal; Schultz-Kiss 
nyelvtan; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok I. r . ; Virgilius 
Aeneis-ének 1-ső és 2-ik könyvéből összesen 700 vers. Ma
gyarázva fordítva és felerészben emlékelve. Kk. Veress Ignác, 
és tekintettel a jövő évre Pirchala Imre könyve.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. A tavali anyagot ismételve 
és folytatólag a — ,ui végű és a rendhagyó igék az odavaló 
gyakorlatokkal és 30 Aesopus-féle mese. — Tk. Curtius-Abel 
görög nyelvtana és Schenkl-Abel görög olvasókönyve. Xeno
phon Kyropaediájából az első és második rész. — Tk. Schenkl- 
Horváth-Elischer (az ifjúkori élet). A nyelvtannak és a mon
dattan főbb szabályainak folytonos ismétlése.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok; Coriolanus, 
Shakespearetől. Tudós nők Moliéretől. Mátyás diák, Kisfaludy 
K.-tól. Részletek Székely István, Heltai Gáspár és Pethő Ger
gely krónikáiból. Szt. István és Szt. László jellemzése. Zrínyi 
Miklós (a költő) ifjúsága. Emlékbeszéd Szalay László felett, B. 
Eötvös J.-től. Védelem P. J. számára, Kölcsey F.-től. A ta
karékosság (dve a természetben, Greguss Gy.-tól. Ezek alapján 
tárgyaltattak: a dráma szerkezete, a drámai jellemek, a jellem
zés főbb módjai, a tragédia érzelmi s értelmi hatása, a tragi
kum, komikum, a dráma fajai és rövid története; a történetírás 
tárgya, forrásai, szerkezete, előadása, a történetírás története; 
a szónoki beszéd tárgya, a feltalálás és forrásai, az érvek, 
indulatgerjesztés, rábírás, a szónoki beszéd szerkezete, elő
adása, a szónoklat története; az értekezés. Írásbeli dolgoza
tok : Mikép mutathatja ki háláját a tanuló az iskola irányában ? 
(értekezés). Coriolanus jelleme (jellemrajz). A komikum Kis

2
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faludy K. „Kérők1- c. vígjátékéban (tanulmány). Szt. László 
jelleme (jellemrajz). A drámai jellemzés főbb módjai, példák
kal megvilágítva (tanulmány). Gyulai Pál „Pókainé“ c. balla
dájának fejtegetése (míímagyarázat). Kölcsey F„ P. J. védel
mére irt beszédjének vázlata. Szalay László törekvései (szép 
próza). A hazáért mindent lehet kockáztatni, tie a hazát sem
miéit (szónoki beszéd). Szabad dolgozat 1848. mám 15-ével 
kapcsolatban. Szeresd az emberiséget! (Szónoki beszéd, váz
lat). — Tk. Shakespeare „Coriolanus“-a. Rhetorika, Névy 
Lászlótól.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A nyelvtan tüzetes ismét
lése. A ballada elmélet rövid ismertetése után fordittattak, 
elemeztettek és emlékeltettek: Bürgertől: Lenore ; Goethétől: 
Der Fischer, Erlkönig, Mignon. Der Zauberlehrling, Der getreue 
Eckart; Schwab Gusztávtól: Des Fischers Haus: Herdertöl: 
Erlkönigs Tochter. Ezen költemények tartalma, gondolatme
neté, alapeszméje, szerkezete, felosztása, stílusa, előadása s 
forrása az iskolában német prózában leírva s fordítva, em- 
lékeltetett. Prózai olvasmányok: Lucian, görög szatirikus iró 
„A hazug11 c. műnek 33—36. fejezete Wieland fordításában. 
Grimm testvérek mondája: Frau Holle und der treue Eckart. 
Szóbeli fordítás németre minden feleléskor, havonként kisebb 
elbeszélések fordítása. Hat fordítási gyakorlat a nyelvtanból. 
Tk. Dr. Heinrich Gusztáv „Német balladák és románezok I. 
rész, és Dr. Szemák István nyelvtana.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története 1848-ig, 
a szabadelvű eszmék diadaláig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Vi
lágtörténelem. 111. kötet (egyes részletek kihagyásával). Idő
szaki tábla készítése.

Mathesis, hetenként 3 óra. I. Algebra: Gyökmennyiségek, 
egyenletek, logarithmusok. II. Geometria: Kör. Goniometriai 
functiók; derékszögű háromszögek és szabályos többszögek 
feloldása. Sinus, Carnot tangens tantétele. Alkalmazás. — Tk. 
Wagner Alajos.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Előismeretek: az állatok 
szervei és szervrendszerei; a kültakaró; a mozgás és érzés 
szervei; az érzékek; az anyagcsere; a táplálkozás; vérkerin
gés; lélekzés; a kiválasztás; a szaporodás s annak nemei; az 
állatok kifejlődése, átalakulása és ivadékcseréje. A gerinczesek, 
az Ízeltlábúak, a férgek, puhatestűek, tüskebőrüek, tömlősállatok



és véglények részletes leírása, osztályozása s felsorolása. — Tk. 
dr. Roth Samu, Az állattan alapvonalai.

Tornázús, hetenként 2 óra, mint az V. osztályban.
Tanúról-: Bellas János osztályfő; tanította a görög nyelvet; 

Händel Vilmos a vallástant; Hlavatsek András a latin nyelvet. 
Vergilius kivételével, melyet Bellas fejtegetett; Sale Endre a 
magyar, Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő a tör
ténelmet , Jezsovics Károly a mathesist, dr. Cserey Adolf a 
természetrajzt.

A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egy
háztörténet Händel Vilmos tankönyve nyomán.

Latin nyelv, hetenként fi óra. Virgilius Aeneiséből a III-ik 
könyv egészen; tk. PirchalaImre. Horatius Ódáinak első könyvé
ből az 1, 2, 3, 12, 14, 20, 22, 24 ódák; tk. Bartal-Malmosy. 
Tacitus Gornianiájából az 1—27. fej. (általános rész); tk. Ring 
Mihály. Cicero beszédei Marcellus és Ligarius ügyében; tk. 
Kadlecsik Rikháid. Mindez fordítva, alaposan magyarázva és 
emlékelve kisebb részben. Római irodalom-történet, tavairól 
folytatva és befejezve. A nyelvtannak és a mondattan főbb 
szabályainak folytonos ismétlése.

(röröy nyelv, hetenként 5 óra. Xenophon Anabasisából 
Schenkl-Horváth Chrestomathiája szerint: Készülődések a há
borúhoz, vonulás a király ellen, a cunaxai ütközet, Cyrus jelleme 
(némely jellemvonások). Xenophon a hadsereg élére lép, különö
sen Xenophon beszédei; a többi fejezetek s Anabasis könyvei
nek tartalma ismertetve. Horn. Odysseájából az 1 ének, II., VI. s 
lX-ikből válogatott szakaszok, a többinek tartalma ismertetve. 
Curtius-Abel nyelvtana ismételve. írásbeli gyakorlatokul az 
olvasottak és tárgyaltak alapján extemporálék s compositiók.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: minden 
költői műfajra több darab. Ezek alapján tárgyaltattak: a mű
vészetek fajai, a költészet helye a művészetek közt, a verstan, 
a költemény-fajok és pedig: a monda, rege, legenda, epopoeia. 
regény, novella, románc, ballada, idyll, satyra, tankcMtemény, 
epistola, oktatós epikai művek; a dal, elégia, bölcselő ének. 
epigramma; az óda, hymnus. dithyramb, rhapsodia; végül a 
dráma elmélete. írásbeli dolgozatok: Az ember a föld ura 
(értekezés). A költészet a legegyetemesebb művészet (érteke
zés). Csodás elemek a Zrinyiászban és a Zalán futásában (ta
nulmány). Epizódok a Zalán futásában (tanulmány). Minő

2*

19



20

tulajdonságokkal kell bírnia a jó regényírónak? (értekezés). 
Arany J. „Tetemre hívás c. balladájának fejtegetése (műmagya
rázat). Az egészség fentartása mint földi megelégedésünk alapja 
(értekezés). Szabad dolgozat 1848. márc. 15-ével kapcsolatban. 
A drámai jellemek és azoknak a művészet által követett fő- 
tulajdonságai (értekezés). — Tk. Poétika és olvasmányok a 
poétikához, Névy Lászlótól.

Német nyelv, hetenként ?> óra. A nyelvtan tüzetes ismét
lése. Költői olvasmány: Schillertől: Die Bürgschaft, Die Kra
niche des Ibikus, Der Ring des Polikrates, Der Graf von Habs
burg fordítva, magyarázva és emlékelve. Ezen költemények 
tartalma, gondolatmenete, alapeszméje, szerkezete, felosztása, 
stílusa, előadása, forrásai s nyelvezeti tulajdonságai az iskolá
ban német prózában leírva, fordítva s emlékelve. Német iro
dalomból : A legrégibb tudósítások Németországról, a gót bi
bliafordítás (Codex Argenteus, C. Carolinus, C. Ambrosianus; 
gót miatyánk); a pogány kor költészete (a keleti gót monda
kör, a frank v. alsórajnai — a burgundi — és a hűn mondakör) 
Hildebrand dal a Vlll-ik századból. Nagy Károly és a Karo- 
lingok kora. Otfried Evangéliuma (tévesen úgynevezett Kriszt) 
és a Heljand; a Wessobrunni imádság, Muspilli. Az Ottók 
kora. Waltherius és Ruodlieb. A középkori német költészet 
virágzása (Az előkészítés korszaka; az átmenet korszaka: An- 
nodal, Rolanddal, Sándordal, Ernő herceg, Rother király. A 
XIII. század udvari epikája. Artus monda, Grál monda. Az 
udvari epika legkiválóbb költői: Heinrich von Veldeke, Hart
mann von Aue, Wolfram von Eschenbach és Gottfried von 
Strassburg. A lovagi lyra. A minnedal. A legkiválóbb minne- 
dalosok (Kürenbergi, Heinrich von Veldeke, Walther von der 
Vogelweide, Nithart). A nemzeti epos (Niebelung ének, Gudrun 
felosztása, tartalma, kéziratai, szerzői). A polgári költészet. A 
költészet hanyatlása és annak körülményei. A mesterdal, éne
kes iskola tagjai; a népdal; a drámai költészet. A reformatio 
kora. Luther Márton bibliaforditása és egyházi énekei; Hans 
Sachs életrajza és egyes művei. Jacob Ayrer, Fischart János 
epikai költő. A drámai költészet. Ezen irodalmi részt németül 
tanulták Kluge „Geschichte der deutschen Literatur“ nyomán 
füzetekből. Szóbeli fordítás minden feleléskor. 8 kisebb el
beszélés fordítása. — Tk. Dr. Heinrich Gusztáv: Német balladák 
és románcok II. rész és Dr. Szemák István Német nyelvtana.
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Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Földünk államainak 
ismertetése; az egyes országok története kiegészítve napjainkig; 
összehasonlitások céljából az osztrák magyar monarchiával 
kezdve. — Tk. Scholtz Albert, Politikai földrajz (sok részlet 
kihagyva). Statisztikai összeállítások.

Mathesis, I. Algebra. Egyenletek átismételve, kibővítve. 
Sorok. Kamatos kamatok. Permutálás, combinálás, variálás, 
Newton binom tantétele. II. Geometria. Trigonometria befe
jezve. Vonalok és síkok ismételve. Stereometria. Coordinata 
rendszer. Egyenes egyenlete. — Tk. Wagner Alajos.

Természettan, hetenként 4 óra. Szilárd, cseppfolyós és 
légnemű testek mechanikája. Acustica. — Tk. Czógler.

Tornázás, mint az V. osztályban, hetenként 2 óra.
Tanárok, Haitsch Samu osztályfő. tanította a német, 

Breznyik János a görög, Bellus János a latin, Sulc Endre a 
magyar nyelvet; Jezsovits Károly a mathesist és physikát; 
Hlavatsek András a vallástant; Király Ernő a politikai földrajzt.

A nyolcadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Keresztyén hit- és erkölcstan. — Tk. Zsilinszky „Hit- és er
kölcstan“.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Horatius Ódáinak 1-ső 
könyvéből az 1, 2, 3 és 24: a 2-ikből, a 3, 10, 14 és 16: a 
3-ikból az I és 30; a 4-ikből a 8-ik az Epodosból a 2-ik óda. 
A satirák 1-ső könyvének 1-ső darabja; az Epistolák 1-ső 
könyvének 2-ik darabja és az Ars poétikából 1—270 vers némi 
kihagyással, magyarázva fordítva és részben emlékelve, külö
nösen az ódák; kk. Bartal-Malmosy. Cácero de Officiis 1-ső 
könyve egészen, magyarázva és fordítva; kk. Klotz és Csengeri. 
Római irodalomtörténet, röviden, Leffler Sámuel könyve sze
rint. — Két hetenként egy Írásbeli dolgozat az olvasott anyag
ból külön összeállítva.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Plato Socrates védelmé
ből és Kritonjából válogatott szakaszok, mintegy 35 fejezet for
dítva, magyarázva. Bevezetésül némelyek a görög bölcsészei
ről, különösen Plató műveiről. Az Apologia lll-ik fejezeténél 
Aristophanes Nephelai cimű comoediája ismertetve. Homeros- 
ból az Ilias első éneke egészen, a II-ikból 480, a III-ikból 355 
vers, a többinek tartalma ismertetve. Homerosi kérdés. írásbeli 
gyakorlatokul az olvasottak s tárgyaltak alapján extemporálék 
és compositiók.
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Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: Attila la
komája, Priskos rhétortól. Néhány darab a hűn és magyar 
hősmodakörből, a király mondakörből. A halotti beszéd és kö
nyörgés. Részletek a Révay-, Jordánszky-, .lászay-, érsekúj
vári- és Erdy codexből. Emlékdal Mátyás király halálára. His- 
toriás ének Pannónia megvételéről. Részletek a XVI. századbeli 
bibliafordításokból, krónikákból. Néhány darab Heltai Gáspár 
és Pesti Gábor meséiből. Az átokról. Részletek Tinódi, Ilosvai, 
B. Balassa, Pázmány, Zrínyi, Gyöngyösi, Mikes műveiből. Jel
lemző darabok Bessenyei, Virág, Gvadányi, Szentjóbi, Dayka, 
Kármán, Csokonai, Kisfaludy S., Kazincy műveiből. Felelet a 
Mondolatra. Szemelvények Berzsenyi, Kölcsey, Kisfaludy K., 
Katona, Fáy, Vörösmarty, Cucor, Garay, Rajza, Tompa, Petőfi, 
Arany műveiből. Ezekkel kapcsolatban a magyar nemzeti iro
dalom története. írásbeli dolgozatok: A természettan tanulásá
nak hasznáról (értekezés). A nemzeti büszkeségről (értekezés) 
Zrínyi Miklós a költő és Gyöngyösi István (párhuzam). Miért 
akarta Kármán József Pestet irodalmi központtá tenni ? (érte
kezés). Mily külömböző költői irányok (iskolák) támadtak iro
dalmunkban a klassicizmus korában és mi volt közös céljuk ? 
(tanulmány). Kölcsey F. Hymnusának fejtegetése (műmagyará
zat). A klassicizmus és romanticizmus közti külömbségről (ér
tekezés). Szabad dolgozat 1848. márc. 15-ével kapcsolatban. 
Vázlatok iskolai előadásokról. — Tk. A magyar nemzeti iroda
lom története Beöthy Zsolttól.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Olvasmány: Lessing „Minna 
von Barnhelm“ c. vigjátéka 5 felvonásban. Keletkezése, cselek- 
vénye. Német irodalomból. A legrégibb időktől a 16-ik század 
drámai költészetéig, mint a 7-ik osztályban. Azon kívül : Az 
utánzás korszaka. A nyelvművelő társaságok. Az első sziléziai 
iskola. A második sziléziai iskola és ellenesei. A regény és 
szatíra. A lipcseiek és svájciak harca. (Gottsched-Bodmer-Brei- 
tinger) Klopstock, Wieland, Lessing és müvei, szintén németül 
tanulva füzetekből. Havonként elbeszéléseknek iskolai fordítása.

Tk. Dr. Heinrich Gusztáv: „Minna von Barnhehn oder das 
Soldatenglück“ és Dr. Szeműk István német nyelvtana.

Történelem, hetenként 3 óra. Magyarország története. —- 
Horváth Mihály — Sebestyén Gyula: A magyarok története 
rövid előadásban (egyes részletek kihagyva). Időszaki tábla ké
szítése ; összefoglalások.
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Mathesis, hetenként 2 óra. Az egész tananyag ismétlése.
Természettan, hetenként 4 óra. Optika, hőtan, elektro

mosság. — Tk. Gzógler.
Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és logika. — Tk. 

Lélektan, Schlatter Alfrédtől, logika Beck-Gregusstól.
Tornázás, hetenként 2 óra, mint az V-ikben.
Tanárok. Jezsovits Károly, osztályfő, tanította a mathesist 

és a physikát; Händel Vilmos a vallástant; Bellas János a la
tin, Breznyik János a görög, Haitsch Samu a német nyelvet; 
Sale Endre a magyar irodalmat és a bölcsészetet; Király Ernő 
a történelmet.

111. A tanító-képzőben. Az l-ső évi tanfolyamra 8-an 
iratkoztak be, a Il-od évire G-an; a III. éviben voltak 5-en, a 
IV-ed éviben 2-en. összesen 21-en. Tantárgyak, mint más évek
ben, a latint s görögöt kivéve minden egyebet az illető (V— 
VI—VIJ—VIJL) osztályokban a lyceum növendékeivel hallgat
tak. Külön tanulták az I. s II. tanfolyambeliek a tót nyelvtant 
s ez évben a bibi. történeteket, heti 4 órában, ezeket oly 
nyelven, melyen tanítani fognak; a III—IV. tanfolyambeliek 
pedig a nevelés s tanitástant és neveléstörténetet hasonlón, he
tenként 4 órában, valamennyien a zenét és éneket, amazt 4, 
ezt 3 órában hetenként; valamint a rajzi, heti 2 órában, mi 
a képzősökre nézve kötelező tantárgy. Nevelés és tanítástannál 
kézikönyvül Ur. Emericy Géza: Népiskolai neveléstana, nevelés- 
történetnél pedig dr. Kiss Áronnak „A nevelés és oktatás 
története“ basznál látott. Zongorázás, az első és második tan
folyambelieknél : gyakorlatok, a dur és moll hangmenetek, 
sonatinák. Az átalános zenetan. A harmadik és negyedik tan
folyambelieknél : gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás. 
Orgona-gyakorlatok, chorálok eljátszása pedállal; a különféle 
aecordok, elő-, köz- és utójátékok elmélete, azok begyakorlása. 
Összhangzattan. Énekben gyakorlatok és 72 chorál dallam,! ezek
nek egy részét négy hangon is énekelték az algvmn. növendé
kekkel, kiknek énekóráiban a képzősök is tartoztak jelen lenni. 
A külön tárgyakat előadták: Moesz Géza a zenét és éneket, 
Sulc Endre a nevelés és tanitástant, Händel Vilmos a nevelés 
történetét, Hrencsik Károly a tót nyelvtant s bibi. történeteket 
s Spotkovszky Károly a szabadkézi rajzt.



II. Tanárok.
A tanári személyzetben mily változás történt, a 4-ik lapon 

van említve. Rendes tanárokul működtek: Bellus János, VI-ban 
osztályfő, hetenkénti óráinak száma 18; Breznyik János, igaz
gatótanár. (Ez évben kiadta a Selmecbányái ág. hitv. ev. egy
ház és lyceum történetének 3-ik füzetét.) Dr. Gserey Adolf, 
természetrajzi szertárőr, h. ó. sz. 21. Haitsch Samu, Vll-ben 
osztályfő, h. ó. sz. 22. Hlavatsek András, V-ben osztályfő, h. 
ó. sz. 21. Téli hónapokban a könyvtárteremben tartott isteni 
tiszteletet vezette. Jezsovics Károly, természettani szertárőr; 
VlJI-b an osztályfő, h. ó. sz. 18. Király Ernő, IV-ben osztályfő, 
h. ó. 21. Moesz Géza, Ill-ban osztályfő, h. ó. sz. a lyceuroban és 
a tanító-képzőben, emebben a zene s ének gyakorlatokat vezeti 
27. Micsinay János, I-söben osztályfő, melylyel esztendőre a 
másodikba megy, li. ó. sz. 21. Osztrolucky Gyula, Ive. könyvtá
ros, II-ban osztályfő, esztendőre az elsőnek vezetését veszi által, 
h. ó. sz. 22. Sulc Endre, a tanári értekezlet jegyzője, az élel- 
mezőnek gondozója, h. ó. sz 23. — Rendkívüli tanárok s óra
adók : Händel Vilmos, hontmegyei ev. főesperes, h. ó. sz. 7. 
Hrencsik Károly, ev. tót lelkész, h. ó. sz. 4, a tanító-képzőben. 
Paulovics József, róni. kath. segédlelkész s hitoktató, h. ó. sz. 
8. Velvárd József, izr. vallástanító. Spotkovszky Károly, róni. 
kath. gym. rendes rajztanár a felgymnasiumi és tanító-képzői 
növendékeket a szabadkézi rajzban gyakorolta, h. 2 órában. 
Huber József, városi tornamester. Almán Dániel az előosztályt 
tanította.

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

ként 8 órában a tanító-képzősöket tanította, emez 4 órában a 
lyceum azon növendékeit, kik magokat zongorozásban gyako
rolták. Ilyenek 13-an voltak. Tandíj 20 Irt, némelyeknél 10, 
15, kik több év óta járnak a zeneintézetbe s elébb is csak 
ennyit fizettek. Ingyen csak a tanító-képzősök taníttatnak. 
Hangszerek: 9 szárnyzongora, egy Rieger-féle orgona pedállal 
s két. változattal és két harmonium, melyeknek egyikét Rieger 
testvérektől 135 írtért ez évben szereztük a könyvtárteremben 
tartatni szokott isteni tiszteletnél való használatra. — Ügyeseb
bek a zongorázásban: Brocken Jenő, Szirotka Szilárd, Pántyik
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Árpád, Clement Béla, Vl-od és Clement Károly TV-ed osztály
beliek. Brocken Jenő a kezdők tanításánál segédül alkalmazta
tott. Kótákból vétettek: Kuhlau, Diabelli, Mozart s Haydn so- 
nátái több füzetben s ajándékul jött Tanádi Emil, bogsani er
dész úrtól 45 füzet a Pesti Hírlap zenemellékletéből.

IV. Szabadkézirajz, torna s gyorsírás.
Az algymn. osztályokban a rajz kötelező tantárgy lévén 

s a mértannal összekapcsolva adatván elő, szabadkézi rajzban, 
mit ingyen tanulhatnak, csak a felgymn. növendékek gyakorol
tattak, kik erre önként jelentkeztek: csak a tanítóképzősök 
köteleztettek kivétel nélkül részt venni a gyakorlatokban, me
lyeket Spotkovszky Károly, kath. gymn. rendes rajztanár ve
zetett. Nagyobb szorgalmat fejtettek ki: Baltigh Zsigmond. 
Clement Béla, Pántyik Árpád, Szírotka Szilárd, Sóltz Dezső, 
Klein Béla, Taszter Béla Vl-od, Neuschwendtner Ferenc s Gray 
Frigyes‘VII-ed oszt. tanulók: a tanító képzősök közül pedig: 
Laco Endre, Lukácsik István I., Podsztrelen Endre II., Hroz- 
jencsik János, Laco Dániel és Zelenka Frigyes III-ad évi tan- 
folyambeliek. Az algymnasiumban olyanok, kik mind a 3 har
madban jelest kaptak: 1-ben Hlavatsek Árpád és Béla, Králik 
Sám., Raksányi Sám.; II-ban Klimann Sám., Patay Miklós, 
Svehla Béla; Ill-ban Bartko Pál; IV-ben Dedinszky Aladár, 
Horváth János, Kovaíovszky János és Vehovszky Pál.

Torna zásban mindenik osztályban Huber József torna
mester vezetése mellett mily gyakorlatok vétettek elő, az 1-sö 
szám alatt előadottakból látható. A katonai gyakorlatokat a 
felgymn. növendékeknél — hetenként egy órában V—VI. és 
VII—Vili. osztálybeliekkel külön, Haitsch Samu tanár s sza
badságolt állományú honvéd-hadnagy vezette példás áldozat- 
készséggel — ingyen tette — kitartó szorgalommal s oly ked
vező sikerre], hogy a torna-mutatványon június 5-én, az épp 
akkor sorozás végett városunkban mulató honvéd és közös 
hadseregbeli tisztek is jelen lévén, a látottak felett — a növen
dékek most puskákkal is tettek gyakorlatokat, teljes elismeré
süket fejezték ki. Az évben 52 (fa) puska szereztetett be ösz- 
szesen 135 írtért, mihez az iskola GO írttal, a többivel a tanulók 
járultak. A gyakorlatok a tanulók jövendőbeli hadkötelezett
ségük tekintetéből célszerűeknek találtatván, nagyon kívánatos, 
hogy jövőben is folytattassanak, s ha eddig az illetőtől csupa
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lelkesedésből a jó ügyért ingyen tartattak, mivel a tanintézet 
ily áldozatot ezentúl a tanórákkal s egyéb teendőkkel külön
ben is eléggé terhelt tanártól nem kívánhat, — méltányos díja
zást is helyezhetünk kilátásba. A városi nemes tanács a legjobb 
tornászoknak pályadíjakra ez évben is 15 irtot szavazván meg, 
olyanokat kaptak az I-ső osztályban Brocken Béla, Hősök és 
Csaták II. (Hunyady Mátyás és Tatárjárás); a ll-ban Tar Zol
tán, Csiky Gergely, római és görög mythologia, Visnyovszky 
Károly, Hősök és csaták I .; a Ill-ban Brocken Elek, Gr. Zrínyi 
Miklós, Szigeti veszedelem; a IV-ben Vehovszky Pál, Arany 
János, Buda halála; az V-ben Heim Károly, Vachott Sándor 
költeményei, Gyurkovics Jenő, Kölcsey Ferenc költeményei; a 
VI-ban Traeger Sándor, Gyulay, Katona József és Bánk Bánja; 
a VII-ben Markovics Lajos, Petőfi költeményei; a VlII-ban 
Petricsek Kálmán, Gyulay Pál. Vörösmarty életrajza című mű
veket.

Gyorsírásban magokat Micsinay János tanár vezetése mel
lett Gabelsberger-Markovics rendszere szerint 16-an gyakorol
ták. kiket a tanár mint szegény tanulókat nagyrészt ingyen 
tanított. Kitűntek köztök : Mihalovics Samu VII. és Bartko Pál 
III. oszt. tanulók.

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

11900 kötet van. Ajándékul jöttek: a nm. vallás- s közokt. 
ministeriumtól: A közoktatásról szóló 17-ik ministeri jelentés 
az 1887/8-ik évről, két példányban a lyceum és a tanítóképző 
számára, épp úgy: Jelentés az országos tanítói nyugdíj és 
gyámalapról, ür. Boleman István, kerül. isk. tanácsos úrtól: 
Természettudományi Közlöny. Földrajzi Közlemények és Egész
ség. 1888. évi folyam. Stúr Dániel, kucurai lelkész úrtól: Abr. 
Calovii: Biblia illustrata, Novum Testamentum, Folio 1719. 
Dresdae. — Szloboda Albert, nyugalomba vonult kereskedő 
úrtól: Kárpátegyesületi Évkönyvek 15 évfolyam: az 1866. évi 
országgyűlési Emlékkönyv. A magyar tudós Akadémiától ennek 
kiadványai; Franklin társulattól, Lampel Róbert, Hoffmann és 
Molnár s más könyvkereskedő és kiadó uraktól az áltatok ki
adott tankönyvekből mutatvány példányok. Vétel utján szerez
tettek; Hormayer: Anemonen aus dem Tagebuche eines Pil
gersmannes l—IV. 1845. Dr. Jekelfalussy József és Dr. Varga
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Gyula: Közgazdaság és Statiszt. Évkönyv. 1888. A magyar 
nyelv történeti szótára. A m. t. akadémia könyvkiadó vállala
tából a történelmi s irodalmi művek. Magyar történeti Élet
rajzok : A természettudom. egyesület kiadványai. Kiss Á ron: 
A nevelés és oktatás története 4 példány, Arndt tót postillá- 
jából 3 péld. a tanítóképzősök számára. Elischer: Szótár Iio- 
meros két eposához s több tankönyv az ifjúsági tankönyvtár 
részére. Joh. Fressl: Die Skythen-Saken, die Urväter der Ger
manen. München 1886. Niemayer: Nathan der Weise; Com- 
mentar zu Minna von Barnhelm. Lehmann, Lessings Sprache; 
Lessing. Dramaturgie 2 köt.; Westermayer, Sophocles Electra : 
Schlechtenduhl: Gliederfüssler und Insekten, 3 köt.; Herder ; 
Jahrbuch der Naturwissenschaften 1887. és 1888-dik évi folya
mok. Folyó iratokból járnak részint az iskola, részint egyes 
tanárok költségén : Budapesti Szemle. Magyar Nyelvőr. Figyelő. 
Magyar1 Könyvszemle. Magyar phil. Szemle. Közoktatási Szemle. 
Egyetemes philolog. Közlöny. Orsz. középiskolai tanárok Köz
lönye. Századok. Hazánk. Földtani Közlöny. The Nature. Ev. 
Egyház és Iskola. Protest. Egyházi lap. Das Ausland. Maga
zin für die Literatur des Auslandes. Deutsche Rundschau.

A természettani és természetrajzi szertárak számára ez 
évben kevesebb szereztetett, miután ezekre múlt évben tetemesb 
összeg fordittatott s az új rajzterem volt ellátandó asztalokkal 
padokkal, székekkel, szekrényekkel stb., mi tetemes összeget vett 
igénybe. Vétettek: gypsz-és papirmaché minták, majdnem 100 
frt árán, amazok Budapestről, emezek Becsből: Tátrahegyek 
domborművű festett képe, Wolgner József, százados készít
ménye (70 li t árán). Ajándékul jö ttek : Sembery Imre, lyce- 
umi kerül, felügyelő úrtól egy mammuth fog, Bellus János, Ive. 
tanártól csinos rovargyüjlemény, Margócsy János, selmeci gyógy
szerész úrtól egy karmaiban mókust tartó, ügyesen kitömött 
kőszállissas, dr. Szókul Pál, felsőbányái kir. bányaiskolai igazgató 
úrtól, lyceumunk volt jelen növendékétől igen értékes ásvány 
és közet-gyüjtemény, amaz 95, ez 29 darabból álló, melyek közt 
sok diszpéldány, névszerint: bányavirág, füstquarz, chalcedon 
2 darab, aduit, jaspis, faopál (szürke és fekete) 2 drb, quarz, 
(pseudomorf antimonit után), vaskovag átmenve jaspisba, sza
rukő átmenve jaspisba, terméskén, auripigment baryttal, real
gar 2 drb, cinnabarvt, bnryt-arsenit, calcit 3 drb, mangano- 
calcit, calcit, (esetleg színezett), lemezes gypsz és földes gypsz



2 drb, gypsz-alabastrom, anhydrit, forrkő, borsókő, aluminit, 
kősó, jegec 2 drb, kősó, palás és színezett. 2 drb, kősó, földes 
és szenes 2 drb, kősó pallaggal, antimonit 2 drb, flumosit, ba- 
ryt 3 drb, baryt jegecek 2 drb, barnapát 2 drb, gyöngypát, 
sphalerit 2 drb, dietrichit, kapnicit, sphalerit galenittel, galenit, 
bournonit, pyrit, markasit, melanterit 2 drb, arsenopyrit, rho- 
dochrosit 2 drb, mangánpát, pyrolusit, vasfény, glaskopf, vérkő, 
vaspát, spherosyderit baryttal, magnesit, linionit, termés réz, 
chalkopyrit barnapáttal, chalkopyrit, vaskos cement réz, tetrae- 
dryt, rutil, wolframit, wulfenit, nagyágit, pyrargyrit, proostit, 
földpát, földpát turmalinnal, adular, labrador, wollastonit, hel
yit, muskovit, krokydorit, asbest, augit, Serpentin, steatit, 
zsirkő, fazékkő, tripolit. (95 drb). Kőzetek: szemcsés mészkő, 
tömör mészkő, mészmárga, márga (vasas), agyagpala, chlorit- 
pala, phyllit, kaolin, gneiss, csillámpala, biotit, oligoklas, quarz, 
trachyt, ampliibol-trachyt 2 drb, zöldkő-trachvt, augit-andesit 
2 drb, hypersten-augit-andesit, rhyolit tuff 2 drb, andesit, finom 
szemcsés quarz homokkő, andesit-láva, fakő, barna vaskőba- 
ryttal, gyepvaskő, barna vaskő, vasokker, asphalt föld. (29 drb). 
Fennemlitett Szloboda Albert úrtól: Paterno: systematische 
Zeichenschule-ból és Höger-féle Landschaften-ből 20 füzet, 
Taubinger-féle Figuren-ből 8 füzet; Neumann-féle tájképekből 
1 füzet: és 23 drb kisebb térkép vastag papírra vonva. A 
nemes adakozóknak ez úttal is szives köszönetét mondunk 
becses adományaikért.

VI. Segélyzö intézetek.
Eleimező (alumneum, tápintézet). Az élelmezőben ez év

ben 144 növendék láttatott el ebéddel, vacsorával s ha kellett, 
orvosi segélylyel s gyógyszerekkel is 46 frt évi díjért, mely 
azonban 67-nek, egészen vagy részben elengedetett. Az elen
gedett összeg 1527 Irtot teszen. Némelyeknél ez ösztöndíj 
helyét pótolja, mit, mert nem sok áll rendelkezésünkre s az is 
csekély, nem soknak juttathatunk. Kinek 20—30 frt elenged
tetik, úgy veheti, mintha készpénzül kapná ; mert az élelmezői 
pénztárba ebéd s vacsora ára fejében ugyan annyival keveseb
bet fizet. Orvosi díj 120 frtot teszen, gyógyszerekre 147 frt 
60 kr. ment.

Ösztöndíjak: 1. A T e l e k y - R o t h  J o h a n n a  grófnő 
félét 3-an kapták 38 frtonként: Gáspár Gyula Vlll-ad s Mar-
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kovics Lajos ős Mihalovics Sám. VII-ed oszt. tanulók; 2. N é 
m e t h  I s t v á n - félét, (25 frtot) Ormisz Fedor VII-ed oszt. 
növendék. 3. B á n ó c y  J ó s  ef-félét 20 irtonként, csak árvák 
kapják a VI-odik osztályig: Bartos Pál, Badinszky Pál Vl-od, 
Bartko Miklós és íllanic Dániel V-od oszt. s Augusztinovics 
Győző Vl-od oszt. 23 frtot, a másik 23 Mos ki nem adatott, 
nem lévén oly árva tanuló, ki mind a 3 harmadban minden 
tantárgyban legalább elégségesre vitte volna. 4. Gr. S t a i n  - 
l e i n  O t t ó -  féle, egészben 210 frt, csak azok nyerik meg. kik 
minden tantárgyban s lehetőleg mind a 3 harmadban jelesre 
viszik: V—VI-ban 20 irtonként: Jezsovics János, Pantyik Árpád, 
Händel Vilmos; III—IV-ben 15 irtonként: Dedinszky Aladár, 
Horváth János, Kovalovszky János, Vehovszky Pál, Weber P á l; 
I—Il-ban 10 irtonként: Klimann Sám., Boleman Béla, Med- 
vecky Lajos, Hlavatsek Árpád és Béla, meg Králik Sámuel. 
Vannak mások is, kik mindenben jelesek; VJI-ben Mihalovics 
és Markovics s Il-ban Breznyik János, Patay Miklós, de ezek 
másféle ösztöndíjban részesülnek. 5. Z s i g m o n d y  V i l m o s -  
féle, 18 frt, kapta Klein Béla, Vl-od oszt.. 6. D r. Sz eb e r é n y i  
J á n o s - l é l e  10 irtonként: Glement Béla Vl-od, Glement Ká
roly, Kolbenheyer Vilmos IV-ed oszt. 7. I v a n k a  l m re-féle , 
10 irtonként: Bodnár Gyula és Ondrejovics Sándor VII-ed s 
Baltigh Zsigmond Vl-od oszt. tanulók. 8. Gs i k  O l a j o s  T e 
r é z i a - f é l e  42 frt kapták Patay Pál s Miklós testvérek, III. és
11. oszt. növendékek. 9. D r. S z é k á c s  J ó z s e f -  féle G frt 
kapta Krizsán Milos, VII-ed oszt. 10. B. N y á r y  Ant a l - f é l e ,  
6 frt, Zelenka Frigyes, 3-ad évi tanfolyam, tanítóképzős. 11. 
B. R a d v á n s z k y  János - f é l e ,  6 frt, Arany Lajos II. oszt.
12. L e i d e n f r o s t  Lás z l ó- f é l e ,  9 frt, Vallentinyi Sám. III. 
oszt. 13. K os t e n s  zky Adol f - fél e ,  G frt, Raksányi Sám.
I. oszt. 14. C s ö m ö z  Miklós- fél e ,  6 frt, Kmetty Jenő II. 
oszt. 15. W a n k o v i c s  Laj os - f é l e ,  10 frt, Zelenka Lajos 
IV. oszt. csak selmeci születésű kapja. 1G. Dr. L u t h e r  
M á r t o n  jubileum-féle, 12 frt, csak karénekesek kapják, Kli
mann Sámuelnek és Drienka Mihálynak juttattatott. 17. B r e z 
n y i k  J á n o s  - féle 60 frt, jutalom könyvekre s Breznyik János
II. oszt. növ. isk. szükségleteire fordittatott. 18. S e l m e c v á -  
r o s i  20 frkos arany, csak oly selmeci illetőségűnek adható, ki 
a magyar nyelvben s irodalomban kitűnő haladást tanúsított, 
kapta Balázsi Cirill, Vili-ad oszt. növ. 19. F a r b a k y  1s t -
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v n n -  féle, 2 drb 10 frkos arany, hasonlón olyanoknak juttat
tatok, kik a magyar nyelvben dicséretes haladást mutattak, az 
egyiket Visnyovszky Károly, II, oszt. kapta, a másikat Szlan- 
csek György, I. oszt. tanuló, ki ide jöttekor magyarul csak ol
vasni tudott s szorgalmánál fogva minden tantárgyban jóra 
vitte. 20. A G r e n z n e r  Sá mue l - f é l é t  (ingyen ebédet az 
élelmezőben) Szabó Kálmán IV-ed s 21. a S t a i n l e i n  - H e i 
l e n b a c h  Z s u z s a n n a  g r ó f n ő  -félét (ingyen ebédet és 
vacsorát az élelmezőben) Pongrác Sándor, V-öd oszt. növen
dék élvezte. 22. K u b i n y i  Géza-féle,  10 frtonként, kapták 
Laco Dániel, III-ad évi és Bátyel Sámuel Il-od évi tanfolyam, 
tanítóképzősök. 23. N a g y l a k i  e g y h á z i ,  15 írt, melyből 
Laco Endrének 10 s Kliment Endrének 5 írt juttattatok, csak 
békéscsanádi esperességbeli tanítóképzősöknek jár. 24. A J e -  
z s o v i c s i a n u m , 24 fi t, ez évben sem osztatott ki, még nem 
lévén oly tanuló, ki a mennyiség és természettanban t ö b b  
é v e n  át  kitűnő szorgalmat tanúsított. Esztendőre, talán töb
ben lesznek s akkor már majdnem 100 frt lesz elosztható, vagy 
egynek ki adható. Mi e címen 3 év alatt az alapitó uraktól 
befolyt, a takarékpénztárban van elhelyezve s kamatoz. Állami 
ösztöndíjakat élveznek: Balázsi Cirill és Hoffmann Dezső VIII-ad 
oszt. tanulók Maria-Terézia-féle kincstárit; Holcapfel József 
VIII-ad oszt. Gervay-félét, Augusztinovies Győző Vl-od oszt. 
pénzügyőrit ; Gray Frigyes, VII. és Brocken Jenő Vl-od oszt. 
tanulók báró Eötvös-félét.

Jutalamlüiiyreket kaptak, a „Felvidéki közmivelődési egye
sület“ küldeményéből : Handlosz Gyula VIII. BaráthFer. Aesthe- 
ticáját; VII. Gray Frigyes, Kuchar Géza, Neuschwendtner Fe
renc, Az ember tragoediáját, Krizsan Milos, Petőfi Költeményeit. 
Makovinszky Lajos, Katona Bank Bánját; Steinsdorfer Victor, 
Kisfaludy Sándor, Gyula szerelmét; V. Hlavacsek Ágoston Ga
ray sz. Lászlóját, Láng Miksa, Katona Bank Bánját; IV. Hor
váth János, Gox, Mythologia kézikönyvét; 111. Bartko Pál, Rü
stig Zsigmondot. S u l c  E n d r e  tanár ajándékából: Dedinszkv 
Aladár IV. Petőfi összes költeményeit, Kovalovszky János, Kis
faludy S. regéit és Wéber Pál IV. Nemzeti dal könyvecskét: A 
l y c e u m i  bi bi .  e g y e s ü l e t t ő l  Farkas Géza, Luther éle
tét: VIII. Kraiann Albert, Varga Miklós, VII. Markovics Lajos, 
Ondrejovics Sándor, VI. Träger Sándor, V. Dianovszky Vilmos, 
IV. Dedinszky Aladár, III. Bartko Pál, II. Breznyik János és
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I. Králík Sámuel, ß. J. adományából: VIII. Hoffmann Dezső, 
Petőfi költeményeit diszköt. Pécsy Ödön, Vörösmarty Zalán 
futását; VI. Brocken Jenő, Petőfi költeményeit diszkötés, Hal- 
lay Zoltán Segítség-albumot; ugyanezt kapták, Vl-ban Thebusz 
Aladár, II-ban Kevicky Pál, Kachelmann Győző s I-ben Pauks 
Béla, IV-ben pedig Boleman Vilmos, A hit oltárát. A torna- 
díjakat lásd fentebb V., s a Petőfi köréit alább VIII. szám alatt.

VII. Pártfogók.
A lyceum pártfogóinak sorában most első helyet foglal 

el a magas kormány, illetőleg az állam, mely azt évenként az 
országgyűlésen megszavazott 9300 írttal segélyezi, utána jön a 
bányai ev. egyházi kerület 2500 frtnyi évi segélyével s a Zse- 
dényi-féle alapítvány kamatjának felével, 125 írttal. Ezen kívül 
befolyt gr. Stainlein Otto úrtól a nevét viselő ösztöndíjra 210 írt 
s Kubinyi Géza úrtól, hasonlón ösztöndíjra, 20 írt, ez 1887/8. és 
1888/9-ik évre.

A tanító-képzőre befolyt a kerület részéről 700 frt; az 
egyes esperességekből, névszerint a zólyomiból: 109 frt; a nó
grádiból: 200 frt 1887/8 és 1888/9 évre; a hantiból: eddig 100 
frt, miben Lörincsik János, csalli lelkész úr 10 frtnyi adománya 
is foglaltatik, de reményelhetőleg még több fog bejönni; a bor
siból: a farnadi alapítvány kamatjával együtt 25 frt, mihez a 
körmöd, lévai s nagyszelezsényi egyházak 5 htonként járultak; 
a szászi fiók egyháztól 7 frt; a budapesti tót egyháztól 10 fr t; 
a budapesti magyar egyháztól 75 frt 1887., 1888. és 1889-ik 
évre; a pestmegyei esperességtől 30 frt. — A tanítóképzősök 
az élelmezőben legnagyobb részt ingyen tartatván el, vajmi 
kevés van köztök, ki akár élelmezési, akár tandijat fizethetne; 
minél többen gyűlnek ide, annál nagyobb teher hárúl a lyce- 
umra. Miért is nem mulaszthatjuk el ez uj intézetet, mely az 
egyháznak tahin még nagyobb hasznára válik, mint maga a 
lyceum, a főtiszt, kerület nagylelkű kegyezésébe tovább is a 
leghőbben ajánlani.

Az élelmezőt gr. Stainlein Ottó úr 7 hekt. rozszsal és 4 
hekt. búzával, Hoffmann Sándor, kőpataki postamester úr pe
dig 5 zsák burgonyával, a selmeci népbank 25, a selmeci ta
karékpénztár 40, s az ipolysági 10 írttal segélyezték. A kikül
dött kéregetők (supplicansok) az őket illető y4-en kívül 1208 frt 
39 krt hoztak, és pedig Szepes, Gümör és Kishont megyékből
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98*78; Torontál, Tomes, Krasső és Szörény megyéből 56*19; 
Békés, Gsanád, Gsongrád és Aradm. 80*33; Bars, Thúróc, 
Trencsén, Árva és Liptó m. 78*29; Bars, Nyitra, Pozsony, 
Győr', Komárom és Esztergom m. 89*55; Esztergom, Komárom, 
Győr, Mosony, Soprony, Vas, Zala és Veszprém m. 278*49; a 
pestmegyei esperességből 102*71; Budapestről és Nógrád m. 
155*17; Hont m. 71*69; a tiszai kerületből 107*55; Pest. Fe
hér, Tolna, Baranya, Somogy megyékből és bácsszerémi 
esperességből 149*64. — Járultak pedig* ez összegekhez egy 
írtnál kevesebbel 1479-en; 1 irtonként 679-en; 2 irtonként 
95-en; 3 irtonként 11-en; 4 írttal Plaeby Lajos, 5 irtonként: 
23-an: Zsivora Samu, Szabó Károly, Stühmer Fér., Maróthy 
Emil, gr. Degeniéld K., békéscsabai ev. egyház, bcsabai nép
bank, bcsabai takarékpénztár, Kaposvár és Nyíregyháza városa, 
Szemők Pál, Ivanka Pál, Sárkány Józseí, Sembery Imre, Sem- 
bery Irnréné, Zmeskall Józseí, dr. Králik Lajos. dr. Medvecky 
Károly, Gsömöz Miklós, Solymosy Lászlóné, Káldy Gyula, 
Szajbeli Gyula; 10 irtonként Veres Gyula, Dessewft'y Otto, b. 
Radvanszky János és b. Pronay Dezső urak. Kedvezményes 
menetjegyeket kegyeskedtek kéregetöink számára kiszolgáltat- 
tatni, mit nagy jótétemény számba veszünk, a nmélt. magyar 
közlekedési ministerium, a magyar nyugoti, budapest-pécsi, cs. 
kir. déli vaspálya, osztrák-magyar államvasut és első gőz
hajó társaság t. c. igazgatóságai.

A lyeeum történetének 470—475 lapján közöltük mind a 
t. c. előfizetőknek, mind a tanári gyámolóra adakozóknak és 
kegyadományaiknak jegyzékét, s Ígértük, mi e címen május s jú
nius havakban beíoly, az évi Értesítőben fogjuk közzé tenni, 
mit ezennel teszünk. Egy forintonként küldtek: Valles Károly, 
Moravcsik Mihály, Varga Mihály, a besztercebányai gymnasium, 
Paulinyi László, Badics Elek, Izák Gábor, Zájác András, Bruj- 
mann Vilmos, Petri Károly, Tornyos Pál, Fehér Béla, Gally 
János, Haan Lajos, Launer Károly, Németh Lajos, Urszinyi 
János, Zsilinszky Endre, Tretyák János, Schömviesner György, 
Kubinyi Géza, Molitorisz János, Klimo Vilmos, Hrk János, 
Szontágh Samu, Kamenár Józseí, Bachat Dániel, Drottner Samu, 
Hlavatsek Kornél, Raíanidesz Samu, Kuzma Adolí, Kramár 
Samu. 2 irtonként: Ivánka Zsigmond, Borbély Pál, Langhoffer 
Gyula, Sramko Mihály, Harsányi Sándor, Ribay Samu, Liffa 
János, Batyka János, Petényi György, Glanzer Robert, Farkas
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Géza. 3 frtonként: Kovács Pál, Ivánka Imre, Hodsa József, 
dr. Láng Frigyes, Szirotka Gusztáv, Fényes Lajos, dr. Gaal 
Jenő, Balázs Pál, Bujkovszky Mihály, Jancsovics Pál, dr. Bal- 
bach Béla, Raphanidesz Vilmos, Weisz Lajos, Dubizmay Kál
mán. Veres Imre, Stefanik Pál, Pohánka János, Csepregi György. 
4 frtonként: Cékus István, püspök, Tomcsányi Mór, dr. Petri- 
kovits Samu, Bázlik Pál. 5 frtonként: Ivánka Pál, báró Pod- 
manicky Gézáné, Vladár Miksa, Träger Zsigmond, Zathurecky 
Imre, Polner Rezső, báró Prónay István, Pécelen. — 8 frtot 
Baltik Frigyes, Liptó-Szt.-Miklósról; 10 frtot Masznvik János, 
Tiszaföldvárról; 50 frtot Heine Berci, Uj-Sztapárról, s gyűj
teményül Kaszner Ede, Losoncról 11 és Gsecsetka Sámuel, 
Pozsonyból 12 frtot, összesen 262 frtot, a mivel a gyámoló 
részére tiszta jövedelműi 1356 frt jut. (L. fent a 6-ik lapot.) Mind 
az ül nevezetteknek mind azoknak, kik tanintézetünket bár 
mivel segélyezni méltóztattak, kedves kötelességünknek tartjuk, 
ezennel is forró köszönetét nyilvánítani, mit azon őszinte kívánat
tal teszünk, hogy a kegyes Ég mindennemű boldogító áldásával 
százezerszerosen pótolja, mi jót tenni velünk szíveskedtek.

Vili. Lyceumi egysliletek.
Magyar önh'pzö (Petőfi) kör. A tagok száma összesen 151, 

rendeseké 54. rendkívülieké 97. A kör elnöke Sulcz Endre, a 
magyar nyelv és irodalom tanára, alclnöke és titkára Fábry 
Géza, főjegyzője Gáspár Gyula, pénztárosa és főkönyvtárosa 
Varga Miklós, ellenőre Hoffmann Dezső Vili. o. tanulók, al
jegyzője Mihalovics Samu, levéltárosa Markovics Lajos VII. o. 
t., alkönyvtárosai a tudományos müvek tárában: Ferjencsik 
György VIII. o. t., Gruy F.iigyes, Rurik Nándor, Krmann Lajos 
VII. o. t., a regénytárban: Petitesek Kálmán VIII. o. t., Bende 
László, Ondrejovics Sándor, Vladár Sándor VII. o. L, a költe
ménytárban: Holcapfel József VIII. o. t., Kuchár Géza, Svehla 
Jenő, Zsambor Pál VII. o. t.. az alsó gymnásiumi tárban: Bod
nár Gyula, Vallentínyi Aladár VII. o. t., Klein Béla VI. o. t. 
A kör célja az önképzés lévén, tagjai ez irányban munkálkod
tak és pedig készítettek lyrai és elbeszélő költeményeket, szép- 
tani fejtegetéseket és másnemű értekezéseket, bírálatokat, em
lékbeszédet, műfordítást és szavaltak. Ez évben tartottak 1 
alakuló, 28 rendes és 1 záró gyűlést. A gyűlések részben iro
dalmi ünnepélyek voltak a következő tárgyakkal: 1. Kármán

3



József „Fanni hagyományai“. 2. Kisfaludy Sándor regéi. 3. Ka- 
zincy Ferenc „Pályám emlékezete“. 4. Kölcsey Ferenc szónoki 
beszédei. 5. Berzsenyi Dániel ódái. G. Virág Benedek élete és 
művei. 7. a) Kisfaludy Károly „Irene“ c. tragédiája, b) Vigjá- 
tékai és vig elbeszélései. 8. a) Vörösmarty Mihály lyrai költe
ményei. b) „Csongor és Tünde“. 9. b. Eötvös József „A falu 
jegyzője“. 10. Tompa Mihály elbeszélő költeményei. 11. Petőfi 
Sándor népdalai és leiró költeményei. 12. Arany János balladái.
13. .Jókai Mór „Az új földes úr“ c. regénye. 14. Legújabb iro
dalmunk jelesei. E dolgozatok mellett az illető irók jelesebb 
műveiből szavaltak. A többi gyűlésre szabadon választották 
dolgozataikhoz a tárgyat. Készítettek összesen 40 dolgozatot, 
megbíráltak ugyanannyit Írásban és élőszóval. A szavalatok 
száma . . .  A dolgozatok közül érdemkönyvbe jutott 19, jegy
zőkönyvi dicséretet nyert 14. méltánylásban részesült 3, egy
szerűen tudomásul vétetett 4. Jutalmat nyertek: 1. A Breznyi- 
kianum ez évi kamatja (9 írt) fejében Csikv Gergely színműveit 
Holcapfe! József VIII. o. t., Kölcsey F. szónoki műveinek fej
tegetéséért, 2. br. Eötvös József emlék és ünnepei beszédeit 
Fábry Géza Vili. o. t„ Kisfaludy K. Irénéje széptani fejtegeté
séért, 3. Greguss Ágost tanulmányait Gáspár Gyula Vili. o. t. 
Az új földes úr széptani fejtegetéséért, 4. Arany János Toldi 
trilógiáját Klein Béla VI. o. t. „Ármány és szerelem“ c. költői 
elbeszéléséért. 5. Toldy Ferenc Költészettörténetét Mihalovics 
Samu VII. o. t. „Batthyányi“ c. történeti rajzáért, G. Petőfi 
Sándor összes költeményeit Klein Béla VI. o. t. „Prolog“ e. 
ódájáért, 7. Petőfi S. ossz. költ. Fábry Géza Vili. o. t. „Már
cius 15.“ c. ódájáért, 8. Byron, Hugo, Béranger fordításait Szász 
Károlytól Gáspár Gyula Vili. o. t. Goethe Sángerjének fordí
tásáért. 9. Arany .1. Toldi szerelmét Varga Miklós Vili. o. t. 
a „Nemzeti dal“ elszavalásáért. Nyilvános ünnepélyt a kör ket
tőt tartott, az egyiket az 1848/9-iki szabadságharc emlékére 
március 15-én a következő műsorral: 1. Dal. „Isten dicsősége“. 
(Beethoven Lajostól). 2. Nemzeti dal. (Petőfi Sándortól). Varga 
Miklós. 3. Előszó. Mihalovics Samu. 4. Részlet az „Ármány és 
szerelem“, r. költői elbeszélésből. Klein Béla. 5. Aradi vértanuk. 
Varga Miklós. G. Koldús ének (Arany Jánostól). Zsambor Pál. 
7. Dal. „Kérdeztem a rózsát“. (Them Károlytól). 8. Batthyányi 
Lajos. Mihalovics Samu. 9. Március 15-ike, Fábry Géza. 10. 
Ébren légy magyar! Markovics Lajos. 11. Végszó. Klein Béla.
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12. Induló. (Zsasskovszky Férendő]), a másikat záró ünnepély- 
képen június 20-án a következő műsorral: 1. Népdalok. Ve
gyes kar. 2. Prolog, (Klein Béléitől), Zsambor Pál. 3. Kisfaludy 
Károly, írónője, Fábry Géza. 4. Kincskeresők, Mészáros Kálmán. 
5. Tarka madár . . . (Hofier K.-tól), Férfi kar. 0. Csendes éj, 
Varga Miklós. 7. Batthyányi. (Klein Bélától). Varga Miklós. 8. 
Záró beszéd, Gáspár Gyula. 9. Szózat, (Erkeltől), Férfi kar. Az 
ifjúsági könyvtár a következő könyvekkel gyarapodott: 1. Odys- 
sea, Szász Károlytól. 2. A nemzeti játékszín története, Bayer 
Józseftől. 3. A csehek Magyarországon, Jósika Miklóstól. 4. A 
Karthausi, br. Eötvös Józseftől. 5. Ilii s z í v , Hoffmann F.-től. 
0. Az Isten, Schmied K.-tól. 7. Nemezis, Hoffmann F.-től. 8. 
Néger élet, u. a. 9. Bátya és öcs. Tedd a jót, u. a. 10. A jó 
tett is meghozza kamatjait, u. a. 11. A legújabb Robinson, 
Györy Vilmostól. 12. A munka jutalma. Hoffmann F.-től. 13. 
Czigány Ferkó, u. a. 14. Az erény jutalma, u. a. 15. A rossz 
szellem, u. a. Ki. A jó fiú, u. a. 17. Samuka. u. a. 18. A bűn 
rabja. u. a. 19. Mindenki saját szerencséjének kovácsa, u. a. 
20. Szorgalom és restség, u. a. 21. Pásztor és bujdosó, u. a. 
22. Jó barátok. 23. Aggodalmas napok, u. a. 24. Nem mindig, 
u. a. 25. A föld alatt, u. a. 20. Elsárgult levelekből, u. a. 27. 
Makacsság és erős akarat, u. a. 29. Az őrtűz mellett, u. a. 29. 
A szokás természetté válik, u. a. 30. A nemes és pór, u. a. 
31. Isten segélyével minden sikerül, u. a. 32. Egy levél a szent- 
irásból, u. a. 33. Ki mint vet, úgy arat, u. a. 34. Karácsony 
est, u. a. 35. Vidor Ferkó, u. a. 36. A bünhödés, u. a. 37. 
Hűség és álnokság, us a. 38. A tengeren túl, u. a. 39. Próbák, 
u. a. 40. Királyfi, u. a. 41. Egy fedél alatt, u. a. 42. Loangó, u. a. 
43. Báró Vignerolles, u. a. 44. Az Inka kincse, u. a. 45. A 
felhők felett, u. a. 46. Anyai szeretet, u. a. 47. A becsület útja. 
u. a. 48. A szokás hatalma, u. a. 49. A szenvedések iskolája, 
u. a. 50. Beethoven Lajos, u. a. — A magyar ifjúság könyves 
házából: 51. Jánosy Pál a drótos tót. 52. Sas szárnyakon. 53. 
Rozgonvi Czeczilia. 54. Bacsó Tamás. 55. A Khámok utóda. 
56. Szolimán álma. 57. Szomorú idők. 58. Az északi sarkvidéki 
utazás. 59. A selmeci bányában. 60. A szt. gothárdi csata. 61. 
Székely mese mondó. 62. Az önfejű. Schmied Kristóf ifjúsági 
irataiból. 63. A piros tojások. 64. A kanári madár. 65. A ga- 
lambocska. 66. Karácsony est. 67. Eichenfels Henrik. 68. Gott
fried a fiatal remete. 69. Ifjúsági iratai 10 kötet. 70. Ifjúsági
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színház. 71. Id. Robinson Crusoé, De Foé-Malmossy-tól. 72. 
Az ifjabbik Robinson, Campetől. 73. Don Quijote, ford. Győry 
Vilmos. 74. Rajzok Mátyás király korából, dr. Csánky Dezsőtől. 
75. Ralassa János, Győry V.-tól.

2. Dalegyesület. Elnöke Jezsovics Károly tanár, karmestere 
Király Ernő, tanár, jegyzője Fábry Géza. pénztárosa Varga 
Miklós VIII. oszt. tanulók. A működő és pártoló tagok összes 
száma 78. A vegyeskar mellett férfinégyesben is énekeltek a 
tagok, s igy szervezve szép sikerrel működtek közre a március 
15-iki, a zenevizsgálati és Petőfi köri záró ünnepélyen. Az 
évvégi énekversenyben G pályázó körül Brocken Jenő, VI. o., 
Hroziencsik János, 111. évi tanító-képzős és Krmann Lajos, VII. 
oszt. tanulók nyertek 8 és 6—6 frtnyi díjat, magok által vá
lasztható kóták, vagy egyéb emléktárgyak megvételére.

3. .1 Gusztáv Adolf-féle gyám-, illetőleg biblia-egyesület. El
nöke: Hlavacsek Endre tanár; alelnöke: Fábry Géza; főjegy
zője: Gáspár Gyula; főpénztárosa: Varga Miklós, VIII. oszt. 
növendékek; aljegyzője: Markovics Lajos, VII. o. növendék; 
alpénztárosai VIII-ban Krmann Albert, IV. évi tanítóképzős, 
Vll-ban Ondrejovies Sándor VII.. VI-ban Traegor Sándor VI.. 
V-ben Dianovszky Vilmos V-od oszt. tanulók. IV-ben Henricy 
Béla VII. o. I., Ill-ban Thebüsz Béla Vili. o. t ,  II-ban Zsám- 
bor Pál VII. o. t. s 1-ben Svehla Jenő VII. o. t. Az egylet rendes 
tagjainak száma, kik magukat 5—25 kinyi havi befizetésekre 
kötelezték, s a kik csak felgymnasiumbeliek lehetnek, 108; a 
rendkívüli tagoké, kik tetszés szerinti összeggel segítik elő az 
egyesület célját, 129. Volt tehát jelen tanévben a gyámegylet
nek összesen 237 tagja. A gyámegylet pénztárába jelen tanév
ben az ifjúságnak nagy buzgósága folytán adományokból 141 
fi t, 82 kr. gyűlt be. Ezen összegből az egyesület határozata 
szerint az egyetemes ev. egyh. gyámegyesület 12 frtot kap 3 
díszbibliára; a helybeli ev. egyház szegényebb konfirmandusok 
megajándékozására 10 frtot, s az egyes, némely tagjai emlékül 
egy-egy példányt Farkas Géza, „Dr. Luther Márton élete“ című 
művéből. Ezenkivül küld az egyesület legkevesebb 6 frt érték
ben díszbibliákat, újtestámentomokat, énekes könyveket, szük
ség szerint magyar, tót és {lémet nyelven, s esetleg a legújab
ban megjelent „Luther élete“ erkölcs nemesítő könyveket 
összesen 15 ev. egyháznak, milyenek: Ipoly Szakálos (Hont 
m.), Zólyom-Lipcse, Nemes Kosztolán (Bars ni.), Salgo-Tnrján,



Závada, Kutassó (Nógrád m,), Hévíz Györk (Pest m.), Rózsa
hegy (Liptó m.) Zárjecs (Trencsén ni.), Gsanálos (Zemplén ni.), 
Margonya (Sáros ni.), Nandrás (Gömör in.), Gsapdi (Fehér in.), 
Nagy-Vársony (Fehér ni.) és Kolozsvár (Erdélyben).

IX. A tanulók száma.
Á lyceum 8 osztályában az év elején 252 tanuló volt, 

8 magán, a többi nyilvános, kikből az év végéig 246 maradt, 
2 meghalt, 2 kilépett, 2 betegsége miatt nem tett vizsgálatot. 
(Múlt tanévben volt 240 tanuló). A tanítóképzőben volt mind 
a 4- tanfolyamban 21 növendék, összesen 273, ezek közül 144 
járt ez élelmezőbe. Vallásra nézce a tanév végén a lyceum 
növendékei közül ág. hitv. volt 173, helv. hitv. 18, lóm. kath. 
47, izraelita 8; hommhjm nézve nézve helybeli 41, megyebeli 
43, más megyebeli 150; fiumei I, osztrák t, csehországi 1.

X. Vizsgálatok.
A tanév nálunk is harmadokra lévén felosztva, karácsony 

és húsvét előtt a végzett tananyag átismételtetett s az illető 
tanárok legjobb belátásuk szerint Írták az osztályzatot, mely a 
szüléknek megküldetett. Junius hóban 13—24 közt tartattak a 
nálunk évek óta divó szigorlatok, melyeken mindenik tanuló 
egy censor jelenlétében minden tárgyból kénytelen hol egy, hol 
több kérdésre felelni. Különösen azok vizsgáltatnak meg beha
tóbban , kik az előbbi harmadokban gyöngébb osztályzatot 
kaptak. A vizsgálati érdemjegyek egybevettetvén az év közben 
nyertekkel, állapittalik meg a végleges osztályzat, mely az évi 
bizonyítványba is jegyeztetik s irányadó az áthelyezésnél. Az 
osztályzat junius 25-én tétetett közzé, mely alkalommal az 
ösztöndíjak s jutalomkönyvek is kiosztattak. Éppen junius 
20-án lévén 100 éve, hogy Severini János, a selmeci ev. gym- 
nasiuinnak 1755—1789. közt érdemes igazgatója, meghalt s az 
uj vár alatti temetőbe (23-án) örök nyugalomra tétetett, az 
igazgató jónak látta emlékének felelevenítésére rövid életrajzát 
adva tanári s irodalmi működéséről szólani, mire ez alkalmat 
használta fel. A közzé tett osztályzat szerint a 246 megvizs
gált tanuló közül általános fokozatul jelest nyertek 23-an, és 
pedig minden tantárgyból 19-en: I-ső osztályban : Hlavacsek 
Árpád és Béla, meg Králik Sámuel; 11-ban: Boleman Béla, 
Breznyik János, Kliman Samu, Medvecky Lajos és Patay Mik
lós; Ill-ban Bartko Pál; lV-ben Dedinszky Aladár, Horváth
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János, Kovalovszky János, Vehovszkv Pál és Weber Pál : V-ben 
Hiindek Vilmos; Vl-ban Jezsovics János és Pantyik Árpád; 
VII-ben Markovics Lajos és Mihálovics Sámuel, négyen egy 
jóval névszerint I-söben Raksányi Sámuel (magyar nyelvből), 
111-ban Vallentinyi Sám. (történelemből), V-ben Bartko Miklós 
(mennyiségtanból) s Vl-ban Klein Béla (történelemből). .Jót 
érdemeltek (t. i. kik minden tantárgyból legalább jó érdem
jegyet nyertek, legfölebb egyből elégségest) 37-en; elégségest 
(kik minden tantárgyból legalább elégségesre vitték; — de az 
is csak ilyen átalános fokozatot kap, kinek két tantárgyból 
elégségese van, ha másokban többre vitte is) 136-an; elégtelent 
(ilyen jut annak, ki csak egy tárgyból is elégtelent kap, mert 
az gátul szolgál a felsőbb osztályba való menetelre, inig rossz 
osztályzatát ki nem javítja), összesen 50-en, mint múlt évben 
és pedig egy tárgyból kaptak 28-an, kik a tanári kar engedélyé
vel sept. 2. és 3-án tehetnek javító vizsgálatot, 2-dikán az al-. 
3-dikán a felgymnasiumbcliek; két tantárgyból 6-an, kik a ja
vítónak megtehetésére felső egyházi hatósághoz, nálunk mélt. 
dr. Szeberényi Gusztáv, bányai ev. egyh. püspök úrhoz kény
telenek engedélyért folyamodni, végre kettőnél több tárgyból 
16-an kik az osztály ismétlésére, vagy az intézet elhagyására 
utasittattak. A folyamodványok a Ive. igazgatósághoz július 
10-dikéig beküldendők. A tanulók névjegyzékében a nevek 
előtt álló számok átalános fokozatot jelentenek. I =  jeles, 
2 =  jó, 3 = - elégséges, 4 =  elégtelen; a kis számok azt jelzik, 
hány tárgyból kapott elégtelent.

Az érettségi vizsgálatra 18-an jelentkeztek, 17 nyilvános s 
I magán tanuló, illetőleg olyan, ki múlt évben nálunk a 8-ik 
osztálybeli vizsgálaton egy tárgyból, a görög nyelvből, elégte
lent kapván, az érettségit tanuló társaival le nem tehette, de 
miután rossz osztályzatát September hóban javította, most kí
vánta letenni. Időközben az erdészeti akadémián rendkívüli 
hallgatóul látogatta az előadásokat, de mint az eredmény mu
tatja, rajta is valósult az Úrnak szava, hogy két Úrnak senki 
nem szolgálhat. — Az írásbeli vizsgálat május 20—24-én tar
tatott meg. 25., 27. és 28-án a 8-ad osztálybeliek megvizsgál
tattak a bölcsészetböl, görög s német nyelvből, mint a melyek 
nem tárgyai a szóbeli vizsgálatnak. A többi tárgyakat mind
végig hallgatták s azokból csak junius hóban vizsgáltattak meg, 
mint a többi osztálybeliek. A szóbeli érettségire junius 28-án s
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következő napjai voltak kitűzve, melynél a kormányt nsgos dr. 
Vécsey Tamás, kir. egyetemi tanár úr képviselte, az egyházi 
hatóságot pedig nsgos Farbaky István, főbányatanácsos, bányá
szati s erdészeti akadémiai igazgató és lyceumi felügyelő űr, kit 
méltóságos püspök úr elnökül a vizsgálat vezetésével meg
bízott. A nyilvános tanulók a junius 28-án tartott értekezlet 
határzatánál fogva a szóbelire mindnyájan bocsáttattak, a ma
gán tanuló gyönge dolgozatai miatt, kivált latin nyelvben s 
mennyiségtanban elntasittatott. A vizsgálat eredménye: egy 
növendék, három tantárgyból kapván elégtelent az osztálynak, 
illetőleg vizsgálatnak egy év múlva leendő ismétlésére, ketten 
pedig, mert csak egy tárgyból kaptak elégtelent, rossz osztály
zatuknak September hóban leendő javítására utasittattak. A 
többinek az érettségi bizonyítvány kiszol gáltattatni határozta- 
tott, és pedig 6-nak jó s 8-nak elégséges általános fokozattal. 
Jót nyertek: Balázsi Cirill, Gáspár Gyula, Handlosz Gyula, 
Sehwarc Lajos, Szűcsi Imre, Thébusz Béla; elégségest Endersz 
Frigyes, Fábry -Géza, Hoffmann Dezső, Holcapfel József, Ko- 
vácsovies János, Matejka Miklós, Pécsi Ödön és Varga Miklós. 
Jelesre az egyes tantárgyakban is kevesen vitték. Magyar nyelv 
s irodalomból 3-an kaptak jelest; Balázsi, Fábry és Holcapfel; 
németből 4-en : Handlosz, Pécsi, Sehwarc és Thébusz; törté
nelemből 2-en Balázsi és Fábry; mennyiség és természettan
ból 1: Handlosz, de onnan nem következik, hogy az életben, 
ha iparkodni fognak, egyben másban ne jeleskedjenek. A meg
vizsgáltak közül 2-en papi pályára készülnek, pedig épp azok, 
kik egy-egy elégtelent kaptak, — erdészetire 3-an; bányászatira 
1, tanárira 4-en, orvosira 2-en, jogira 1, gazdászatira 1, vasu
takhoz szándékoznak menni 2-en.

Junius 26. és 27-én Bjelik János és Krmann Albert 
végzett tanítóképzősökkel tartatott meg a képesítő vizsgálat 
nagytiszt. Händel Vilmos, honti főesperes úrnak, mint mélt. 
püspök úr megbízottjának elnöklete mellett, mely alkalommal 
egy tanító, ki múlt évi octóber hóban két tárgyból javításra 
utasittatott, a javítót letette, Koleszár Lajos, nagy-szlatinai s 
Szuchovszky Béla, kis-uj falusi tanítók pedig magukat, hogy 
tanítói oklevelet kaphassanak, teljes képesítő vizsgálatnak alá
vetették. Bjelik Jánosnak; Krmann Albertnek valamint Szu
chovszky Bélának a tanítói oklevél kiadatni határoztatott; 
a többi megvizsgáltnak octóber hóban fog kiszolgáltattatni, ha
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némely tárgyakban bővebb s alaposabb ismereteket tanúsítaná
nak, miknek megszerzésére utasittattak. Épp úgy kiszolgáltat- 
latott a tanítói oklevél Raisz János, mohorai, Honécy Gyula, 
ipoly-berzencei és Lihota Ferenc, kopanicai tanítóknak is, kik 
a képesítő vizsgálatot múlt évi september-hó végén tették le.

XI. Iskolai fizetendő.
Mint mult tanévben, miért is az ezekre vonatkozókat ta- 

vali Értesítőnkből átveszszük. Tandíj a lyceumi osztályokban, 
beleértve a beírást, rajz- s tornadíjat, valamint az iskolai szük
ségletekre, fára, könyv- és szertárakra fizetendőket, 22 írt, a 
tanító képzőben 12 fit. Eleimezéfidíj az élelmezőben ezentúl 
50 li t, miután egy növendéknek tartása a számadások szerint 
a lefolyt tanévben ennyibe került, s nem reményelhetö, hogy 
az élelmi cikkek olcsóbbak legyenek. A tanítóképzősöknél 
24 fit. mely azonban ezeknél, ha szegények, szorgalmasak s 
feddhetetlen erkölcsi magaviseletnek, egészen elengedtetik. 
Ilyeneket, ha nem fizethetnek is. nem szoktunk elutasítani. 
Ebédre jár kenyér, leves, hús, főzelék, vasár- s ünnepnapo
kon sü lt; vacsorára kenyér és vastag étel, hetenként egyszer 
gulyáshús. kétszer tésztás étel. Az élelmezöbe a tu tudók rallás- 
külötnbsécj nélkül vétetnek fel. A zeneintézetben egész évi tandíj 
20 fit, ingyen csak a tanítóképzősök taníttatnak. A fizetendők
nek 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 tanulóknál 
szoktunk tenni.

XII. A jövő tanév
szokás szerint september-hó 1-sején veszi kezdetét. A javító 
vizsgálatok sept. 2. és 3-dikán fognak megtartatni, 2-dikán 
délelőtt és után az al-, 3-dikán a felgymnasiumbeliekkel. Az 
első osztályba felveendőktől iskolai bizonyítványon kívül meg
kívánjuk, hogy korukat keresztlevéllel vagy születési bizonyit- 
ványnyal igazolják. Kik bizonyítványt nem hoznak. — de ha 
szükségét látjuk, niás különben is, felvételi vizsgálatnak fognak 
alávettetni. — Későn érkezők, ha elmaradásukat alapos okkal 
nem igazolandják, be nem fogadtatnak.

|



A növendékek névjegyzéke.

Jegyek magyarázata. *) kimaradt, **) vizsgálatlan ma
radt, ***) elküldetett, f) meghalt, ***) magántanuló; á. =  ágos
tai, h. =  helvét, k. =  lóm. kath. hitvallású, i. =  izraelita; 
1 jeles, 2 =  jó, 3 elégséges, 4 =  elégtelen általános 
osztályzat.

V i l i .  o s z t á l y .
3 Achátz Rezső, k., Selmec, Hont m., ismétlő.
2 Balázsi Ciril, k., Vihnye, Bars m.
3 Endersz Frigyes, á., Jaszena, Zólyom m.
3 Fábry Géza, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.
3 Ferjencsik György, á., Zólyom. Zólyom m.
2 Gáspár Gyula, á., Szirák, Nógrád m.
2 Handles Gyula, k., Szélakna, Hont m.
2 Hoffmann Dezső, k., Kőpatak, Hont m.
3 Holcapfel József, k.. Komárom, Komárom ni.
3 Kovácsovics János, á., Verebély, Bars m.
3 Matejka Miklós, k., Selmec, Hont m., ismétlő.
2 Pécsi Ödön, k., Fiume.
3 Petricsek Kálmán, k., Zsarnóca, Bars m.
2 Schwarc Lajos, i., Baan, Trencsén m.
3 Szécsi Imre, k., Selmec, Hont m.
2 Thébus Béla, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Varga Miklós, h., N.-Becse, Bars m.

Összesen; 17.

IV-ed évi tanfolyam. taiiílóképxŐMÖk.
3 Bjelik János, á., Besztercebánya, Zólyom ni.
3 Krmann Albert, á., A.-Sztregova, Nógrád m.

Összesen: 2.
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13 Benda László, á., N.-Kürtös, Nógrád m.
2 Bodnár Gyula, á., Udornya, Nógrád m.
:i Bonis Ferencz, k., N.-Oroszi, Nógrád m.
4, Brandenburg Gyula, k., Selmec, Hont in.
3 Gséti Róbert, k., Selmec, Hont m.
4, Dettrich Jenő, k., Selmec, Ilont m.
3 Erdélyszky Géza, á., Krajna, Nyitra m.
2 Gruy Frigyes, á., Körmöcbánya, Bars m.
3 Henriéi Béla, á., A.-Sztregova, Nógrád m.
3 Krizsán Milos, á., Zárjecs, Trencsén m.
3 Krmann Lajos, á., A.-Sztregova, Nógrád m.
2 Kuchár Géza, k., Bélabánya, Hont m.
3 Makovinszky Mihály, k., Szélakna, Hont m.
I Markovics Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
1 Mihalovics Samu, á., Selmec. Hont m.
4g Medricky József, k.. Kormosó, Hont m.
42 Mészáros Kálmán, k., Ipolyságh, Hont in.
2 Neuschvendtner Ferenc, k., Selmecbánya, Hont m.
2 Ondrejovics Sándor, á., Gács, Nógrád m.
2 Ormisz Fedor, á., N.-Rőce, Gömör m. 
f  Parvy Károly, k., Selmec, Hont m.
43 Podhradszky István, á., Sumjác, Gömör m.
3 Porubszky Róla. á., Selmec, Hont m.
2 Rurik Nándor, k., Ipolyságh, Ilont m.
2 Steinsdorfer Victor, k., Mőrul, Krassó-Szörény m.
3 Svehla Jenő, á., Kraszko, Kis-Hont m.
3 Szabó Gyula, h., Tárnád, Esztergom m.
4j Urban Gyula, k., Vöröskö, Gömör m.
4j Vallentinyi Aladár, á„ Dengeleg, Nógrád m., ismétlő. 
4, Vladár Sándor, á., Mácsa, Pest m.
4, Velits Antal, á., Lászlófalva, Thúróc m.
3 Zsáinbor Pál, á., Zólyom, Zólyom m., ismétlő.

Összesen: 32.

I I I -a < l  é v i  t a n f o l y a m ,  t a n í t ó k é p z ő s ö k .
3 Gally Lajos, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 Hroziencsik János, á., Selmec, Hont m.
3 Illanic János, á., Korpona, Hont m.

V I I .  o s z t á l y .



43

2 Lacó Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Zelenka Frigyes, á., Korpona, Hont m.

Összesen: 5.

V I .  o s z t á ly .
2 Augusztinovícs Győző, á., Szántó, Heves in.
2 Badinszky Pál, á., Korpona, Hont m.
2 Baltigh Zsigmond, á., Monor, Pest m.
3 Bartos Pál, á., Nógrád. Nógrád m.
2 Brocken Jenő, á., Tápió-Szt.-Márton, Pest m.
2 Buchwnlder Mór, i.. Héthalom, Nógrád ni.
2 Clement Béla, á., Selmec, Hont in.
3 Figer János, á.. Szászi, Zólyom m.
2 Hallay Zoltán, á., Pásztó, Heves m.
3 Jeszenszky Gusztáv, á., A.-Kubin, Árva m.
1 Jezsovics János, á., Ginkota, Pest ni.
1 Klein Béla, á., Felső-Telekes, Borsod m.
***) Ái Klimo Miklós, á., Szentivány, Liptó in., ismétlő.
2 Kmosko Béla, k., Vámos-Ladány, Bars ni.
**) Ko’nyáry Pál, á., Domony, Pest in.
3 Lilla Aurél, á., Korpona, Ilont ni.
1 Pántyik Árpád, á., Resica, Krassó Szörény m.
3 Sole Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4, Szirotka Szilárd, á., Gömör-Panyit. Gömör m. 
i, Szitkéy János, k.. Zólyom, Zólyom m.
2 Taszler Béla, k.. Vágujhely, Nyitni m.
3 Thébus Aladár, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Traeger Sándor, á., Fakó-Vezekény, Bars m.
3 Vadass Imre, k., Selmec, Hont m.
4, Vinásch Gusztáv, k., Újbánya, Bars in. isin.

Összesen: 25.

1 1 -o d  é v i  t a n f o l y a m ,  t a n í t ó k é p z ő s ö k .
2 Bátvel Samu, á., Zsember, Hont m.
4, Gressó Mihály, á., Selmec, Hont m.
3 Kliment Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.
4, Liffa Vilmos, á., Korpona, Hont ni.
3 Nechuta József, á., Lajosfalva, Torontál ni.
3 Podsztrelen Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.

Összesen : 6.
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1 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
3 Dianovszky Vilmos, á., Ledény, Hont m.
3 Gazsi Benő, k., Tápió-Szecio, Pest m.
1 Händel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
3 Heim Károly, k., Selmec, Hont m., ismétlő.
3 Holcapfel Gyula, k.. Komárom, Komárom m.
3 Holluby Arthur, á., Bakabánya, Hont m.
3 Hlavatsek Ágost, k., Priblisláu, Gsaszlaui kerület.
2 Illanic Dániel, á., Korpona, Hont m.
3 Izák János, á., Pónik. Zólyom m.
4, Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4, Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Láng Miksa, k., Selmec, Hont m.
4, Liszkay Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
3 Paner Jenő, á., Selmec, Hont m.
3 Petrovics László, á., B.-Gyarmath, Xógrád m.
3 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
3 Bákócy Sándor, á., Gsány, Heves rn.
3 Beitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Buttkay Béla, á., Kis-Túr, Hont m.
3 Schwitzer Imre, i., Érsekújvár, Nyitra m.
2 Sensell György, á., Rudló, Zólyom m.
42 Sipicky Pál, á., Csík-Tarcsa, Pest m.
3 Vágner Márk, k., Somos-Ujlálu, Nógrád m.
*) Vozár János, k., Korpona, Hont m.
2 Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 27.

I - s o  o v i  t a n f o l y a m ,  t a n í t ó k é p z ő s ö k .
4j Gyurkovits Jenő, k., Kőkényes, Nógrád m.
2 Lacó Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.
3 Lukácsek István, á., Bakabánya, Hont m.
3 Manner Lajos, k„ Kis-Terenye, Nógrád m.
2 Rúzsa János, á., Radvány, Zólyom m.
3 Simonidesz Pál., á., Selmec, Hont m.
3 Stoll Ernő, á., Aszód, Pest m.
42 Surina Pál, á., Libetbánya, Zólyom m.

Összesen: 8.

V . osz tá ly»
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3 Battik Sándor, á., Losonc, Nógrád ni.
2 Boleman Vilmos, á., Vihnye, Bars ni.
2 Clement Károly, á„ Selmec, Hont m.
3 (dementis Béla, á , Duna-Egyháza, Pest m.
1 Dedinszky Aladár, á., N.-Szelezsény, Bars m 
3 Fábry Ferenc, á., Turopolya, Nógrád m.
3 Falu József, k., Mány, Fehér m.
1 Horváth János, á., Blazsóc, Thúróc m. 
f  Hromada Márton, á., Bakabánya, Hont m.
1 Kachelmann Károly, á., Vihnye, Bars m.
2 Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars m.
I Kovalovszky János, á., Bakabánya, Hont m.
4, Králik Gusztáv, á.. Selmec, Hont m.
3 Kuppan József, k., Pozsony, Pozsony m., ismétlő.
4, Kuzmányi Gyula, á., Szirák, Nógrád m.
4, Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m.
3 Rákóczy Gyula, á., Sz. Péter, Nógrád in.
4, Susitzky Ignác, i., Közép-Palojta, Hont m.
3 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.
3 Vrhovszky Jenő, á., Nagy-Szombat, Pozsony m.
1 Wéber Pál, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.
3 Zelenka Lajos, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 26.

I I I .  o s z t á ly .
1 Bartko Pál. á., Zólyom, Zólyom in.
2 Bender Otto, k., Szent Jakab, Heves m.
3 Biszterszky Gyula h., Szeghalom, Békés in., ismétlő.
3 Bolemann Géza, á., Selmec, Hont m.
4, Borbély Pál, á., Ipoly-Szakálos, Hont m.
2 Brocken Elek, á , Pilis, Pest m.
45 Dániel Gyula, á.. Zsibritó, Hont m.
3 Droba Márton, á., Lészkóc, Zólyom m.
3 Fabricius Lázár, á , Mere, Hont in.
3 Ferjanc Samu, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.

IV. osztály.
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3 Frecska Jenő, á., Közép-Palojta, Hont ni.
JHecser Béla, á., Zólyom. Zólyom m.

3 Helvigh Ede, á , Selmec, Hont m 
4., Hlóska János, á., Bakabánya, Hont ni.
3 Horváth János, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Institorisz Lajos, á , Hodrusbánya, Hont m.
3 Koricsánszky László, á , Terény, Hont m.
3 Kosztolányi István, á., A.-Kemenec, Bars ni.
2 Lehockv Miklós, á., Beszterczebánya, Zólyom m.
4, Mantuáno Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
3 Mihálik Géza, k., Zólyom. Zólyom ni.
3 Mocsy Zoltán, h , Garam-Vezekénv, Bars m.
4, Nádosy Gyula, á., Losonc, Nógrád m.
2 Patay Pál h., Szódó, Bars m.
4a Paulinyi Géza, á., Dobrona, Zólyom m.
3 Pollatsek Henrik, i., Medzibrod, Árva m.
3 Sedel János, á., Selmec, Hont m.
4, Svehla Aladár, á., Szinobánya, Nógrád m.
3 Szabó Ferenc, h., Szinobánya, Nógrád m.
1 Vallentinyi Samu, á., Dengeleg, Nógrád m.
3 VVeisz Jakab, i., Bélabánya, Hont m.
3 Zajcsek Otto, á.. Salgó-Tarján, Nógrád m.

Összesen: 32
I I . oszt ál.v*

4 Antal Géza, h., Nagyvárad, Bihar m.
2 Arany Lajos, h., Vámos-Ladány, Bars m.
2 Baumann Miklós, á., Osztroluka, Zólyom in.
2 Bélák Loránd, á., Enying, Veszprém m.
1 Boleman Béla, á., Selmec, Hont m.
1 Breznyik János, á., Dornony. Pest m.
3 Csiampor Vince, á., Hajnik, Zólyom m.
3 Glement Gyula, á , Selmec, Hont m.
2 Gaal István, á., Agárd, Nógrád m.
3 Hankisz Hugo, á., Selmec, Hont m.
3 Hecsko Vladimir, á., Hodrusbánya, Hont m.
3 Huber Jenő, h., Selmec, Hont m.
2 Kachelmann Győző, á., Selmec, Hont m.
2 Kevicky Pál, á., Báth, Hont m.
3 Klein Mihály, á., Dalmad, Hont m.
1 Klimann Samu, á., Bakabánya, Hont m.
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2 Kmetty Jenő, á.; Nógrád, Nógi'ád m.
2 Kovácsik János, á , Bakabánya, Hont m.
2 Kozár József, á . Bakabánya, Hont m.
:i Ladzianszky János, k., Stefultó, Hont in.
3 Lehocky Pál, á., Bélabánya, Hont ni.
4i Lovász Ernő, h., Szikszó, Abauj m.
2 Margócsy László, á., Selmec, Hont m.
3 Mazúra Dániel, á., Bakabánya, Hont m.
1 Medvecky Lajos, á., Zólyom, Zólyom m.
1 Pótáy Miklós, h., Szódó, Bars m.
4i Pivarcsek (iéza, á , Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Plachv Kálmán, á., Felső-Petény, Nógrád m.
3 Biesz Aladár, á., Zay-Ugróc, Trencsén m.
3 Sembery István, á., Budapest.
2 Svehla Béla, á., Róznyó, (tömör m.
3 Tar Zoltán, h., Nagy-Szőllős, Ugoesa m.
3 Tréger János, á„ Bocabánya, Liptó m.
3 Vágner József, á., Szélakna, Hont m.
3 Veress István, á., Kutassó, Nógrád m.
2 Visnyovszky Károly, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 36.

I .  o s z t á ly .
3 Brocken Béla, á., Pilis, Pest m.
2 Drienka Mihály, á., Lissó, Hont m.
3 Erdélyszky Milan, á., Kosztolna, Nyitra m., ismétlő.
3 Erdélyszky Zsigmond, á., Krajna, Nyitra m.
3 Erlain János, k., Selmec, Hont m.
44 Florian Géza, á., Selmec, Hont m.
3 Frenvo Győző, á., Szent-Péter, Nógrád m.
44 Groszmann Gyula, á., Zsarnócza, Bars m.
2 Gutray Béla, h., Vámos-Ladány, Bars m.
4., Helm József, k., Bécs.
3 Helvigh Gyula, á., Selmec, Hont.
3 Herbst Ágost, á.. Selmec, Hont m.
1 Hlavatsek Árpád, á., Besztercebányán, Zólyom m.
1 Hlavatsek Béla, á., Besztercebányán, Zólyom m.
4, Holcapfel Károly, k.. Komárom, Komárom m.
3 Höher Imre, k., Osztroluka, Zólyom in.
3 Hrusz József, á., Nagy-Szalatna, Zólyom m,
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4S Huszágh Adolf, á., Kis-Garam, Zólyom m.
43 Juhász Jenő, h., Léva, Bars m.
4, Kekécs László, k., Szántó, Heves m.
44 Keviekv Sándor, á., N.-Sztrácin, Nógrád m.
3 Kimléth Victor, á., Dárda, Baranya ni.
42 Klein Dezső, á., Torn^alja, Gömör m.
3 Klein Mór, á., Vihnye, Bars m.
3 Kolbenheyer Béla, á., Körmöcbányán, Bars m.
3 Kosztolányi Imre, á., A.-Kamenec, Bars m.
45 König Vilmos, á., Szent-Miklós, Liptó m.
1 Králik Samu, á., Bakabánya, Hont m.
42 Lányi Árpád, h., Besó, Bars m.
2 Lehocky Gyula, á., Selmec, Hont m.
3 Liszkay Sándor, á., Selmec, Hont m., ismétlő.
3 Locsava Sándor, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.
4, Lovász Árpád, h., Sátoralja-Ujhely, Zemplén m.
*) Manner Géza, k.. Kis-Terenye, Nógrád m.
3 Murányi Ödön, á., Darázsi, Hont in..
3 Nvitray Béla, k., Selmec, Llont m., ismétlő.
2 Obuch János, á., Balázsfalva, Tliúróc m.
2 Oláh Gábor, k.. Pásztó, Heves in.
2 Pauks Béla, á., Jolsva, Gömör m.
3 Pivarcsek Kálmán, a.. Tót-Pelsőc, Zólyom in.
1 Raksányi Samu, á., Bakabánya, Hont in.
4, Rell Gyula, á., Teszér, Hont m.
3 Ruppelt Emil, á., Selmec, Hont m., ismétlő.
3 Schwartz Arnold, i.. Lackó, Hont in.
**) Skultéty Lajos, á., Selmec, Hont m.
4, Stefanek István, á., Selmec, Hont m., ismétlő.
42 Szalay Sándor, á., Derzseny, Hont m.
3 Szathmáry Péter, h., F.-Terény, Hont m.
2 Szlancsik György, á., Osztroluka. Zólyom m.
3 Sztrharszky Gyula, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m., ism.
3 Titt Otto, á., Zólyom-Brezó, Zólyom m.
2 Varga László, h., Nagy-Bese, Bars m.
43 Weisz Samu, i., Bélabánya. Hont m.
3 Utcás Virgil, á., Selmec, Hont m.
3 Zahn Oszkár, á., Bélabánya, Hont m.
*** 42 Zaicsek Mihály, k., Kisvárad, Nyitra m., isin.
4, Zimmermann Dezső, á., Selmec, Hont m.

Összesen: 57.






