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Jelentés az 188990-ik tanévről.
Egyházunk és iskolánk életében emlékezetre méltó ese
mény történt az elmúlt iskolai, év elején, melyet kedves köte
lességünknek tartunk ez értesítő olvasóinak is tudomására
juttatni. Méltóságos és főtiszt, dr. Szeberényi Gusztáv bányai
evang. cgyházkerületi püspök úr látogatta és vizsgálta meg
egyházunkat és iskoláinkat.
A canonica visitatiónak ünnepi jelentőségét nem kis mér
tékben emelte ama körülmény, hogy a mélt. püspök úrnak
nagynevű s kegyeletes emlékű atyja dr. Szeberényi János ev.
superintendens éppen 50 évvel ezelőtt 1839. szept. 23-án lá
togatta meg hasonló céllal a selmcci egyházat és iskolákat. S
most, 50 év után, a fiű, az apa nyomdokában járván, hasonló
fáradhatatlan munkásságnak, egyházunk s iskolánk ügyei iránti
lelkesedésének adta tanúbizonyságát. Alig végezte el teendőit
Szarvason az érettségi pótvizsgálatoknál, Budapesten a papje
löltek megvizsgálásánál, felavatásánál és a kerületi gyűlésen,
legyőzvén a sokoldalú elfoglaltatás folytán támadt szellemi és
testi fáradtságot, szept. 23-án indúlt el a kerületi jegyző és
selmeci német-magyar lelkész kiséretében Selmecbányára. Dél
utáni 2 órakor beérvén a látogatás helyére, a vasúti állomás
nál az egyház és a város színe-java lelkes fogadtatásban részesité, melynek találó kifejezést adott az egyház buzgó fel
ügyelője nsgs. Sólc Gyula főerdőtanácsos és akadémiai aligazgazgató. A meghatottság hangján adott válasz után — merj
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hiszen e városhoz fűződnek gyermek- s ifjú korának legked
vesebb emlékei — a hinták beláthatatlan sorától követve indúlt
a szokásos tarack-durrogás s a harangok zúgása mellett egye
nesen az Úr házába. Az öröm sokszerű lelkes hangjaiból kivált
s uralkodott a többiek felett az ó-vári torony nagy harangjá
nak hangja, mely mélabús zengésével felelevenítette a múlt
idők emlékét s engesztelőleg szólt a jelenről; százados léteié
ben először szólalván meg egy evang. püspök bevonulásánál.
A templom f'őajtaja előtt fogadta az érkezőt az Úrnak egyik
veterán szolgája, több paptársa élén nt. Hrencsik Károly érde
mült főesperes s helyi tót gyülekezetbeli lelkész. Szívből fakadó
üdvözlő szavait megtoldotta a kettős egyház nehány fehér s
színes mezbe öltözött „élő virága“, kedveskedve a főpásztor
nak a virány bokrétába kötött mosolygó és felvidító gyerme
keivel. így tért be az Úr házának belsejébe s miután az „Erős
vár“ lelkesítő hangjai mellett a templom teljesen megtelt, hála
imát mondott az oltár előtt Istennek ama segedelméért, melyet
mindeddig tapasztalt s kérte azt továbbra is maga s a reábizottak részére, Isten áldásáért könyörgött a város s elöljárói,
minden rendű-rangú lakói számára, szeretett hazánk javára,
az ős patriarcha szavaival bocsátotta el az egybegyűlteket.
Ezek után szállására sietett a német-magyar lelkészhez. Alig
pár percznyi pihenő után következtek a tisztelgések az egyház,
kerül. isk. tanács, a lyceum, a városi hatóság, a bányászati és
erdészeti akadémia, a m. kir. kincstári igazgatóság, a tűzoltók,
az izraelita gyülekezet stb. részéről, úgy hogy bár az est nyu
galomra intett, nem engedték nyugalomra jutni, csak a késő
éj óráiban, az egyh. felügyelő vendégszerető házánál kedélye
sen töltött órák után.
Szept. 24-ikének reggeli órái az egyházlátogatási jegyző
könyvek olvasásának, a délutáni órák pedig a tót-magyar elemi
iskola megvizsgálására voltak szánva, a hol a főpásztor külö
nösen arról is kívánt meggyőződést szerezni, haladtak-e s
mennyire a növéndékek, — jobbára szegény bányamunkások
gyermekei, — a magyar nyelv elsajátításában ? Ez alatt érke
zett körünkbe a presbyterium által fogadva, élén az egyház és
iskola felügyelőivel egyetemes egyházunk szeretve tisztelt fel
ügyelője Prónay Dezső br., ki az egyház és lyceum tisztelgése
után a legnagyobb érdeklődéssel vett részt a folytatott vizsgá
latban, mindvégig. Ügyei elszólitották, de hivatásának élénk
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érzete marasztotta. S csak ennek köszönhetjük, hogy kéréseink
nek engedve huzamosabban velünk maradt. A vizsgálók lelkiismeretes munkájában csakhamar osztozott a szept. 25-én ér
kezett esperességi felügyelő ngs. Sembery Imre, ki nagy kora
dacára kitartó érdeklődést s éber figyelmet tanúsított minden
iránt. Az elemi iskolák megvizsgálása után a lyceumra került
a sor. Hogy a „leányzó“, az anyának büszkesége lehetőleg
megnyerő alakban legyen bemutatható, arról gondoskodtak a
lyceurn felügyelője ngs. Farbaky István főbányatanácsos s az
akadémia igazgatója, valamint a lyceurn igazgatója és a lyc.
tanárok.*) De volt is ok a készülődésre, mert az említett
éles szemű bírálókhoz csatlakozott már a vizsgálat első
napján, azaz szeptember 27-én még egy, ő nagyméltósága
Fabinyi Teofil kerületi felügyelő személyében, a ki az igaz és
hamis megkülönböztetésében oly élesen látó, hogy hiába volt
volna minden törekvés a netaláni hiányokat elfödni, elpalás
tolni. A befejezett szemle után, melyben a zólyomi és barsi
főesperes, a honti alesperes s még többen részt vettek, mint
érdeklődök és szakértők, következett szept. 28-án a főfelügyelői
és főpásztori legjobb indulatéi ütasitás, mely nem czéloz egye
bet, mint hogy a leányzó épsége inegóvassék, jó hírneve fejlesztessék és vonzó ereje növeltessék, mindnyájunk örömére,
egyházunk s édes hazánk javára.**) A befejező tót s német
magyar istentisztelet szeptember 29-én tartatott, mely után,
mint jól végzett dolog után következett a magnum áldo
más. Részt vettek benne a város legjobbjai, még pedig
oly számmal, mint azelőtt aligha, ráütvén ezzel is az ügyre,
*) Itt egyebek közt megemlíthető, hogy a lyceurn udvara egészen kiköveztetett, eddig csak az élelmező előtti része lévén kikövezve, az udvart
éktelenítő ócska vedres kút szivattyúzóvá alakíttatott által; az uj rajzterem
ki-, a rajzasztalok befestettek, hogy a helyiség csinos külseje is nemesítőleg
hasson a tanulók aesth. Ízlése- s érzületére. A fegyelemre vonatkozva, az 50
évig dívott, éppen 1830-ben behozott latin szerkezetű törvények helyett, ma
gyar nyelven szerkesztve, s a kor kívánalmaihoz alkalmazva újak hozattak be,
melyek azonkívül, hogy a tanév elején a tanuló ifjúság előtt szokás szerint
felolvastattak és megmagyaráztatok, mindenik tanteremben kifüggesztettek,
hogy a tanulókat folyton intsék, mitől óvakodjanak, mit kerüljenek, s mit te
gyenek, hogy ittlétük czélját mennél inkább elérjék. B.
**) A lyeeumi visitationalis jegyzőkönyv 26-án olvastatott fel délelőtt és
után a könyvtárteremben, melynek tartalma: főmozzanatok a lyceurn utolsó
50 évi életéből, milyenek egyebek közt a tanárok díjazása, a tannyelv, az
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mint szent ügyre, a közösség bélyegét. Csakhogy amint
már nem csak az asztal jó boraiban emelkedett a gyöngy,
hanem a jó kedv is sziporkázott majd komoly majd tréfás
toasztokban, felemelkedett ő mélt. az egyetemes felügyelő
s az egyh. felügyelő kíséretében sietett — felhangzó lelkes és
búcsúzó „éljen“ mellett — a pálya és édes otthon felé, ittlétét
nem csak közreműködésével, de nemes lelke sugallatából eredő
adományokkal is emlékezetessé tévén, a mennyiben a szegé
nyek alapját 50 írttal növelte, 50 frtot adományozott oly czélból, hogy az felekezeti különbség nélkül a városi szegények
között elosztassék, 100 írttal pedig előmozdította a felső-ma
gyarországi közművelődési egyesület céljait. Kisérje áldás csa
ládjában s tevékenysége további útjain! Nemes lelke megindí
totta a legnemesebb versenyt, a mennyiben az áldomás alatt
megindított gyűjtésben a szegények javára Fabinyi ő nagymél
tósága 50 írttal vett részt és 4 aranynyal megemlékezett a
szegény, de szorgalmas s jó magukviseletű iskolásokról. (Két
20 frkost az elemi és ugyanannyit a főiskolai tanulóknak szán
ván). „A jó tett jót terem“ ezzel látta magát megjutalmazva ő
iskola belszervezete, a részére kieszközölt kerületi s államsegély, s ennek kö
vetkeztében egészen megváltozott viszonya a helybeli egyházhoz, a kerülethez,
a kormányhoz, egy új intézetnek a tanítóképzőnek életbeléptetése — mind itt,
mind az alább említendőknél — folytonos utalással arra, mik ezekről „A Sel
mecbányái ág. hitv. ev. egyház és lyceum történetéiben (Breznyik János
igazgató-tanár által kiadva 2 kötetben 1883. és 1889-ben) bővebben fejtegettetnek, különösen mik annak felvilágosítására szolgálnak, mi kép történt, hogy
mely osztályokban 1839/40-ben 251 tanuló mellett 4 tanár elegendő volt, kik
nek eltartására az egyházi község nem költött többet 520 írtnál, most ugyan
annyi tanuló mellett 12 tanár szükséges, kiknek díjazására, eltekintve egyéb
iskolai költségektől, könyv- s szertárakra, fűtésre, szegény tanulók élelmezé
sére stb. 16,000 frt megkivántatik? A jegyzőkönyv többi tartalma az iskola
jelen állapotára vonatkozva: az iskola kormányzása (kerül, iskolai tanácsi;
a jelenleg munkálkodó tanárok életrajza; a tanterv, melyet követnek a lyeeumban és a tanítóképzőben, valamint tankönyvek, melyeket előadásaiknál
használnak; a tanulók száma vallásra, honosságra s anyanyelvre nézve; a
tanulók valláserkölcsi nevelésére célzó intézkedések: a lyceum segélyző inté
zetei, tanárok számára a tanári gyámoló, alapítva 1862/3-ik tanévben, tanu
lókéra az élelmező (alumneum) ösztöndíjak; taneszközök, könyv-természettani
s természetrajzi szertárak; a zeneintózet állapota; a lyeeumi egyesületek (Petőfi-kör, bibliai s dalló-egyesiilet); az iskolai épületek (a lyceum és a Kachelmann-féle ház); az iskolai tőkék, (1839-ben volt 12,202frt, most van 77,463 frt)
az iskola bevételeinek s kiadásainak feltüntetése. Ezek közül némelyek az
Értesítőben alább az illető számok alatt fognak felhozatni. B.
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nagyméltósága, mert még ugyanazon órában több mint 50 frt
verődött össze a fenti célra a „szegény emberek fillé
reiből“.
A jótékonysági szellem érvényesült ugyanazon nap egy
más nagy és hosszú asztalnál is. Az alumneum Sembery Irén
ő nagysága szíves (50 frtnyi) adományából oly beneíiciumban
részesült, mely bőségét tekintve az élelmező annaleseiben olyan
gyér, mint a félszázados vizsgálat s a vele kapcsolatos áldomás
az egyház körében. Nem is fukarkodtak a szokottnál élesebbre
fent fiatal torkok az adományozó éltetésével, talán azon édes
reményben is, hogy a jövendőben rövidebb időközökben ré
szesülnek ily gazdag ellátásban.
Szept. utolsó napján nem utolsó munkát végeztek a
visszamaradt vizsgálók; a ritka egyetértésben működő bánya
kerületi elnökség meglátogatta még az egyházi elemi fiiskolát.
Délután Bernhardt Adolf városi tanácsos vendégszerető házánál
búcsút vettek egymástól. S mig ő nagyméltósága haza felé, —
addig a szeretett főpásztor Hodrusbányának vette útját. S
ugyanazok, kik a kerületi felügyelőt szívük unszolásából a vas
pályához kikisérték, csatlakoztak azután a kocsisorhoz, mely a
harangok búcsúztatója mellett a mélt. és főtiszt, püspököt a
fenyvesek közt kanyargó s 1848/49-iki emlékek által megszen
telt utakon Hodrusbányára kisérte.
Ha felejthetetlen „nagy atyjának“ működése a helybeli
gyülekezetben: úgy bizonyára felejthetetlen marad fiának s
méltó utódjának munkássága is a jelenben s a késő utódok
előtt s mint amannak, úgy ennek is kegyelettel fogják őrizni
emlékét a késő századok.
Händel Vilmos.
A fennemlitett püspöki kánonszerű látogatáson kívül két
hónappal később, november 23-án s következő napokon más
látogatáshoz volt szerencsénk, a mennyiben a lyceumot nsgos
Spitko Lajos, helyettes főigazgató úr, mint kiküldött ministeri
megbízott volt szíves beható vizsgálat alá venni, kinek, mint
bő s alapos tudományu, tapasztalt szakférfiúnak tanulságos
észrevételei és útmutatásai a tanári karnál fogékony keblekre
találtak s nem vesznek el nyomtalan. Az elnöklete alatt tartott
értekezlet jegyzőkönyve szerint „összbenyomásait egybefoglal
ván örömének adott kifejezést, hogy alkalma nyilt e helyes
irányban induló s buzgó törekvé. ü intézetet megismerni; mely-
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nek szép múltja, de ha a mindenütt tapasztalható buzgalom
nem lankad, ha az itt-ott még útban álló nehézségek eltávo
líttatnak, jövője még szebb lesz“.
A lyceum kormányzásával megbízott k e r ü l , isk. t a 
n á c s b a a múlt évi sept. 18-án s következő napokon Buda
pesten megtartott kerületi gyűlésen beválasztattak 6 évre —
v i d é k i t a g o k u l : Sembery Imre, honti esperes, felügyelő,
mint az isk. tanács elnöke, gr. Stainlein Otto, b. Radvánszky
János, Ivanka Zsigmond, Kalmár Lajos, Dacsó Pál, Huszágh
Dániel, Bodó Lipót, Fabiny Gyula, Benyiczky Gyula, Gsipkay
Károly, Csomóz Miklós; a lelkészi karból: Mockovcsák János,
Raab Károly, Svebla János, Thebus János és Geduly Elek.
H e l y b e l i t a g o k u l : Farbaky István, mint helybeli felügyelő,
Sóltz Gyula, Richter György, Gretzmacher Gyula, Kachelmann
Károly, Sole Vilmos, Kostenszky Adolf, Händel Vilmos, Hrencsik Károly, dr. Boleman István, Wankovics Lajos, Porubszky
Sámuel, Heincz Hugó, Ölük Pál, Kövessy János, Bernhardt
Adolf, Jezsovics Károly, Bellus János, Sulcz Endre, Hlavatsek
András. Kachelmann Károly pénztárosi tisztében megerősittetett, Breznyik János pedig tovább is megbizatott az igazgató
ság vitelével. (Az iskolai tanács teendőiről 1. a lyceum törté
netének ü-ik kötetét 409—410 lapon.)

I. Tantárgyak.
I. Az elő osztályban, illetőleg a helybeli ev. egyház felügyelése alatt álló IV—Vl-ik elemi osztályban, mely a lyceummal nincs szerves összefüggésben. Vallástan, új szövetségi tör
ténetek, egyházi történetből az első és középkorszak, kátéból
az úr imája, egyházi énekek; magyar és német nyelvtan ; ma
gyar történetből a vegyesházakból eredt királyok; természet
rajzból a növénytan: földrajzból az osztrák tartományok; az
alkotmánytanból az előismeretek; egészségtan, számvetés, ol
vasási gyakorlatok magyar, német és latin nyelven: Írás, rajz.
Tanár: Almán Dániel. Tanulók száma: 29, helybeli 22. A természetrajzt németül, a többit magyarul tanulták, — a kátét
8-nn tótul.
II. A gym nasia mi osztályokban. A lyceum a magas
kórmánynyal kötött szerződésénél fogva a kormány tantervéhez
tartozik alkalmazkodni.
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Az első osztályban. Vallástan: hetenként 2 óra. Ó testamentomi történetek; kátéból a tiz parancsolat. — Tk. Pálffy
„Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis Káté“-ja.
Latin nyelv, hetenként 7 óra. Névragozás, a melléknév
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alak
jai. Olvasókönyvből összesen 32 gyakorlatot (köztük 9 mesét
emlékelve is) magyarból latinra és viszont fordítottak. — Tk.
Scliultz-Dávid Latin nyelvtana és Dávid István Olvasó- és
Gyakorlókönyve.
Magyar nyelv, hetenként 6 óra. A hangok, a mondat részei
és nemei, beszédrészek, igeragozás, a mondatrészek részlete
sen, szóképzés és az összetett szavak. — Olvasókönyvből: me
sék, mondák, rövid rajzok és elbeszélések tárgyi magyarázatok
kal és elemezve; a következő költeményeket emlékelve: János
vitéz az óriások közt. Nyalka huszár. Halvány katona. Had
nagy uram. Három fiú. A rab gólya. Vándor fiú. Anyám
tyúkja. Szüretünk. Téli világ. Rákosi szántó. — Tk. Szinnyei
József magyar nyelvtana és Lehr-Riedl olvasókönyve.
Számtan, hetenként 3 óra. A tizes számrendszer. A négy
számolási művelet egész számokkal és tizedes törtekkel. Törzs
szám. Tényezőkből összetett szám. Viszonylagos törzsszám. A
számok oszthatóságának külső jelei. Legnagyobb közös osztó.
A legkisebb közös osztandó. A közönséges tört és a törtekkeli négy alapművelet. -A tört mint hányados és viszony. A
métermérték és a hazai pénzek ismertetése. Az időszámolás. —
Tk. Dr. Lutter Nándor „Közönséges számtan“.
Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. Pontok, vonalak és szö
gek fekvési és mérési viszonyai. A négy alapművelet vonalakkal
és szögekkel. Merőleges és egyenlőközű vonalak gépies rajzo
lása. Három-, négy- és sokszögek szerkesztése leírása és tulaj
donságai. A kör szerkesztése és leírása. A kör és egyenes, a
kör és az idomok, továbbá két kör relativ helyzete és tulaj
donsága. Érintők egyszerű szerkesztése. Az idomok congruentiája, hasonlósága és symmetriája. Kerület és terület meghatá
rozása. Az ellipsis, tojás, hullám és csigavonalak szerkesztése.
A végzett tananyag fokozatos alkalmazása mellett különböző diszitményi rajzok készítése. Rajzlapok száma 32. — Tk. Fodor
L. és Dr. Wagner A. „Rajzoló Planimetria“.
Földrajz, hetenként 4 óra. A magyar szt. korona országai.
Európa általános leírása. Európa egyes országainak leírása
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tábla rajzok ős fali térképek után tárgyalva. Térképrajzolás. —
Tk. Dr. Hunfalvy János: Földrajz I. füzet. Jövőben: Dr. Cscrey
Adolf: Földrajz.
Ének, hetenként 1 óra, a II. osztálybeliekkel együttesen.
Tanultak 23 egyházi éneket. Kk. Moesz Géza „Kis orgona“.
Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok : sorakozás,
oldal és arc sorképzés, sornyitás. Szabadgyakorlat: alap-, lépő
terpesztett és guggoló állások; karlenditések, karlökések és
karütések minden irányban. Törzshajlitások alap- és más al
kalmas állásban, sarok- és térdemelés. Alapjárás meghatáro
zott lépésekkel és a nélkül. Szergyakorlatok : leugrás, elugrás,
páros és egy lábróli átugrás összekötve alkalmas taggyakorla1okkal u. m. térdemelés, terpesztés, */4, '/s, 3/i fordulat, karlendités, karlökés, karkulcsolás a mellen és a háton. Függési
gyakorlatok a nyújtón és a korláton. Tornajátékok a szabadban.
Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok: Osztrolucky Gyula osztályfő, tanította a vallás
lant, latin s magyar nyelvet; Lencsó János a számtant és a
rajzoló mértani; dr. Gserey Adolf a földrajzt; Moesz Géza az
éneket; Micsinay János a szépírást.
A második osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Ká
téból: a keresztyén vagy apostoli hitvallás, urunk imádsága, a
keresztség szentsége és az Úr szent vacsorája. Bibliai történet:
uj szövetségi történetek. — Tk. Győry Vilmos, Kis Káté és
Pálffy, Bibliai történetek.
Latin nyelv, hetenként 7 óra. Igeragozás. A rendhagyó
perfectumok és supinumok. Rendhagyó igék. Hiányos igék.
Személytelen igék. A határozók. Elöljárók. Kötőszók. Etymologiai szócsoportok; végül az egész nyelvtan átismétlése. A
gyakorló könyvből: mesék és Róma történetéből 28 latin és
12 magyar gyakorlat. — Tk. Schultz-Dávid latin nyelvtan és
gyakorlókönyv.
Magyar vyelr, hetenként 5 óra. Nyelvtan: rágós határo
zók, névutós határozók, összetett mondatok és a körmondat.
Olvasmányok : Mit csinál a gólya ? Katona dolog. A hortobágyi
farkas. Az árvái Kárpátok és lakóik. Magyar történelmi elbe
szélések : Korona és kard. Szent László és a kunok. Nándor
fehérvár ostroma. Salamon harczai és vége. A keresztes há
borúk kezdete. Endre és keresztes hadjárata. Endre és az
arany bulla. A tatárjárás. Görög monda és történet: Theseus.
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A görög-perzsa háború. Költemények: Búcsú. Hazámhoz. Az
ó torony. A rab oroszlán. A lengyel anya. A zarándok. Pál
gazda. A holt katona. A puszta télen. A jó öreg korcsmáros.
A tudós macskája. A kereszt-útról. Szent László füve. — Tk.
Szinnyei József magyar nyelvtana és Lehr-Riedl olvasó könyve.
Számtan, hetenként 4 óra. Az első osztály anyagának
ismétlése. Számolási rövidítések. Rövidített számtani művele
tek. Az arányosság fogalmának bővebb fejtegetése. Egyszerű
hármas szabály. Az olasz számolási mód. Arányok és arány
iatok s azok alkalmazása. Száztóli számolás. — Tk. Dr. Lutter
Nándor „Közönséges számtan“.
Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. Az egyenes és sik ab
solut helyzete a térben. Két és több egyenes; a sík és egyenes:
két és több sík relativ helyzete a térben. A lapszög és test
szög. Egyenes hasábok és gúlák, továbbá a henger, kúp és
gömb leírása és azok tulajdonságai. A testek hálózata, a fel
szín és köbtartalom kiszámítása. A szabályos testek ismertetése
és azok felszíne. Gongruens, hasonló és symmetricus testek.
Testek készítése kartonból. A testek axonometricus rajzolása,
előbb sodrony minta után csak kihúzva, később testek után
árnyékolva. Időszakonként egy-egy egyszerűbb szabadkézi rajz.
Rajzlapok száma: 28. — Tk. Landau A. és Dr. Wohlrab Flóris,
Rajzoló geometria. Jövőben: Fodor-Wagner Stereometria.
Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és
Ausztrália körrajza, domborzati viszonyai, vízrendszere, ég
hajlata, növény és állat világa, népei, országai, európai birto
kok és főbb városaik. Felfedezések. Térkép-rajzolás. — Tk.
Dr. Hunfalvy János, Földrajz II. füzet. Jövőben: Dr. Gserey
Adolf, Földrajz.
Ének, hetenként 1 óra, (1. az I. osztálynál).
Tornázás, hetenként 2 óra. Úgy mint az első osztályban,
csak fokozottabb mértékben.
Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok: Micsinay János osztályfő, tanította a vallástant,
a latin s magyar nyelvet; Lencsó János a szám- és mértani; dr.
Gserey Adolf a földrajzi; Moesz Géza az éneket; Haitsch Samu
a szépírást.
A harm adik osztályban, Vallástan, hetenként 2 óra.
Egyháztörténet. — Tk. Haan Lajos: A keresztyén egyház tör
ténetei.
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Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: a mondatrészek
egyeztetése, a nominativus, accusativus, dativus, genitivus, ablativus használata, sajátságok a névszók használatában fordítási
gyakorlatokkal. Liviusból: a köztársaság kezdete, a Tarquinius
család száműzetése, Tarquinius híveinek összeesküvése Rómá
ban, a Veji és Tarquinii városával viselt háború, Coriolanus,
12 fejezet; Phaedrus meséiből: De vitiis hominmn; leo senex,
aper, taurus et asinus; vulpes et corvus; cervus ad fontéin,
de Simonide; lupus ad canem; cervus et boves; mind fejte
getve, fordítva és emlékelve. Hetenként egy Írásbeli dolgozat:
az olvasottak alapján compositiók és extemporálék, nem tár
gyalt daraboknak lefordítása latinból magyarra és magyarból
latinra, mondatok szerkesztése a szabályok alkalmazására. —
Tk. Sehultz-Dávid : „Latin mondattan“ és Dávid István: „Latin
olvasókönyv“.
Magyar nyelt-, hetenként 3 óra. Rendszeres magyar nyelv
tan. Olvasmányok: A bölcs dervis. Keresztény és török. Világos
vára. A fejedelem buzogánya. Nagy Lajos. Hunyadi János. A
várnai csata. Perikies kormányának kezdete. A peloponnesusi
háború kezdete. Költemények: Hymnus. Szülőföldemen. A ha
mis tanú. Szüreten. Füstbe ment terv. A szegény asszony
könyve. Tamás vitéz. Pató Pál úr. Az alföld. Egy gondolat
bánt engemet. Családi kör. — Tk. Szinnyei József „Rendszeres
magyar nyelvtan“ és Lehr-Riedl „Magyar olvasókönyv“ III-ik
kötet.
Német nyelv, hetenként 4 óra. A betűk ismertetése, helyes
kiejtés, hangsúlyozás, olvasás, irás, a határozott, határozatlan
s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak
fokozása, a számnevek, névmások, a hnjlitási 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. Der Hirsch von Keryneia und der
Stall des Augeias. Die Sumpfvögel von Stymphalos. Der Stier
von Kreta und die Pferde des Diomedes. Die Amazonen, llesione. Die Rinder des Königs Geryones. Die Riesen. Die gol
denen Aepfel der Hesperiden és Der Höllenhund Kerberos.
Költemények: Sigfricds Schwert (Uhland). Die Riesen und die
Zwerge (Chamisso). Nachtlied (Th. Körner) és Der Mutter Grab
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(Hoffmann von Fallersleben). Ezen prózai olvasmányok s köl
temények fordítása, emlékelése s német nyelven való elemzése
az egyes mondat- s beszédrészek latin elnevezéseinek megtar
tásával. Az egyszerű, bővített, s összevont mondat. Az olvas
mányokban előfordult főneveknek ejtegetése, az igéknek hajlitás szerint való, valamint a határozóknak, praepositioknak s
kötőszóknak rendszeres összeállítása. Szóbeli fordítás németre
minden feleléskor, két hetenként az olvasottakra vonatkozó
magyar szöveg fordítása Írásban. — Tk. Hoffmann Mór német
nyelvtana és olvasókönyve I. rész.
Számtan, hetenként 3 óra. Egyszerű és összetett kamatszámolás, határidőszámolás, agio, állampapírok, részvények,
biztosítási ügy, váltó, egyszerű és összetett lerovatszámolás,
tara, egyszerű és összetett arányos osztás, elegyitési szabály. —
Tk. Dr. Lutter Nándor: „Közönséges számtan“, III. füzet.
Rajzoló mórtan, hetenként 2 óra. Az első osztály anyaga
kibővítve. Az idomok alkotó részekből való szerkesztése be
hatóan. A kör és a hozzá tartozó constructiv feladatok. A
congrucntia, symmetria, hasonlóság és terület meghatározás
bővebben fejtegetve. Átalakítási feladatok. A tanult anyag al
kalmazása a rajzolásnál és mérésnél. A földmérés gyakorlatilag
a szabadban. A helyszín rajzolás elemei. Időszakonként egvegy szabadkézi rajz. Rajzlapok száma 30.
Történet és földrajz, hetenként 4 óra. Magyarország tör
ténete és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. —
Tk. Batizfalvy István, Magyarok története; dr. Márki Sándor,
Az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. Időszaki tábla
készítése.
Physikai földrajz, hetenként 4 óra. Physikai jelenségek,
halmazállapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és mozgás
fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vizről; a levegőről. A
hőtan, fénytan, az elektromosság és delejesség tanainak alap
vonalai. A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a vizen,
a levegőben. A föld belseje. — Tk. Dr. Schmidt: A physikai
földrajz elemei III. kiadás. Budapest 1880.
Ének, hetenként 1 óra, a IV-ik osztálybeliekkel egyesülve.
Tanultak 24 egyházi éneket 4 hangra. — Kk. Moesz Géza,
„Kis orgona“.
Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorfelállitás,
sornyitás, oldal- és arezsorképzés, rendek és kettősrendekbe
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fejlődés, fordulatok, menet előre, hátra, oldalt, kanyarodás.
Szabadgyakorlatok: különféle állások, karlenditések, karlökések,
törzsforgatások, lábütések. Szergyakorlatok : ugrás mint az első
osztályban, magas és távugrás, kötél-bakugrás csak mell-ma
gasságig, lóugrás, üléscserék lábkörzéssel és testfordulattal.
Nyújtón: függések, felső-, alsó-keresztforgással, lendülés előre
és hátraugrással. Korláton: kar-, törzs- és lábgyakorlatok,
térdfüggés, visszafordulás, fel- és lemcnések a rézsútos létrán,
függő állásban m enés; lendülések; függeszkedés különféle fo
gással a létrán ; mászás a rúdon és kötélen. Korláton : gyakor
latok támaszban, ülés és üléscsere- és függési gyakorlatok.
Tornajáték a szabadban.
Tanárok: Király Ernő osztályfő, tanította a vallástant, tör
ténelmet és földrajzi; Moesz Géza a latin nyelvet, számtant és
éneket; Micsinay János a magyar nyelvet; Lenesé János a mér
tant ; Haitsch Samu a német nyelvet; dr. Gserey Adolf a physikai földrajzt.
A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Hités erkölcstan. — Tk. Schwarz-Csisko P á l: Hit- és erkölcstan.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: az esettan is
métlése után különösen az idők használata, indieativus, coniunctivus a főmondatokban, kötőszókkal kapcsolt coniunctivus,
visszamutató mondatokban használt coniunctivus, a nem egye
nes kérdésekben használt coniunctivus, imperativus, infinitivus,
accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, oratio
recta és obliqua, participium attributivum és absolutum, ge
rundium, gerundivum, supinum — megfelelő fordítási gyakor
latokkal. Prosodiából lényegesebb szabályok : reguláé generales,
regulae speciales de primis syllabis, de incrementis nominum
et verborum, de ultimis syllabis; a lábak, versekből a hexa
meter, pentameter, iambicus, saphicus, alcaicus, adonicus, choriambicus; elisio latin nyelven. Liviusból: Rómának a gallok által
való elfoglalása és Camillus. Ovidiusból: Az emberi nem négy
korszaka, Philemon és Baucis — mindez fejtegetve, lefordítva
és emlékelve. Hetenként egy Írásbeli dolgozat: az olvasottak
alapján compositiók és exteinporálék, nem magyarázott dara
boknak lefordítása latinból magyarra és magyarból latinra,
mondatok szerkesztése a szabályok alkalmazására. — Tk.
Schultz-Dávid: „Latin mondattan“ és Dávid István: „Latin
olvasókönyv“.
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Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmányuk: Arany
János Toldi-ja (mind a 12 ének), az első négy ének és a 12-ik
részletesen fejtegetve és emlékelve is. Honfidal Petőfitől. Fohász
kodás Berzsenyitől. Hindi dalok. Kis gyermek halálára Vörösmartytól. Isten hozzád Bajzától. Mátyás király Gőmörben Garaytól. András és Béla Vörösmarty tói. Prózai olvasmányok: A
népnevelés Zrínyi korában Salamon F.-től. A magyar alföldi
puszta Hunfalvy J.-tól. Magyar közmondások és példabeszédek.
A zsebrák Beöthy Zs.-tól. Ezek alapján tanulták a stilus álta
lános szabályait, az egyszerű és szép stilus különös szabályait,
a prózai és költői stilus különbségét, a hangsúlyos és időmér
tékes verselést. írásbeli dolgozatok: Levél a tanév elején. Toldi
Miklós felelete Györgynek (Arany Toldija II. é. alapján). Mikép
nevelték testileg erőssé a növendékeket Zrínyi Miklós a szigeti
hős korában ? Közmondások magyarázata. (2 dolgozat). Jókai
Mór „Koldus gyermek“ ez. elbeszélésének bevezetése kibővítve.
A magyar alföldi puszta jellemző vonásai (vezető kérdések
kel). Hogyan kínozta Toldi Miklóst a bűntudat bujdosása köz
ben? Mivel mutatta ki az öreg Bencze Toldi Miklós iránti
szeretetét ? A szemléletesség és élénkség tényezői Arany Tol
dija IV. é.-ben. (2 dolgozat). A tavasz (leírás vezetőkérdések
kel). Mátyás király Gőmörben. (Elbeszélés Garay J. nyomán).
— Tk. Stilisztika I. rész Névy Lászlótól és Arany Toldija. Jö
vőben : Góbi Stilisztika.
Német nyelv, hetenként 3 óra. Bendszeres nyelvtan: hang-,
szó- és mondattan. Prózai olvasmányok: Der Argonautenzug,
és Tobias Witt. Költemények: Der Sänger (Goethe). Bürger
leben im Frieden (Aus Schillers Glocke). Der betrogene Teu
fel (Rückert) és Der Alpenjäger (Schiller). Ezen olvasmányoks költeményeknek német nyelven való szó- és mondattani
elemzése, fordítása, emlékelése s az előforduló szavak etymologikus leszármaztatása. Szóbeli fordítás németre minden fele
léskor, két hetenként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg
fordítása Írásban. — Tk. Hoffmann Mór német nyelvtana és ol
vasókönyve, II. rész s Fleischhacker és Kárpáti német nyelvtana.
Számtan (Algebra), hetenként 3 óra. A négy alapművelet
egész és tört számokkal s ezek alapján a négyzetre és köbre
emelés s a geometriai sorok, elsőfokú s egyisméretlennel való
egyenletek rendezése és megfejtése, egyenletek alkalmazása. —
Tk. Mocnik-Klamarik-Wagner „Algebra“.

16
Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. A kör ismételve. Az
ellipsis, a parabola és hyperbola szerkesztése, leírása s az ide
vágó constructiv feladatok. A stereometria ismétlése. Az ábrá
zoló mértan alapfogalmai: u. m. a pont, egyenes, sík és az
egyszerűbb testek ábrázolása. Egyszerűbb építészeti tervek is
mertetése. A nivellázás. Időszakonként egy-egy szabadkézi rajz.
Rajzlapok száma 18. — Tk. Fodor L. és Dr. Wagner A. „Constructiv planimetria“.
Történelem, hetenként 3 óra. Az ókor története a római
császárság megalapításáig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtör
ténelem, I. kötet (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla
készítése.
Természetrajz, hetenként 3 óra. Ghemiai előismeretek. Az
ásványtanból: az ásványok physikai és alakbeli tulajdonságai;
az ásvány-rendszerek; az ásványok rendszeres leírása. A kő
zettanból : a kőzet fogalma; a kőzetek felosztása, az osztályok
rendszeres tárgyalása; a kőzetek szerkezete (geotektonika). A
földtanból: a földtörténetének korszakai; a jelenkor s abban
működő tényezők tüzetes tárgyalása; a negyedkor; állam iad
kor; 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).
Tornázás, hetenként 2 óra. Úgy mint a Ill-ik osztályban.
Tanárok: Mocsz Géza osztályfő, tanította a latin nyelvet
és éneket; Händel Vilmos a vallástant; dr. Cserey Adolf a természetrajzt; Sulcz Endre a magyar nyelvet; Haitsch Samu a
német nyelvet; Osztroluczky Gyula a számtant; Király Ernő a
történelmet; Lencsó János a rajzoló mértant.
Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az.
ó- és ujtestámentomi könyvek ismertetése, olvasása, fejtegetése
s egyes szakaszok emlékelése. Tk. Zsarnay Lajos: Bibliai be
vezetés.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. Ovidiusból: A vízözön,
Deucalion és Pyrrha, Róma alapítása, Á rion; Vergiliusból: A
bukolika 1. és 9. eclogája, a georgicából — a szükség élesíti
az emberek találékonyságát — magyarázva, fordítva és fele
részben emlékelve. — Liviusból: a XXL könyv 1—30 fejezete
alaposan magyarázva és fordítva, a többi fejezet vázlatosan.—
Az irók életrajza és munkálkodása. Tk. Pirchala-Anthologia;
Bartal-Malmosi-Livius. — A nyelv- és mondattan ismétlése
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alkalom szerint. — Kéthetenként egy Írásbeli gyakorlat, jobbára
a tárgyalt anyagból összeállítva és közösen javitva.
Görög nyelű, hetenként 5 óra. Az alaktan egészen, kivéve
a rendhagyó igéket; — Az illető szakaszoknak megfelelő gya
korlatok fordítása görögből - magyarra és viszont, Írásban és
élőszóval; — alkalomadtán a mondattan némely szabályai. —
Tk. Gurtius-Ábel nyelvtana és Schenkl-Abel Olvasókönyve.
Magyar nyele, hetenként 3 óra. Költői olvasmányok: bal
ladák. Prózai olvasmányok: A kriván. Az énekes pinty. Az
első hó. Uriházak Erdélyben. Pelopidas ifjúsága; barátsága
Epaminondasszal. Egy nevezetes gazda honunkban. Vonások
a régi magyarok erkölcseiből. A csikós. Vörösmarty Mihály
tanuló korában. Mesék. Parabolák. Koháry István gróf Bajzá
tól. Szondi két apródja. (Mümagyarázat Gregusstól). Kölcsey
Parainesise. Sokrates Emlékez. Xenophontól. Ezek alapján tanul
ták az Írásművek szerkezetét, a feltalálást forrásaival, a prózai
leiró és elbeszélő műfajok elméletét, a műmagyarázatból elmél
kedést, értekezést, chriát. Szavalmányul a fejtegetett balladák,
románczok és önkényt választott darabok szolgáltak. írásbeli
dolgozatok: Egy nem sikerült kirándulás a Szittnyára. (Leírás
utánzat), „Az énekes pinty“ c. tárgyrajz vázlata. „Régi udvar
házak Erdélyben“ c. tárgyrajz vázlata. A bányász vasárnapja.
(Leírás). Az erdő télen. (Leírás). Vázlatok különféle tételekről.
A fösvény. (Jellemkép). A cserhalmi ütközet. (Elbeszélés). Sza
bad tárgy. (Elmélkedés). — Tk. Stilisztika II. rész Névy László
tól és Magyar balladák Greguss-Beöthytől.
Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan ismét
lése, összetett mondat s részeinek elhelyezése. Fő-, mellékne
vek és igék képzése. Prózai olvasmányok. Der hörnerne Sieg
fried und Criemhilde, Siegfrieds Verrath und Tod (Krieger
után). Der alte Gott lebt noch (Krummaclier). Das Erdbeben
von Caracas (Humboldt). Költői olvasmányok: Cid 1, 2, 3, 4,
5, G, 7, 8, 9, románcza fordítva, elemezve, magyarázva, könyvnélkül tanulva s részben prózában feldolgozva. Gid szereplése
Nagy Ferdinando, Erős Sancho, VI. vagy Bátor Alfonsó alatt
s Valencziában, mind Herder románczai nyomán a tanár által
német nyelven elbeszéltetve. Ezen anyag feldolgozása egyszer
smind beszédgyakorlatul szolgált. A románczok nyelvének jel
lemzése, szóbeli fordítás németre minden feleléskor, havonként
az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg fordítása Írásban. Ti-
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zennégy fordítási gyakorlat a nyelvtanból. — Tk. Dr. Heinrich
Gusztáv: Herder Gid-Románczai, Hoffmann Mór. német nyelvs olvasó könyve II. rész és Dr. Szeinák István: Német nyelv
tana, második évfolyam.
Történelem, hetenként 3 óra. Europa története Amerika
felfedeztetéseig. — Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem, II.
kötet (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla készítése.
Természetrajz, hetenként 2 óra. Őszkor 30 élőnövény tár
gyaltatott a szervismébe való bevezetésül. Linné rendszere. A
nagyítóval való bánásmód s alsóbb rendű növények, különösen
moszatok bemutatása mikroskoppal. Rendszeres növénytan az
egyes családok részletes tárgyalása, úgy a virágtalan, mint a
virágos csoportokból. A sejt és szövettan. A növények élet
tana. Növénygyüjtés, a növények meghatározása. — Tk. Dr.
Roth Samu: „A növénytan alapvonalai“. Sk. Dr. Cserey: „Nö
vényhatározó “.
Mathesis, I. Algebra, hetenként 2 óra. Első fokú egyen
letek (egy és több ismeretlennel) rendezése és megfejtése, a
kéttaguak hatványai, nrithmetikai sorok, interpolálás, a gyökök
általán, négyzet és köbgyökfejtés. — Tk. Mocnik - KlamarikWngner: „Algebra“- ja .— II. Geometria, hetenként 2 óra. Szö
gek, egyközű egyenesek, hál omszögek, parallelogramma, összevágás, szerkesztések, arányosság, sugárrendszer, hasonlóság,
síkidomok területe. — Tk. Dr. Wagner Alajos : „Geometriá“-ja.
T o r n á z d 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
mozdulati 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
kettősrendek. Szabadgyakorlatok: ellenoldalú mozdulatok,
súlyzógyakorlat, társasgyakorlatok, futás. Szergyakorlat: ma
gas-, távol- és rohamugrás; kötél-, bak- és lóugrás. Nyújtón:
mellső alkar- és felkarfüggés helyben és tovamozgással, sza-
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badtérdfüggés. Korláton: szökdelés támaszban, magas lendülés;
összetett öléscserék; előre és hátraugrás lendűlésból, oldal
ugrások.
Tanárok: Bellus János osztályfő, tanította a latin és gö
rög nyelvet; Hlavatsek András a vallástant; Sulcz Endre a
magyar nyelvet; Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő
a történelmet; Dr. Cserey Adolf a természetrajzt; Osztrolucky
Gyula a mathesist.
A hatodik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egyet,
egyházi történet a reformatióig. Händel Vilmos tankönyve sze
rint. (Jövőben a VII-ikben az egyetemes történet folytatása és
befejezése ugyanazon tankönyv szerint és Magyarország reformatiójának története Batizfalvy szerint).
Latin nyelv, hetenként G óra. Sallustiusból: De coniuratione Gatilinae I—XXX. fej. a szükséges svntacticai, stilistikai
és tárgyi magyarázatokkal; a többi fejezet is tartalmilag ismer
tetve. A történetírás története, különösen Sallustius életrajza
és irodalmi működése. Ciceróból: Oratio prima in Gatilinam,
fordítva és magyarázva, négy fejezet cmlékelve is. A szónoklat
története, különösen Cicero életrajza és irodalmi működése,
kiválóbb beszédeinek rövid ismertetésével. Vergiliusból: Az
Aeneis szerkezetének előrebocsátása után az I. és II. könyv
részben fordítva és fejtegetve, részben pedig csupán tartalmi
lag ismertetve, 450 sor emlékelve is. Az alak- és mondattan
rendszeres ismétlése, a főbb stilistikai szabályok ismertetése
és megmagyarázása. Két hetenként egy iskolai írásbeli dolgo
zat, és pedig majd az olvasmányok alapján extemporalék és
compositiók, majd pedig magyarból latinra és latinból ma
gyarra való fordítás. A hibák megjelölése után a dolgozatok
együttes kijavítása. Magánszorgalomból elolvasták Cicerónak
Catilina ellen mondott beszédét: Händel Vilmos, Dianovszky
Vilmos, Bartko Miklós, Sensed György, Illanicz Dániel, Schind
ler Arthur és Hlavacsek Ágost tanulók. — Tk. Sallustius Grispus
ed. Bartal-Malmosy; Ciceronis Orationes Selectae ed. Gyurits
Antal; Virgilius ed. Pirchala Imre; Schultz-Kiss nyelv- és mon
dattan; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok I. r.
Oöröy nyelv, hetenként 5 óra. A múlt évi tananyag átis
métlése után a gyönge aoristos, a perfectum, plusquamperfectum ; a passivum töve, a
végű és a rendhagyó igék a
megfelelő fordítási gyakorlatokkal; ezzel kapcsolatosan a mon2*
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dattani szabályok. Xenophon Kyropaediajából az író életrajzá
nak s irodalmi működésének előrebocsátása után Kyros ifjú
kori életéből két szakasz. Havonként két Írásbeli dolgozat. A
hibák megjelölése után a hibák együttes kijavítása. — Tk. Curtins-Ábel görög nyelvtana és Schenkl-Ábel görög olvasókönyve;
Xenophonnál: Schenkl-Horváth-Elischer.
Magyar nyelő, hetenként 3 óra. Olvasmányok: Goriolanus
Shakespearetől. Tudós nők Moherétől. Mátyás diák. Kisfaludy
K.-tól. Részletek Székely István, Heltai Gáspár és Pethő Ger
gely krónikáiból. Szt. István és Szt. László jellemzése. Emlék
beszéd Szalay László felett Eötvös J. br.-tól. Védelem P. J.
számára Kölcseytől. Tengerhez magyar! el a tengerhez Kossuthtól. A Kisfaludy S. tiszteletére Pesten rendezett dalünne
pen 1843. március 2-án Eötvös J. br.-tól. A takarékosság
elve a természetben Greguss Gy.-tól. Ezek alapján tárgyal
tattak: a dráma szerkezete, a drámai jellemek, a jellemzés
főbb módjai, a tragoedia értelmi s érzelmi hatása, a tragi
kum, a komikum, a dráma fajai és rövid története; a tör
ténetírás tárgya, forrásai, szerkezete, előadása, a történetírás
története; a szónoki beszéd tárgya, a feltalálás és forrásai,
az érvek, indulatgerjesztés, rábírás, a szónoki beszéd szerke
zeti1, előadása, a szónoklat története. írásbeli dolgozatok: Go
riolanus erényei és hibái. (Jellemrajz). A komikum Kisfaludy
K. „Mátyás diák c. vigjátékában. (Tanulmány). Minő hatással
volt a keresztény vallás felvétele a magyarokra Szt. István ko
rában? (Értekezés). Szeresd a z . emberiséget. (Ghria). A szülői
ház vagy Selmeczbánya. (Leirás). A nemzeti emlékek megőr
zéséről. (Szónoki beszed). Légy igaz és őszinte, ha azt akarod,
hogy higyenek neked! (Értekezés). Arany János „Szibinyáni
Jank“ c. költeményének fejtegetése. (Műmagyarázat).
Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan is
métlése s tizennégy fordítási gyakorlat a nyelvtanból: A fő
melléknevek s igék képzése. A hely-, idő-, mód- s okjelentő
határozók. A kötőszók felosztása. A mondattan tüzetesebb is
mertetése. A szórend fő- s mellék mondatokban. A hangsúlyos
igekötők elhelyezése; a kiegészítők s határozók sorrendje, a
„nicht“ tagadó szócska elhelyezése. A sajátitó eset mint jelző
s annak körülírása, a sajátitó, tulajdonitó s tárgyeset mint
kiegészítő s ezeket vonzó melléknevek s igék. A ballada elméiét
rövid ismertetése után fordittalt ik, elemeztettek s emlékeltettek:
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Bürgcrtől: Das Lied vom braven Manne s ezen balladának
alapul szolgáló prózai olvasmány. „Der Retter in der Noth“.
Goethétől: Der Fischer, Erlkönig, Mignon, Der Sänger, Der
Zauberlehrling. Schwab Gusztávtól: Des Fischers Haus. Herdértől: Erlkönigs Tochter. Ezen költemények tartalma, gondo
latmeneté, alapeszméje, szerkezete, felosztása, stílusa, előadás
módja s forrása az iskolában német prózában leírva s fordítva
emlékezetett. Prózai olvasmányok: A hazug és Frau Holle
und der treue Eckart. Szóbeli fordítás németre minden fele
léskor. havonkint kisebb elbeszélések fordítása Írásban. — Tk.
Dr. Heinrich Gusztáv: Német balladák és románczok I. rész és
Dr. Szennák István: Német mondattana és nyelvtana. Jövő
ben : Dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr- und Lesebuch
II-ter Band.
Történélcin, hetenként 3 óra. Az újkor története 1848-ig,
a szabadelvű eszmék diadaláig. — Tk. Dr. Mangold Lajos:
Világtörténelem, III. köt. (egyes részletek kihagyásával). Idő
szaki tábla készitése.
Mathesis, hetenként 3 óra. I. Algebra: gyökmennyiségek,
logarithmusok, vegyes másodrendű-, irrationalis-, exponentialis
egyenletek. II. Geometria: körtan, trigonometria. — Tk. Wag
ner Alajos.
Természetrajz, hetenként 3 óra. Előismeretek: az állatok
szervei és szervrendszerei: a költakaró; a mozgás és érzés
szervei; az érzékek ; az anyagcsere ; a táplálkozás; vérkerin
gés ; lélekzés; a kiválasztás; a szaporodás s annak nemei; az
állatok fejlődése, átalakulása és ivadék cseréje. A gerinczesek,
Ízeltlábúak, férgek, puhatestűek, töskebőrüek, tömlösállatok és
véglények részletes leírása. Rovargyűjtés.-— Tk. Dr. Roth Samu:
„Az állattan alapvonalai“.
Tornázós, hetenként 2 óra. mint az V-ik osztályban.
Tanárok: Hlavatsek András osztályfő, tanította a latin és
görög nyelvet; Händel Vilmos a vallástant; Sulcz Endre a
magyar nyelvet; LIaitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő
a történelmet; Jezsovics Károly a mathesist; dr. Cserey Adolf
a természetrajzt.
A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egy
háztörténet: egyetemes rész a keresztyén egyház keletkezésétől
a legújabb korig. —- Tk. Händel Vilmos: Egyháztörténet. Jövő
tanévben folytatólag az egyetemes egyh. történetből a refor-
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matio története Händel Vilmos, s a reformatio története Ma
gyarországban Batizfalvy szerint.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. Ciceróból : a „Pro lege Ma
nilla“, a „Pro Marco Marcello“ és „Pro Ligario“ cimű beszédek
a szükséges nyelv- és mondattani, stilistikai és tárgyi magya
rázatok kíséretében. Cicero élete és irodalmi munkássága; egyes
kiválóbb törvényszéki és államügyi beszédeinek rövid jellem
zése; a polgárháborúk és a Mithridates ellen való hadjáratok
nak s a főbb stilistikai szabályoknak folytonos ismétlése. Ha
vonként két írásbeli dolgozat, és pedig részint az olvasmányok
alapján compositiók és extemporálék, részint pedig fordítás
magyarból lantinra és latinból magyarra. A hibák megjelelése
után a dolgozatoknak együttes kijavítása. Magánszorgalomból
elolvasták: Brocken Jenő, Bartos Pál és Clement Béla Tacitus
Germániáját, Pántyik Árpád és Pestliy Pál Cicerónak Catilina
ellen mondott második beszédét, Klein Béla Cicero Archiasügyében tartott beszédét és Hallay Zoltán J. Caesarnak a galliai hadjáratról szóló hatodik könyvét. — Tk. Cicero beszédei
nél Kont Ignác és Kadlecsik Rikhardt kiadásai: Schultz-Kis
nyelvtan és mondattan; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok
II. rész. Vergiliusból: Vergilius-Aeneisének 3. könyve beható
kig magyarázva és fordítva. — Tk. Pirchala, Horatius Ódáinak
1-ső könyvéből az 1, 2, 3, 12, 14, 20, 22 és 24 óda magya
rázva, fordítva és cmlékelve. Az irók életrajza és munkálko
dása. A prosodia szabályainak ismétlése alkalom szerint. —
Tk. Bartal-Malmosi.
Guru;/ nyelv, hetenként 5 óra. Xenophon Anabasisából
Schenkl-Horválh Chrestomathiája szerint. Készülődések a há
borúhoz, vonulás a király ellen, a cunaxai ütközet, Cyrus jel
leme (némely jellemvonások). Xenophon a hadsereg élére lép,
különösen Xenophon beszédei; a többi fejezetek s Anabasis
könyveinek tartalma ismertetve. Hóm. Odysseajából az I. és
Vl-ik ének, a II., VII., Vili. és IX-ikből válogatott szakaszok,
a többinek tartalma ismertetve. Curtius-Abel nyelvtana ismé
telve. írásbeli gyakorlatokul az olvasottak és tárgyaltak alap
ján 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 között, a vers
tan, a költemény - fajok és pedig: a monda, rege, legenda,
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epopoeia, regény, novella, románcz, ballada, idyll, satyra, tanköltemény, epistola, oktató epikai művek; a dal, elegia, böl
cselő ének, epigramma; az óda, hymnus, dithyramb, rhapsodia;
végül a dráma elmélete és története. írásbeli dolgozatok: A
magyar nemzeti versidomról, (Értekezés Arany J. nyomán). Az
epopoeia fősajátságai példákkal megvilágítva. (Tanulmány). A
hálátlan. (Elbeszélés). A románcz és ballada. (Összehasonlítás).
Tompa M. „Levél egy kibujdosott barátom után“ c. művének
aest. fejtegetése. Ünnepi beszéd a „Petőfi kör“ megalapításá
nak évfordulóján. Szabad dolgozat 1848. márcz. 15-ével kap
csolatban. A testvéri szeretet. (Értekezés). — Tk. Poétika és
olvasmányok hozzá Névy Lászlótól.
Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelv s mon
dattan ismétlése. Költői olvasmány: Schillertől emlékeltettek :
Die Bürgschaft, Die Kraniche des Ibykus, Der Ring des Polykrates, Graf von Habsburg, Der Taucher, Der Handschuh, Die
Theilung der Erde, Das Mädchen aus der Fremde. Ezen köl
temények tartalma, gondolat menete, alapeszméje, szerkezete,
felosztása, stílusa, előadásmódja, forrásai s nyelvezeti tulajdon
ságai prózában emlékelve. Német irodalomból: A különböző
német nyelvek, a gótli biblia fordítás., a pogánykor költészete,
Nagy Károly és a Karolingok kora. Az Ottók kora. A X. és
XI. század. A középkori német költészet virágzása. Az átmenet
korszakai; a XII. század; a XIII. század udvari epikája s annak
legkiválóbb költői. A lovagi lyra. A minnedal. A legkiválóbb
minnedalosok. A nemzeti eposz. Polgári költészet és a Refor
máció kora. Ezen irodalmi részt németül tanulták Heinrich
„Deutsches Lehr- und Lesebuch“ nyomán litografirozott füze
tekből. Szóbeli fordítás minden feleléskor, havonként, elbeszé
lések fordítása írásban. — Tk. Dr. Heinrich Gusztáv: Német
balladák és románcok II. rész és dr. Szemák István: Német
nyelvtana.
Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Földünk államainak
ismertetése ; az egyes országok története kiegészítve napjainkig;
összehasonlítások céljából az osztrák-magyar monarchiával
kezdve. — Tk. Scholz A lbert: Politikai földrajz (sok részlet
kihagyva). Statistikai összeállítások.
diathesis, I. Algebra. Egyenletek ismételve, vegyes másod
rendű egyenletek kibővítve, permutálás, kombinálás, variálás;
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sorok, kamatos kamatok, Newton binom tétele. II. Geometria :
trigonometria befejezve, stereometria. — Tk. Wagner.
Természettan, hetenként 4 óra. Szilárdak-, folyadékok-,
légnemüek mechanikája; hullámtan, akustika. — Tk. Gzógler.
Jövőben: Wagner Alajos, Physika.
Tornázás, mint az V. osztályban, hetenként. 2 óra.
Tanáról-: Haitsch Samu osztályfő, tanította a német,
Breznyik János a görög, Hlavatsek András és Bellas János
(Virgiliust és Horatiust magyarázva) a latin, Sulcz Endre a
magyar nyelvet; Jezsovics Károly a mathesist és physikát; Hla
vatsek András az egyháztörténetet; Király Ernő a politikai
földrajzi
A nyolcadik osztályban. Vallóstern, hetenként 2 óra.
Keresztyén hit- és erkölcstan. — Tk. Zsilinszky, „Hit- és er
kölcstan“.
Latin nyelv, hetenként 5 óra. Horatius-Odáinak 2-ik
könyvéből a 2, 3, 10, 13, 14, 16 és 18, 3-ik könyvéből az 1,
2, 3, 6 és 30, 4-ik könyvéből a 8 és az epodonból a 2 ó d a ;
a Satirák 1-ső könyvének első darabja. Az epistolák 1-ső
könyvének második darabja és az Ars poetica fele, részletesen
magyarázva, fordítva és fele részben emlékelve. — Tk. BartalMalmosi. Cicero de Officiis első könyve magyarázva és for
dítva. — Tk. Klotz és Gsengeri. A római irodalomtörténet is
métlése. Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat a tárgyalt anyagból
szerkesztve.
Görög nyele, hetenként 4 óra. Plato Socrates védelméből
és Kritonjából válogatott szakaszok, mintegy 32 fejezet í'orditva, magyarázva. Bevezetésül némelyek a görög bölcsészetről, különösen Plato műveiről. Az Apologia lll-ik fejezeténél
Aristophanes Nephelai című comoediája ismertetve. Homérosból az Ilias első éneke egészen, a Il-ik, III-ik és Vl-ikból vá
logatott szakaszok, a többinek tartalma ismertetve. Homerosi
kérdés. írásbeli gyakorlatokul az olvasottak s tárgyaltak alap
ján extemporálék és compositiók.
Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: jellemző
darabok minden kiválóbb Írónk műveiből. Ezekkel kapcsolat
ban a magyar nemzeti irodalom története. írásbeli dolgoza
to k : A reformatio hatása a magyar nemzeti irodalom fejlődé
sére. (Értekezés). Miben áll a gondolkodás? (Psych, tanulmány).
Az életpálya választásáról. (Értekezés). A nándor-fehérvári

csata. (Elbeszélés). Kölcsey „A magyar nemzeti játékszín“ c.
beszédének méltatása. (Aestli. értekezés). Szabad dolgozat
1848. márc. 15-ével kapcsolatban. A szenvedély rósz tanács
adó. (Értekezés). Vázlatok iskolai előadásokról. Az érettségi
dolgozatok tételei: 1. Az Aurora kör hatása irodalmunk fej
lődésére. 2. Mik a következményei a török hódoltságnak az
Alföld gazdasági viszonyaira? Ajellem és fejlődésének tényezői.
— Tk. A magyar nemzeti irodalom története Beöthy Zsolttól.
Német nyelv, hetenként Sóra. Olvasmány: Hermann und
Dorothea, és Nathan der Weise-ből: Die drei Ringe. Német
irodalomból: Az utánzás korszaka, Klopstock, Wieland, Lessing,
Herder, Goethe, Schiller és művei. A nyelv- és mondattan is
métlése, havonként elbeszéléseknek iskolai fordítása. — Tk.
Weber Rudolf: Hermann és Dorothea. Dr. Heinrich Gusztáv :
Deutsches Lehr- und Lesebuch III. rész és Dr. Szemák István
német nyelvtana.
Történelem, hetenként 3 óra. Magyarország története. —
Tk. Horváth Mihály — Sebestyén Gyula: A magyarok törté
nete rövid előadásban, (egyes részletek kihagyva). Időszaki
tábla készítése.
Mathesis, hetenként 2 óra. 1. Algebra ismételve, kibővítve.
11. Geometria: analytik. geom. a síkban. — Tk. Wagner.
Természetűm, hetenként 4 óra. Optika, hőtan, elektromos
ság; kozmográfia elemei. — Tk. Czógler. Jövőben: Wagner
Alajos: Physika.
Bölczészet, hetenként 3 óra. Lélektan és logika. — Tk.
Lélektan Schlatter Alfrédtől, logika Beck - Gregusstól jegyze
tekkel.
Tornázás, hetenként 2 óra, mint az V-ikben.
Tanárok: Jezsovits Károly osztályfő, tanította a mathesist
s physikát; Händel Vilmos a vallástant; Bellas János a latin,
Breznyik János a görög, Haitsch Samu a német nyelvet; Sulcz
Endre a magyar irodalmat és bölcsészetet; Király Ernő a tör
ténelmet.
III. A tanító-képzőben. Az I-ső évi tanfolyamra 9-en
iratkoztak be, a Il-od évire 5-on; a III-ad éviben voltak 5-en,
a IV-ed éviben 5-en, összesen 24-en. Tantárgyak, mint más
években, a latint s görögöt kivéve minden egyebet az illető
(V—VI—VII —VIII.) osztályokban a lyceum növendékeivel hall
gattak. Külön tanulták az I. s II. tanfolyambeliek a tót nyelv
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tant s ez évben a bibi. új szövetségi történeteket, heti 4 órá
ban, ezeket oly nyelven, melyen tanítani fognak; a III—IV.
tanfolyambeliek pedig a nevelés s tanítástant hasonlóan heten
ként 4 órában, valamennyien a zenét és éneket, amazt 4, ezt
2 órában hetenként; valamint a rajzt, heti 2 órában, mi a
képzősökre nézve kötelező tantárgy. Földrajzt heti 1 órában.
Nevelés s tanítástannál kézikönyvül dr. Emericzy Géza: Nép
iskolai neveléstana, Földrajznál Kuttner Sándor használtatott.
Zonjonizús, hetenként 4 óra. Az első és második tanfolyambeliek
nél : gyakorlatok, a dór és moll hangmenetek, sonatinák. Az
általános zenetan. A hangzattanból: a hármas hangzat, annak
fajai, fekvései, megfordításai; a dominant hangzat, annak fek
vései, föloldása, megfordításai; hibás oktáv- és quinthaladás;
adott hangzatok harmonizálása. A harmadik és negyedik tan
folyambelieknél : gyakorlati zeneszerkesztés és organajátszás.
Orgonagyakorlatok, ehlorálok eljátszása pedállal; a különféle
akkordok, elő-, köz- és utójátékok elmélete, azok begyakor
lása. Összhangzattan. — Kk. Egner Adolf: „Összhangzat- és
zenetan“. Ének, hetemként 2 óra. Gyakorlatok és 68 chorál
dallam, ezeknek egy részét négy hangon is énekelték az algymn. növendékekkel, kiknek énekóráiban a képzősök is tar
toztak jelen lenni. A külön tantárgyakat előadták: Moesz Géza
a zenét és éneket, Sulcz Endre a nevelés, Micsinay János a
lanítástant, Hrencsik Károly a tót nyelvtant s bibi. története
ket, Lencsó János a szabadkézi rajzt. Tornagyakorlatokban a
tanítóképzősök a többi tanulókkal vettek részt.

II. Tanárok.
A tanári személyzet új tanerővel gyarapodott, Lencsó
János helyettes rajztanáról alkalmaztatván a lyceurnon, heten
kénti óráinak száma a lyceumi osztályokban s a tanítóképző
ben 18. Rendre tanárokul működtek: Bellus János V-ben osz
tályfő, hetenkénti óráinak száma 18. Breznyik János igazgató
tanár, h. ó. sz. 9. Dr. Gsercy Adolf, természetrajzi szertárőr,
h. ó. sz. 18. Haitsch Samu, VII-ben osztályfő, h. ó. sz. 21.
Illavatsek András, VI-ban osztályfő, h. ó. sz. 20. Téli hóna
pokban a könyvtárteremben tartott isteni tiszteletet vezette.
Jezsovits Károly, terinészettani szertárőr, VIII-ban osztályfő,
h. ó. sz. 16. Király Ernő, Ill-ban osztályfő, h. ó. sz. 20. Moesz
Géza, IV-ben osztályfő, h. ó. sz. a lyceumban és a tanítókép
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zőben 26, emebben a zene s ének gyakorlatokat vezeti. Micsinay
János, II-ikban osztályfő, esztendőre az I-ső osztály vezetését
veszi át, h. ó. sz. 21. Osztroluczky Gyula, lyc. könyvtáros,
I-ben osztályfő, melylyel esztendőre a II-ikba megy, h. ó. sz. 22.
Sulcz Endre, a tanári értekezlet jegyzője, az élelmező gondo
zója, h. ó. sz. 21. Bendkivüli tanárok s óraadók: Händel Vil
mos, hontmegyei ev. főesperes, h. ó. sz. 6. Hrencsik Károly,
ev. tót lelkész, h. ó. sz. 4, a tanító-képzőben. Sármir János,
róm. kath. segédlelkész s hitoktató, h. ó. sz. 8. Velvárd József,
izr. vallástanító. Huber József, városi tomamester, Almán Dá
niel 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 zongorázásban gyako
rolták. Ilyenek 15-en voltak. Tandíj 20 frt, némelyeknél 10,
15 frt, kik több év óta járnak a zeneintézetbe s elébb is csak
ennyit fizettek. Ingyen csak a tanító-képzősök taníttatnak.
Hangszerek: 9 szárnyzongora, egy Riegerféle orgona pedállal
s két változattal és két harmonium, melyeknek egyikét a könyv
tárteremben tartatni szokott isteni tiszteletnél használtak. —
Ügyesebbek a zongorázásban: Glement Béla, Pántyik Árpád,
Szirotka Szilárd VII-ed, Glement Károly, Krátky Samu V-öd,
Libertinyi Árpád I-ső osztálybeliek. Szirotka Szilárd a kezdők
tanításánál segédül alkalmaztatott.

IV. Szabadkézirajz, torna s gyorsirás.
Az algymn. osztályokban a rajz kötelező tantárgy lévén
s a mértannal kapcsolatosan adatván elő, szabadkézi rajzban,
mit ingyen tanulhatnak, csak a felgymn. növendékek gyakorol
tattak, kik erre önként jelentkeztek; csak a tanító-képzősök
köteleztettek kivétel nélkül részt venni a gyakorlatokban. Na
gyobb szorgalmat fejtettek k i: Adamik János, Ambrózy Béla
és Gyula, Kiss Gyula, V-öd, Schmidt Ferenc, Szirotka Szilárd
VII-ed és Neuschvendtner Ferenc VIII-ad oszt. növendékek;
a tanító-képzősök közül pedig: Augusztinyi Endre és Pischl
Rezső I-ső tanfolyambeli növendékek. Az algvmnasiumi osz
tályokban mind a 3 harmadban jelest kaptak: az I-ső osztály
ban : Baumann Győző, Delinga Samu, Ilonko P á l; a II-ikban;
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Králik Samu, Obuch János, Raksányi Samu ; a 111-ikban : Breznyik János, Kevicky Pál, ki a szabadkézi rajzban is kitűnő
szorgalmat fejtett ki, Margótsy László, Medvecky Lajos és Suhajda Lajos; a IV-íkben: Bartko Pál.
TorHúzásban mindenik osztályban Huber József torna
mester vezetése mellett mily gyakorlatok vétettek elő, az 1-ső
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, épp oly kitartó
szorgalommal és kedvező sikerrel, mint múlt évben. 28 új puska
szereztetett be, melyeknek árához az iskola 29 írttal 78 krral,
a többivel a tanulók járultak, úgy hogy most 70 tanuló gya
korolható egyszerre puskával. A katonai gyakorlatok nemcsak
a tanulók jövendőbeli hadkötelezettségök, de az akarat fegyel
mezése s pontos engedelmességhez való szoktatása tekinteté
ből is célszerűeknek találtatván, jövőben is fognak folytattatni.
A városi nemes tanács a legjobb tornászoknak pályadijakra
ez évben is 15 irtot szavazván meg, ilyenekre magokat érdemesitették, kiváló ügyességük által az 1-ső osztályban Honko
Pál, dija: Czuczor Gergely, képes mesék, versenytársai Clement
Ernő, Hrasko Kálmán, Hrúsz Samu, Juhász Jenő, Lányi Ár
pád ; a Il-ikban Brocken Béla, dija: Emlékkönyv. A legjelesebb
magyar költők mondatai; versenytársai Hlavatsek Árpád és
Oláh Gábor; 111-ikban, Matu.ska László, dija: Simonyi Zsigm.:
A rnythologia kézikönyve, versenytársa Mazur Dániel, dija:
Bedő Dániel „Görögök történetei“; a IV-ikben. Brocken Elek,
dija : Gsiky Gergely : Görög-római rnythologia; versenytársai
Elsasz Alajos és Mihálik Géza; az V-ikben Vehovszky Pál,
dija: Magyar balladák könyve I., II. köt.; versenytársai Krátky
Samu. Sárkány Ernő; a VI-ikban Heim Károly, dija: Church
Alfréd, Elbeszélések a görög tragikus költőkből, versenytársa
Pongráez Sándor; a VH-ikban Liffa Aurél, dija: Gyulay Pál,
Vörösmarty élete; a VlII-ikban Markovics Lajos és Krmann
Lajos, díjul mindakettő Arany János balladáit kapta.
Gi/orsirási tanfolyamban részt vett 13 tanuló, kiket Micsinay János és dr. Cserey Adolf vezettek Gabelsberger-Markovics rendszere szerint. Nagyobb szorgalmat fejtettek ki a
kezdők közül: Ambrózy Béla és Gyula V., Bender Ottó és Lehoczky Miklós IV., Baumann Miklós és Medvecky Lajos
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III. oszt. tanulók; a haladók közül: Kiss Gyula és Wéber Pál
V. és Bartko Pál IV. oszt. tanulók.

V. Taneszközök, könyv- és szertárak.
Könyvtára!;. A köz- és ifjúsági könyvtárakban, melyek
közül némelyek újra rendeztettek, — sok selejtes és rongyollott kivettetett, — mindössze 11,8()0 kötet van. Ajándékul
jöttek: a nm. vallás- s közoktásügyi ministeriumtól: A köz
oktatásról szóló 18-ik ministeri jelentés az 1888,9. évről, két
példányban a lyceum és a tanító-képző számára, épp úgy:
Jelentés az országos tanítói nyugdíj és gyámalapról. Dr. Boltz
mann István, kerül. isk. tanácsos úrtól: Természettudományi
Közlöny. Földrajzi Közlemények és Egészség, 1888. évi folyam.
A magyar tudós Akadémiától ennek kiadványai; Franklin tár
sulattól, Lampel Róbert, Hoffmann és Molnár s más könyvkereskedő és kiadó uraktól az általok kiadott tankönyvekből
mutatvány példányok. Vétel utján szereztettek: Felméri Lajos,
A Nevelés tudomány kézikönyve. 1890. Szarvas Gábor, A ma
gyar nyelv történeti szótára. A m. t. Akadémia könyvkiadó
vállalatából a történelmi s irodalmi művek. Magyar történeti
Életrajzok. A magyar protestáns s irodalmi társulat és termé
szettudományi egyesület kiadványai. Dr. Fináczy Ernő, A francia
középiskolák múltja és jelenje. 1890. Hunfalvy Pál, A görög
nyelv ügye Magyarországon. 1890. Osztrák-magyar Monarchia
írásban és képben 97 —107. füzet. Nagy Izsó, Aradi vésznapok.
Margitfalvay Gábor emlékiratai. 1890. Henne am Rhyn, Die
Jesuiten, Freimaurerei. Baur, Käfer. Falke, Hellas und Rom.
Eine Cult Urgeschichte des classischen Alterthums. 20 füzet.
Ziegler, Illustrierte Topographie von Rom. M. Wilderman, Jahr
buch der Naturwissenschaften 1889. és 1890. Thürloman, 270
Orginale Dekorations-Motive. Ornamentenschatz. Ein Muster
buch stilvoller Ornamente aus allen Kunst-Epochen, 85 Tafeln,
mit erläuterndem Text von H. Dolmetsch. J. Bühlmann, Archi
tekt, Die Architektur des classischen Alterthums und der Re
naissance, Stuttgart 1877. Freund’s Schüler Bibliothek. Praeparation zu Livius, Vergil, Xenophon s Anabasis, Gyropaedie,
Memorabilien des Sokrates. Az ifjúsági német könyvtár részére :
Osterwald, Sang und Sage; Halden, Im Schnee und Eis;
Schwab, Deutsche Volksbücher; Weitbrecht, Simplicius und
Simplicissimus; Campe, Robinson der Jüngere, Horn, Brand
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von Moskvau, Gotthef, der Knabe von Teli s több ilynemű
kisebb füzetke. Folyó iratokból járnak részint az iskola, részint
egyes tanárok költségén: Budapesti Szemle, Magyar nyelvőr;
Magyar philos. Szemle; Közoktatási Szemle; Egyetemes philolog. Közlöny: Orsz. középiskolai tanárok Közlönye; Száza
dok; Földtani Közlöny; The Nature, Herkules; Ev. Egyház és
Iskola; Protest. Egyházi l a p ; Das Ausland; Magazin für die
Literatur des Auslandes; Deutsche Rundschau.
Megszereztettek a reformatio bajnokai László Alberttól
Debrecenben, 2 példányban a 111-ik osztály számára, melyben
az egyházi történet adatik elő, és a könyvtárterem díszítésére,
e végre a bányai ev. egyházkerületi superintendensek, kerül, s
egyetemes felügyelők arcképei is.
A tmnészvttani szertár részére több szer van megrendelve,
egyebek közt Skioptikon s mellékletei. Az ábrázoló mértanhoz
sodronyminták, a történet előadásánál térképek használatához
sodronytérképek készíttettek. A természetrajzi szertár újra rendeztetvén, számára több szekrény szereztetett meg, hogy a
védtelen állatok elhelyezhetők legyenek. Részint a szaktanár,
részint a tanulók buzgólkodása folytán gyarapodott a szertár
egy fagyűjteménynyel (43 drb honi fával), egy 200 fajból álló
maggyűjteménynyel, sok új fajjal a kőzet gyűjtemény is. Az
igazgató két növénygyűjteményt ajándékozott a lyceumnak.
Egyike Linné, másika Jussién rendszere szerint van rendezve;
amazt bold. Szilnicky Mihály, lyceumi tanár gyűjtötte, emezt
König N. a német kormány idejében sclmeci főjárásbiró, de
elébb Cseh-, Lengyel-, Dalmát- s más országokban is hivatalkodott, mindenütt szorgalmasan gyűjtve növényeket s szép
példányokkal gyarapítva gondosan ápolt gyűjteményét. Mindakettőben legalább 10,000 szántott növény találtatik. Szilnickiéban a növények rendesem négy, latin, magyar, német s tót
nyelven vannak megnevezve s a leihelynek kitétele mellett a
növénynek használata is megemlítve. Müller Sándor lll-ad évi
bányász hallgató több kövülettel a kővületgyűjteménynek ve
tette meg alapját. Wankovics Kálmán VI. osztály tanuló egy
törpe cickányt (sorex pvgmaeusl) ajándékozott. A chemiai szer
tár külön helyeségbe helyeztetett át, mely chemiai laboratóri
umnak fog használtatni. Megszereztetett egy nagy szekrény a
reagentiák számára, két drb Bunsen-féle lámpa, egy fújtató
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asztal, kautsuk csövek, főző lombikok, tölcsérek, mérczopoharak, fogó, olló.

VI. Segélyző intézetek.
Élelmező (alumneum). Az élelmezőben I 02 tanuló látta
tolt el ebéddel s vacsorával, ha kellett orvosi segélylyel s
gyógyszerekkel is, évi 50 frt dijért, mely ennyire c tanévben
emeltetett, melyből azonban 74-nek hol kisebb, hol nagyobb
összeg (6 -40 fi t), némelyeknek egészen is elengedtetett, úgy
hogy az elengedett összeg 1544 frt teszen. Minden tanítóképzős
nek 26 frt engedtetik el, ezeknek fizetendője ebéd- s vacsoráért
24 frt lévén, nem 50.
Ösztöndíjak. 1. A T e l e k i - R o t h J o h a n n a grófnő
félét hárman kapták 38 htonként: Markovics Lajos, Mihalovics
Samu VlII-ad és Pántyik Árpád VII-ed oszt. növendékek. Ezt
az egyetemes ev. egyház-gyűlési választmány osztja, mely Bu
dapesten tartja üléseit. A következő ösztöndíjasokat a tanári
kar ajánlatára a kerül. osk. tanács nevezi ki. 2. N é m e t h
1 s t v án-félét, 23 frtot, kapott Ormisz Tivadar, VIII-ad oszt.
tanuló. 3. Z s i g m o n d y V i 1m o s-félét, 15 frtot, Klein Béla,
V1J. oszt. tanuló. 4. B á n ó c y J ó z sef-félét, 26 irtonként,
Baitko Miklós, Ulanicz Dániel és Sensed György, VI. oszt. t.
növendékek. A többire nézve határoztatott, hogy mivel nincse
nek oly árvák, a kik legalább általános jó osztályzatot nyertek
volna, a fenmaradt 3 ösztöndíj kamatozás végeit a takarék
pénztárba helyeztessék el. 5. S zeb eré n y i János-félét, 10 frt.
Glement Béla VII., Glement Károly és Kolbenbeyer Vilmos V.
oszt. tanulók. 6. I v á n k a I m r e -félét, 10 frt, Krizsán Milos
és Bodnár Gyula Vili. o. t., Baltig Zsiga és Konyáry Pál VII.
oszt. t. 7. L e i d e n f r ost . L á s z 1ó-félét, 0 frtot, Vallont! nvi
Samu, IV. o. t. 8. G s i k - O l a j o s T é r é z i a-félét, 42 htot,
Gutray Béla II. oszt. t. (12 frtot) és Patay Miklós III. oszt. t.
(30 frtot). 9. W a n k o v i c s L a j o s -félét 10 frtot, Pischl Rezső
I. évi tanf. tanítóképzős. 10. D r. L u t h e r M á r t on j u b i 
leu m -félét, 12 frtot, Klimann Samu III. oszt. növ. II. D r.
S z é k á c s J ó z s e f-félét, 6 frtot, Dianovszky Vilmos VI. o. t.
13. K o s t e n s z k y A d ó i f-félét, 6 htot, Zaturecky János, IV.
o. t. 14. Br. N y á r y A n ta l-fé lé t, 5 frtot, Medveczky Lajos,
III. o. I 15. G s ö m ö z Mi k l ó s -félét, 5 frtot, Honko Pál, I.
o. t. 16. S elm e c v á ro si, 20 frankos aranyat, Schmidt Ferenc,
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VII. o. t. 17. F a r b a k y I s tv á n -fé lé t, egy-egy drb. 10 frankos
aranyat, Szlancsik György és Obnch János, II. o. tanulók. 18.
N a g y l a k i e g y h á z i t , 15 irtot, Lacó Endre, II. évi tant. ta
nítóképzős. 19. K u b i n y i G é z a -félét, 10 frtot, Figuseh Vilmos,
1. évi tant', tanítóképzős. 20. J e z s o v i c s i a n u m o t , 25
irtonként, Mihalovics Samu, Markovics Lajos és Neuschvendtner
Ferenc, VIII. o. tanulók, mint a kik a mennyiség- és természettan
ban több éven át kitűnő szorgalmat tanúsítottak. 2 1. B r e z n y i k
J á n o s -féle, 60 írt az alapitó rendelkezése szerint tanköny
vekre és Breznyik János, III. o. t. isk. szükségleteire fordittatott. 22. Gr. S t a i n l a i n O ttó -fé lé t, 210 Irt, 20 Irtonként
Jezsovics János. Hallay Zoltán, VII. o. t . ; 15 irtonként Händel
Vilmos VI., Dedinszky Aladár, Kiss Gyula, Kovalovszky .János,
Vehovszky Pál és Weber Pál. V. o. t. növendékek; 10 frtonként, Bartko Pál, IV. o. t . ; 7 Irtonként, Suhajda Lajos, III. o.
t . ; Králik Samu, Hlavatsek Árpád és Béla, Pauks Béla és
Raksányi Samu, II. o. t., épp úgy Baumann Samu, Delinga
Samu, Hrúz Samu, Libertinyi Árpád I. oszt. t. növendékek
kapták, mint olyanok, kik minden tantárgyban jelesre vitték.
23. G r e n z n e r - félét (ebédet), mint az alapitványozónak
rokona, Szabó Kálmán, V. o. t. 24. H ellen b ach Z su zsan n a félét, ebédet és vacsorát az életmezőben, Pongrácz Sándor,
VI. oszt. növendék ingyen élvezett. Másnemű ösztöndíjat él
veztek Augusztinovícs Győző VII-ed oszt. tanuló, 150 frtot,
pénzügyőrit; Peslhy Pál, VII-ed oszt. tanuló, S t u r u m - L i n b u rg -fé lé t, melyet Tolnamegye oszt ki, 100 frtot. és Ambrózy
Béla V-öd o. t. jövedék birság-alapból eredőt, 100 frtot.
Jutalomkönpceket kaptak a felvidéki közművelődési egye
sület adományából VI-ban : Bartko Miklós Przsevalszky Zajzanból Tibetbe; Láng Miksa, Petőfi költeményeit ; Schindler Ar
thur, Mikszáth Kálmán, Magyarország várai; V -ben:,Kari óvsz ky
Dániel, Nordenskiöld Ázsia és Európa körülhajózása ; Krcsméry
Vladimir, Iloicsi P., A mi az embert környezi; IV-ben: Bender
Ottó, Scrpa Pinlo utazása Afrikában; IlI-ban Medvecky Lajos,
Gox György, A mythologia kézikönyve; Il-ben: Elláin János,
Bossányi, Bibliai történetek képekkel, ciműeket. Mások adomá
nyából Brocken Jenő VII-ed oszt. tanuló, Mikes Kelemen, Tö
rökországi levelek; Záthureeky János IV. o. t., Radó Antal,
Újabb nemzeti dalkönyvecske, Pischl Rezső, I-ső évi tant. ta
nítóképzős és Kevicky Pál III. o. t. Segítség album egy-egy
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példányát. A tornadijakat lásd föntebb IV. s a Petőfi körieket,
meg biblia és dalegyesületieket alább Vlll-adik szám alatt.

VII. Pártfogók.
Pártfogóink sorából ez évben kimaradt az egyetemes ev.
egyh. gyűlés; 126 Irinyi segélyét, melyet a lyceumnak 181(1. óta
juttatott, tőle megvonván, feleslegesnek tartva részéről oly
tanintézetet támogatni, mely államsegélyben részesül. Pedig,
ha nem a lyceum, a kebelében nem rég létesített uj intézet, a
tanító-képző, nagyon is szorul támogatásra. A többi pártfogók
részéről rendesen és hiány nélkül befolyt a lyceum javára
megajánlott segély. Az állam részéről 9300 frt, a kerülettől
2500 frt, gróf Stainlain Ottó úrtól a nevét viselő ösztöndíjra
210 frt, mely azok közt osztatik el, kik minden tantárgyban
jelest érdemelnek (1. a VI-dik sz. a.).
Kedves kötelességünknek tartjuk hálásan említeni, hogy
lyceumunkról egy róm. katb. polgártársunk is volt szíves meg
emlékezni, bold. Eiben József, volt selmeci üveges s legutól
budapesti háztulajdonos, ugyancsak róm. katb. hitvallású, ne
mes lelkű nejével, Vrancsics Teréz asszonynyal egyetértve,
1884. május IC-án irt végrendeletében 1000 frt hagyományoz
ván a lyceumnak, mely azonban csak az özvegynek halála után
fog kifizettetni, ki holt.iglan az egész vagyonnak élvezetében
marad. Szivünkből kívánjuk, élvezze mennél számosb évekig a
legjobb egészségben s mennél boldogabból.
A tanító-képzőre bejött a kerület részéről 700 frt, a zólyomi
esperességből a brcznobányai alapítvány kamatjával együtt 1G9
frt, a nógráditól 100 frt, a pestmegyeitől 30 frt, a hontiból 69 frt,
Lőrincsék János, csalli lelkész úrtól 10 frt, a barsi esperesség
ből, névszcrint a körmöcbányai egyháztól 5 frt, a n. szelezsényitől 4 frt, a vezekényitől 3 frt, a farnadi fiókegyház ala
pítványából 8 frt, a budapesti magyar egyháztól 25 frt, Kubinyi Géza úrtól a nevét viselő ösztöndíjra 10 frt., összesen
1233 frt. Ha tekintetbe veszszük, hogy a tanítóképzősök tartása
az élelmezőben 838 írtba került, miből csak 127 frtot fizettek
be, a többi nekik elengedtetett, vagy adósok könyvébe jegyez
tetett, hogy ha majd valami jövedelmező állomásra jutnak,
megtérítsék, mit az intézet rajok költött; épp úgy, ha fűtést,
világítást s egyéb költséget nem is említve, azon órákért járó
dijakat veszünk számba, melyekben a képzősök külön taníltat3
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nak, mik 7(10 fiira rúgnak, összesen tehát a tanító-képzőre
legalább 1471 í'rtnyi költség szükséges; bárki is könnyen be
láthatja, hogy a tanító-képzőnek fentartása a lyceumra nézve
teherrel jár, 238 frtot rá fizetett, arra, mit a tanító-képzőnek
segélyezése címén kap. Tandíjul kellett volna a képzősöktől
— 12 írtjával számítva — 288 írtnak bejönnie, s befizettek
mindössze 133 frtot, mit a fentebbi összegből levonva, még is
t65 fi t, marad a lyceum terhére, a mellett hogy az isk. szükség
letekre (tornára, könyv- s szertárakra, fűtésre stb.) a képzősök
semmit sem fizetnek, holott a többi tanulók e címen 10 frtot
szolgáltatnak be a lyceum pénztárába.
A tanári gyámolóm adakoztak, mint hálás növendékei a
lyeeumnak, — többen a Selmecbányái ev. egyház és lyceum
történetét is megrendelve : Okolicsányi József úr Léván 20 frtot,
Zachar István úr Sziklán, Gömör m. 10 frtot, Porubszky Ká
roly úr, Brassó Földváron 5 frtot, Staudner Jenő úr Brezován
5 frtot, Domanovszky Endre úr Budapesten 5 frtot, Vitalis
Gyula úr Zolyom Lipcsén 5 frtot, Ruzsicska Pál úr Budapesten
5 frtot, ki magát hálaérzetétől indíttatva arra kötelezte, hogy
mig lehetend, — a gyámolóra április hó 1-sején évenkint fog
5 frtot, küldeni; Galanda Sám. kir. körjegyző úr Thúróc-Szt.Mártonban 4 frtot, Králky Sám. úr Maglódon 4 frtot, Szlávik
György úr F.-Almáson 4 fit, Kevicky László úr Kondoroson
4 frtot, Sztehlo Endre úr Budapesten 2 frtot, Ghovan János
és Burkovszky Kálmán urak Besztercebányán 3 frtot, Oszvald
Gusztáv úr Selmecen 5 frtot, a sziráki ev. tanító kör 2 frtot.
A lyceum és templom képeiért bejött 1 frt 20 kr., összesen
88 frt 20 kr. A tanári gyámoló tőkéje múlt tanévben 20.750
frtot. tett, mely ez évben legalább 22,000-ig fog növekedni.
El nem mulaszthatjuk mind azoknak, kik tanintézetünket
bármivel méltóztattak támogatni és segélyezni, forró köszönetünket ez úttal is és ismételve nyilvánítani.

VIII. Lyceumi egyesületek.
Magyar önképző (Petőfi) kör. A tagok száma összesen 131,
rendeseké 42, rendkívülieké 25, pártolóké 04. A kör elnöke
Sulcz Endre, a magyar nyelv és irodalom tanára, alelnöke és
titkára Markovics Lajos, főjegyzője Mihalovics Samu, pénztá
rosa és főkönyvtárosa Zsambor Pál, ellenőre Vladár Sándor,
levéltárosa Henriczy VIII. tanulók, aljegyzője Klein Béla VII. o.

35
t., alkönyvtárosai a tudományos művek tárában: Krmann Lajos,
Gray Frigyes, Bodnár Gyula VIII. o. tanulók és Brocken Jenő
VII. o. t., a regénytárban: Bende László, Kuchár Géza VII. o.
L, Augusztinovics Győző, Baltigb Zsigmond VII. o. t., a költeménytárban : Svehla Jenő, Szabó Gyula VIB. o. t., Thebus
Aladár, Jezsovics János VII. o. t., a laptárban: Rurik Nándor,
Volles Antal VIII. o. t., Hlavacsek Ágost VI. o. t., Rúzsa János
II. év. tant. tanítóképz., az ifjúsági tárban: Bónis Ferencz VIII.
o. t., Zelenka Frigyes IV. é. tanf. tanítóképz., Gazsi Benő VI.
o. t. A kör czélja az önképzés lévén, tagjai ez irányban mun
kálkodtak és pedig készítettek lyrai és elbeszélő költeménye
ket, széptani fejtegetéseket, bírálatokat, emlékbeszédet, műfor
dítást és szavaltak. Ez évben tartottak I alakuló, 25 rendes,
1 rendkívüli és 1 záró-gyűlést. A gyűlések részben irodalmi
ünnepélyek voltak a következő tárgyakkal: 1. Az ős magyar
költészet. 2. A reformatio hatása a magyar nemz. irodalomra.
3. Csokonai V. M. lyrai költészete. 4. Kölcsey F. ódái. 5. Kis
faludy Károly „Kérők“ c. vígjátékénak fejtegetése. 6. Vörös
marty M. elbeszélő költeményei. 7. Eötvös J. br. törekvései.
8. Tompa M. lyrai költészete. 9. A népköltészet sajátságai Pe
tőfi S. költészetében. 10. Arany J. „Toldi trilogiá“-ja fejt. E
dolgozatok mellett az illető irók jelesebb müveiből szavaltak. A
többi gyűlésre szabadon választották dolgozataikhoz a tárgyakat.
Készítettek összesen 43 dolgozatot, megbíráltak ugyanannyit
írásban és élő szóval. A szavalatok száma GO. A dolgozatok
közül érdemkönyvbe jutott 18, jegyzőkönyvi dicséretet nyert
6, méltánylásban részesült 4, egyszerűen tudomásul vétetett 15.
Jutalmat nyertek: 1. A Breznyikianum ez évi kamatja (9 fit)
fejében Eötvös J. br. „A karthausi“, Arany J. „Toldi trilógia“
és Imre S. „Néphumor“ c. műveket Mihalovics Samu VIII. o.
t.., „Eötvös J. br. törekvései“ c. értekezéséért. 2. Vörösmarty
M. elbeszélő költeményeit Henriczy Béla Vili. o. t. „Vörös
marty elbeszélő költészete“ c. fejtegetéséért. 3. Rudnyánszky
Gy. újabb költeményeit Klein Béla VII. o. t. „Társaimhoz“ c.
ódájáért. 4. Tompa M. Virágregéit Klein Béla VII. o. t. „Az
amazon“ ez. költ. elbeszéléséért. 5. Madách I. Ember tragédi
áját és Gyulai P. Vörösmarty életrajzát Markovics Lajos VIII.
o. t. „Nehány vonás a magyar nemzet múltjából“ c. beszédé
ért. 6. Arany J. prózai dolgozatait Henriczy Béla VIII. o. t.
„Elment a kedve“ c. humoros elbeszéléséért. 7. Várady A.
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Faust fordítását Klein Béla VII. o. t. „A búvár“ c. műfordítá
sáért. 8. Vörösmarty M. lyrai költeményeit Baltigh Zsigmond
VII. o. t. a „Nemzeti dal“ elszavalásaért. Nyilvános ünnepélyt
a kör egyet tartott az 1848/9-iki szabadságbarcz emlékére márezius 15-én a következő műsorral: 1. Hazámhoz. Szövege Szász
Károlylól. Férfi-kar. 2. Nemzeti dal. Petőfi S.—
tői. Szavalja
Markovics Lajos VIII. o. t. 3. Megnyitó. Mihalovics Samu Vili.
0. t.-tól. 4. A szolnoki csata. Bodnár Gyula VIII. o. t.-tól. 5.
Az amazon. Klein Béla VII. o. t.-tól. 6. Márczius 15. Vojtko
Páltól. Szavalja Mihalovics Samu VIII. o. t. 7. A csónakos.
Palotásitól. Vegyes kar. 8. Budavár bevétele. Henriczy Béla
VIII. o. t.-tól. 9. Előre. Tóth K.-tól. Szavalja Zelenka Frigyes
IV. évi tanítóképz. növ. 10. Néhány vonás a magyar nemzet
múltjából. Markovics Lajos Vili. o. t.-tól. II. Végszó. Klein
Béla VII. o. t.-tól. 12. Ne csüggedj el. Gusztáv Adolf csata
dala. Vegyes kar. Az ifjúsági könyvtár a következő müvekkel
gyarapodott: Ajándékozás útján (Bellas János lyc. tanártól):
1. Magyar Szalon 3 köt. 2. Képes folyóirat G köt. vétel útján:
3. Gr. Széchenyi István közéletének 3 utolsó éve, Kovács L.tól. 4. Gr. Benyovszky Móricz élete, Jókai M.-tól. 5. A mű
veltség fejlődése Magyarországon, Dr. Kerékgyártó A.-tói. G.
A keleten, Br. Szentkereszty Gy.-től. 7. Rendszeres széptan,
Greguss A.-tói. 8. Levelek, Deák F.-től. 9. Gondolatok, Deák
F.-től. 10. Színészet iskolája, Egressy G.-tól 11. Petőfi Sándor
életrajza, Fischer-Tolnay-tól. 12. írod. tanulni, a Rákóczy-korból, Thaly K.-tól.
2. Dalegyesüld. Elnöke Jezsovics Károly tanár, karmestere
Király Ernő tanár, jegyzője Markovics Lajos, főpénztárosa Ala
dár Sándor, alpénztárosa Zsámbor Pál Vili. oszt. tanulók. Mű
ködő tag volt 94, pártoló 20. Mint vegyes- és férfikar szervezve
működtek közre a tagok a március 15-iki ünnepélyen. Az év
végi énekversenyben Krmann Lajos Vili. oszt. tanuló 8 frtnyi,
Brocken Jenő VII. oszt. és Hlavatsek Ágost VI. oszt. tanulók
G - G frtnyi, Lacó Dániel IV. évi tanító-képzős 4 frt dijat nyer
tek maguk által választandó emléktárgyak megvételére.
3. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg „Bibliai, gyámegyesület“. Az
egyesület célja részint bibliákat, új-testamentomokat, énekesés imakönyveket vagy egyéb vallási és egyházi műveket kül
deni a szegényebb protestáns egyházaknak ingyen leendő el
osztás végett, részint pedig azokat tehetségéhez képest cseké
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lyebb pénzbeli adományokkal is segélyezni. Elnökéi Hlavatsek
András tanár; alelnöke: Markoyics Lajos, főjegyzője: Mihalovics Samu, főpénztárosa: Henriczy Béla, mind VJII-ad osztály
beli tanulók; aljegyzője: Thébusz Aladár VII. o. tanuló. Alpénztárosok, kiknek feladata az egyes osztályokban a havi
járulékokat begyűjteni s az összegyűjtött pénzzel a havi gyűlé
seken beszámolni, VlII-ikban: Vladár Sándor Vili. o. t., Vll-ikb en : Batyel Samu III-ad évi tanf. tanító-képzős, VI-ikban:
Dianovszky Vilmos VI. o. t., V-ikben: Kovalovszky János V.
o. t., IV-ikben: Bartko Miklós VI. o. t., IH-ikban: Augusztinovics Győző VII. o. t., 11-ikban: Baltigh Zsigmond VII. o. t.,
I-sőben: Bende László VIII. o. t. A havi gyűléseken a szám
adást megelőzőleg vallási tárgyú szavalások és felolvasások is
tartatnak, emezek többnyire a „Vasárnap“-ból. — Az egylet
rendes tagjainak száma I1G; pártoló tagok az algymnásium
növendékei. A gyűlésen csak a rendes tagoknak van szavazati
joguk. A krajcáros adományokból begyűlt az év folytán 125 irt
50 ki-. Az egyesület határozata szerint az egyetemes ev. gyám
egyesületnek, mint más években, 3 diszkötésü magyar, német,
tót biblia bocsáttatott szabad rendelkezésére, a selmeci sze
gényebb konfirmandusoknak 10 fit adatott jutalomkönyvekre ;
Nemes-Kosztolán-, Tállya-, Szabadka-, Fóthnak, Felső-Lövő-,
Ó-Becse- és Piskinek, összesen 34 frt készpénzben; a mytói,
lázi, turicskai, szitnya-lehotkai, radványi, salkfalvai, felső-jeszeni,
csákvári, pécsi és zsaskói ev. anya-, illetőleg fiókegyházaknak
pedig 4—6 frt árú bibliák, uj-testamentomok, énekes s ima
könyvek és Farkas : „Luther Márton életrajza“ fognak küldetni.
Jutalomkönyvekül nyertek az egyesület ügyei körül tanúsított
buzgóságukért: Mihalovics Samu Vili. o. növ. Eötvös, Gondo
latok, Markovics Lajos VIII. o. növ. Zsokke, Ahitat órái, Thé
busz Aladár VII. o. t., Lukácsok István 11-ik tanf. tanítókép
zős Tompa, Olajág és Varga László II. o. növ. Szász Károly,
Imák című diszkötésü műveket.
4.
Alakulófélben van egy zeneeyyesület, mely hihetőleg
jövő tanévben jön létre. Több tanuló magát hegedülésben gya
korolta s tanulótársaik segélyezésével egy nagy brúgót szer
zett, de az eddigi kisebbszerűt is használta, mely hasonlón a
tanulók szerzeménye. Mivel hegedülési gyakorlatokat a tanító
képzőbe is szándékozunk behozni, ez a zeneegyesület alakulá
sát annál könnyebbé fogja tenni.
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5.
Az egykori segélyző egyesület tőkéje 74-7 frtot teszen.
Beteg tanulók segélyzésére 26 frt fordittatott.

IX. A tanulók száma.
A lyceuni 8 osztályában a tanév elején 254 tanuló volt
(műit évben 252), 2 magán, a többi nyilvános. Ezek közül a
tanév végén vizsgálatot tett 242; 3 vizsgálation maradt, kettő
betegsége m iatt; kilépett az év folytán 4; meghalt 2 (typhusban), elküldetett 3 = 12. Az elküldöttek közül egy első osz
tálybeli ismételve elkövetett lopás miatt küldetett el, két ötöd
osztálybeli pedig, mivel az évzáró ünnepély előtt, éjjel, mint
több tárgyból bukottak, aljas boszúból több (6) tanárnak abla
kait beverték; az egyikre, Fabry Ferencre, mint bűnszerzőre, a
kerül. isk. tanács a relegatiót, vagyis minden tanintézetből való
kirekesztés büntetését mondta ki, s az ítéletet az illető egyházi
hatóság útján az 1883. XXX. t. c. 18. §. értelmében a nm.
m. kir. vallás- s közokt. minister úrhoz terjesztette fel. Vallásra
nézve ág. hitv. volt 194, helv. hitv. 12, lóm. kath. 41, izr. 7 =
254. Honosságra nézve helybeli, ha nem is selmeci születé
sűek, de kiknek szülei jelenleg Selmecen laknak 65, megyebeli
47, más megyebeli 141, csehországi 1 = 254.
A tanító-képzőben volt 24, mind ág. hitv., selmeci 5, a
többi vidéki: egy kilépett, egy meghalt, kettő elküldetelt, egy
IV-ed évi tanfolyambeli betyáros magaviseleté miatt, s egy 3-ad
évi tanfolyambeli, mivel a fenn említett ablaktörésben, ha val
lomása szerint ittas állapotban is, részes volt.

X. Vizsgálatok.
Az év záró vizsgálatok a VlII-adik osztálylyal, eltérve az
eddigi, talán jobb szokástól s követve az érettségi vizsgálatra
vonatkozó ministen utasítások 1. §-át, május 9 —19., a többi
osztályokkal pedig junius 11—20-án tartattak. Junius 21-én
tétetett közzé az osztályzat, s osztattak ki az ösztön- s pályadijak
és jutalom könyvek. A 242 megvizsgált növendék közül általános
érdemjegyül jelest kapott 38, jót 63, elégségest 102, elégtelent 37 —
242. Minden tantárgyból kaptak jelest 25-en, (múlt évben 19-en),
névszerint I-ben Baumann Győző, Delinga Samu, Hrasko Kálm..
Hrúz Samu, Libertinyi Á rpád; II-ban Hlavatsek Árpád és Béla,
Králik Samu, Raksányi Samu, Pauks Béla; 111-ban Patay Miklós
és Suhajda Lajos; IV-ben Bartko Pál; V-ben Dedinszky Aladár,
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Kiss Gyula, Kovalovszky János, Vohovszky Pál és Wéber P á l;
VI-ban Händel Vilmos; VII-ben Jezsovics János, Hallay Zoltán,
Pántyik Árpád és Schmidt Ferenc; VIII-ban Markovics Lajos és
Mibalovics Samu. A többinek jelesei közt valamely, de csak egy
tantárgyból jó is van. Jót kapnak általános fokozatul, kiknek legföllebb egy, eléyséyest pedig, kiknek két vagy több elégségesük
van, a többiből jó vagy jeles érdemjegyők. Kinek valamely tan
tárgyból elégtelenje van, annak általános érdemjegye is elégtelen,
s rósz osztályzatának javítására utasittatik, mire az engedélyt a
tanári kar adja. Kinek két tantárgyból van elégtelenje, rrfhlt.
dr. Szeberényi Gusztáv püspök úrhoz kell folyamodnia enge
délyért, bogy a javító vizsgálatot letehesse. A folyamodvány
julius 8-ig az igazgatónál nyújtandó be, ki azt illető helyre
fölterjeszti. Ki kettőnél több tárgyból bukott, az osztályt is
mételni kénytelen, vagy ha ezt tenni nem akarja, a taninté
zetből elutasittatik. A javitó vizsgálat líceumunkon az algymn.
növendékekkel sept. 1-én, a felgymnasiumbeliekkel pedig 2-án
délelőtt és után fog megtartatni. A 37 elégtelenes közt egy
tárgyból 20-an, kettőből 8-an, három vagy több tárgyból 9-en
buktak. Az ez évi osztályzat, mindamellett, hogy a járványos
betegség (influenza és typhus) sokakat hosszabb mulasztásokra
kényszerilett s hátráltatott a tanulásban; — volt nap, mikor
az orosz nátha miatt 80 tanuló is elmaradt az előadásoktól,
úgy hogy 4 napig az orvosok javaslatára a tanítást félbesza
kítani kellett — egészben véve kedvezőbb a múlt évinél, a
mikor 246 megvizsgált közt 23-an jeles, 37-cnjó, 130-an elég
séges, és 50-en elégtelen általános érdemjegyet nyertek, holott
ezek most igy állanak: jeles 38, jó 65, elégséges 102, elégte
len 37 = 242. A tanulók névjegyzékében a nevek előtt álló
számok általános érdemjegyeket jelentenek, 1 = jeles, 2 = jó,
3 = elégséges, 4 = elégtelen általános osztályzat; a kis szá
mok a tantárgyak számát jelzik, melyekből az illető elégtelen
nel osztályozhatott.
Az érettségi vusgáUitra a VIII-ad oszt. tanulók (28-an)
valamennyien jelentkeztek. Egynek a tanárok visszalépést aján
lottak. Nem lépett vissza, de a Vlll-ad osztálybeli vizsgálaton
4 tárgyból elégtelent kapván, nem volt bocsátható az Írásbe
lire, mely május 20-24-ikén tartatott. A dolgozatok közt egy
sem találtatván elégtelennek, a szóbelire mindjájan bocsáttat
tak, azonban úgy, hogy a magyar nyelvből és irodalomból

♦
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2-en, a mennyiségtanból pedig 7-en behatóbb vizsgálat alá
vettessenek. A szóbeli vizsgálat junius 23—25 napjain tartatott
meg nagytiszt. Mockovcsák János, zólyommegyei ev. főesperes
úrnak, mint méltóságas püspök úr helyettesének elnöklete
mellett; a kormány képviselőjéül pedig nsgos dr. Horváth Ödön
urat, az eperjesi jogi akadémia igazgatóját volt szerencsénk
körünkben tisztelnünk. A vizsgálat eredménye: 18-nak a bizo
nyítvány kiszolgáltattatni határoztatott és pedig 2-nek, Markovics Lajos- és Mihalovics Samunak jeles, 8-nak (mint Bodnár
Gyula, Gray Frigyes, Kőfalusi (Steinsdorfer) Viktor, Kuchár
Géza, Neuschvendtner Ferenc, Ondrejovics Sándor, Ormisz
Tivadar, Rurik Nándornak) jó, 8-nak pedig (névszerint Gséti
Róbert, Erdélyszky Géza, Henrid Béla, Krizsan Milos, Krmann
Lajos, Makovinszky Mihály, Velics Antal és Zsámbor Pálnak)
elégséges általános fokozattal, a többi 9, egy-egy tárgyból elég
telen osztályzatot kapván, ennek két hó múlva leendő javítá
sára utasittatott. A javitó vizsgálat ez évben Selmeeen, sept.
9-én s következő napokon fog megtartatni, hova azok is jön
nek. kik Budapesten és Szarvason (ott 8-an. itt 6-an) utasittatt.ak elégtelen osztályzatuk javítására. A megvizsgáltak közül
theologiára 8-an készülnek, tanárságra 1, jogipályára 5-en,
mérnökire 1, gazdászatira 1, katonaira I. vegyészetire 1, ko
hászatira 2, erdészetire 4, vasúthoz 3-an.
Közvetetlenül az érettségi után junius 2 6 -2 8 -án tartatott
meg 3 végzett tanító-képzőssel s 2 tanítóval (Kolbenheyer Vil
mossal Mogyoródról és Szvctlik Jánossal Felső-Palojtáról) az
írás- és szóbeli lanképesitő vizsgálat, ugyancsak nagytiszt. Moc
kovcsák János, zólyomi főesperes úrnak, mint mélt. püspök úr
helyettesének elnöklete mellett. Ennek eredménye: a tanítói
oklevél mind az 5-nek kiadatni határoztatott. Egyikök Kolben
heyer Vilmos magyar, négyen pedig Lacó Dániel, Zelenka Frigyes,
Illanic János és Szvetlik János magyar és tót népiskolákban
való tanításra nyertek képesítést, a két előbbi jó, a két utóbbi
pedig és Kolbenheyer elégséges általános érdemjegygyei.

XI. Iskolai fizetendők.
Ugyan azok, melyek a múlt tanévben, miért is az ezekre
vonatkozókat a tavali Értesítőből átveszszük. Tandíj a lyceumi
osztályokban, beleértve a beírást, rajz- és tornadíjat, valamint
az iskolai szükségletekre, fára, könyv- és szertárakra fizeten
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dőket, 22 írt, a tanító-képzőben 12 fit. Élelmezésidíj az élel
mezőben 50 fit, a tanító-képzősöknél 24 frt, mely azonban
ezeknél, ha szegények, szorgalmasak s feddhetetlen erkölcsi
magaviseletűek részben vagy egészen clengedtetik. Ebédre jár
kenyér, leves, hús, főzelék, vasár- s ünnepnapokon sült; va
csorára kenyér és vastag étel, hetenként egyszer gulyáshús, két
szer tészlás étel. Az ('leimezőbe a tanulók vallúskiilönbséi/ veikül
vétetnek fel. A zeneintézetben egész évi tandíj 20 frt, ingyen
csak a tanító-képzősök taníttatnak. A fizetendőknek legalább
fele a tanév elején, másik fele januárius-hó elején szolgálta
tandó be az iskolai pénztárba. Ki régibb tartozását le nem
róvja, az isk. tanács határozatánál fogva a tanintézetbe fel
nem vétetik; kivételt csak szegény, kitűnő szorgalmú és feddhetlen erkölcsi magaviseletü tanulóknál szoktunk tenni.

XII. A jövő tanév
szokás szerint szeptember-hó 1-sején veszi kezdetét. A javító
vizsgálatok szept. 1. és 2-dikán fognak megtartatni, 1-sején
délelőtt és után az al-, 2-dikán a felgymnasiumbcliekkel. Az
első osztályba felveendőktől megkívánjuk, hogy korukat keresztlevéllel vagy születési bizonyítványnyal igazolják. Kik bizonyít
ványt nem hoznak, — de ha szükségét látjuk, más különben
is felvételi vizsgálatnak fognak alávettetni. — Későnérkezők, ha
elmaradásukat alapos okkal nem igazolandják, be nem fogad
tatnak.

A növendékek névjegyzeke.
Jegyek inairyará/,nta. *) kimaradt, **) vizsgálation ma
radt, ***) elküldetett, +) meghalt, *** magántanuló < á. = ágos
tai, h. == helvét, k. = róni. kath. hitvallású, i. = izraelita;
1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges, 4 = elégtelen általános
osztályzat.

VIII, Osztály.
3 Bende László, á., N.-Kürtös, Nógrád ni.
2 Bodnár Gyula, á., Udornya, Nógrád m.
3 Bónis Ferenc, k., N.-Oroszi, Nógrád m.
3 Gséti Róbert, k., Selmec, Hont in.
44üettrich Jenő, k., Selmec, Hont m.
3 Erdélyszky Géza, á., Krajna, Nyitni m.
2 Gray Frigyes, á,, Körmöcbánya, Bars in.
3 Henrid Béla, á., A.-Sztregova, Nógrád m.
2 Köfalusi Viktor, k., Mórul. Krassó-Szörény m.
2 Krizsán Milos, á., Zárjecs, Trenesén m.
3 Krmann Lajos, á., A.-Sztregova, Nógrád ni.
2 Kuchár Géza, k., Bélabánya, Ilont. m.
3 Makovinszky Mihály, k., Szélakna, Hont m.
I Markovies Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
1 Mihalovics Samu, á., Selmec, Hont m.
2 Neuschvendtner Ferenc, k., Selmec, Hont m.
2 Ondrejovics Sándor, á., Gács, Nógrád m.
1 Ormisz Tivadar, á., N.-Rőce, Gömör m.
3 Petricsek Kálmán, k., Zsarnóca, Bars m., ismétlő.
3 Porubszky Béla, á., Selmec, Hont m.
2 Rurik Nándor, k., Ipolyságli, Hont m.
3 Svehla Jenő, á., Kraszko, Kis-Hont m.
3 Szabó Gyula, h., Farnad, Esztergom m.
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3
3
3
3
3

Urban Gyula, k., Vöröskő, Gömör m.
Vallcntinyi Aladár, á., Dengeleg, Nógrád m.
Velits Antal, á., Lászlófalva, Thúróc m.
Vladár Sándor, á., Mácsa, Pest m.
Zsámbor Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
Összesen: 28.

IV-ed évi tanfolyam tanítóképzősök.
***) Gally Lajos, á., Békés-Csaba, Békés m.
4'jj Hroziencsik János, á., Selmec, Hont m.
3 Illanic János, á., Korpona, Hont m.
2 Lacó Dániel, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Zelenka Frigyes, á., Korpona, Hont m.
Összesen: 5.

VII. Osztály.
3 Augusztinovics Győző, á., Szántó, Geves m.
2 Baltigh Zsigmond, á., Monor, Pest m.
3 Bartakovics Mihály, b., Gsejte, Nyitra m,
2 Bartos Pál, á„ Nógrád, Nógrád m.
4, Brandenburg Gyula, k., Selmec, Hont m., ismétlő.
3 Brocken Jenő, á., Tápió-Szt.-Márton, Pest ni.
3 Buchvalder Mór, i,, Héhalom, Nógrád m.
2 Glement Béla, á., Selmec, Hont m.
f Fein Tibor, i., Erdő-Tarcsa, Nórád m.
1 Hallay Zoltán, á., Pászthó, Heves m.
3 Hirschl Sándor, i., Dány, Pest m.
1 Jezsovics János, á., Cinkota, Pest m.
1 Klein Béla, á., Felső-Telekes, Borsód m.
2 Konyáry Pál, á., Domony, Pest m.
3 Lévay Győző, k., Koltha, Komárom m.
3 Liffa Aurél, á., Korpona, Hont m.
3 Matuska Józset, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m.
3 Maza János, k., Kaposvár, Somogy m.
1 Pántyik Árpád, á., Resicza, Krassó-Szörény m.
2 Pesthy Pál, á., Űzd, Tolna m,
1 Schmidt Ferenc, k., Selmec, Hont m.
2 Skolnyik Vilmos, k , Selmec, Hont ni,
3 Sole Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m.
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Szirolfca Szilárd, á., Gömör-Panyit, Gömör m.
Thébusz Aladár, á., Zólyom, Zólyom m.
Wágner József, k., Selmec, Hont m.
Zachar Ádám, k., Selmec, Hont m.
Összesen: 27.

III-ad évi tanfolyam tanítóképzősök.
3 Bátyel Samu, á., Zsember, Hont m.
***) 4j Gressó Mihály, á., Selmec, Hont m.
4j Kliment Endre, á., Békés-Csaba, Békés rn.
f Liffa Vilmos, á., Korpona, Hont m.
3 Podsztrelen Endre, á., Békés-Csaba, Békés rn.
Összesen: 5.

VI. Osztály.
2 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
2 Dianovszky Vilmos, á., Ledény, Honi m.
3 Gazsi Benő, k., Tápió-Szecső, Pest m.
1 Händel Vilmos, á., Selmec, Ilont m.
4, Heim Károly, k., Selmec, Hont m.
2 Holcapfel Gyula, k., Komárom, Komárom m.
3 Holluby Arthur, á., Bakabánya, Hont m.
3 Hlavacsek Ágoston, k., Pribislau, Csaszlaui kerület.
1 Illanic Dániel, á., Korpona, Hont m.
2 Izák János, á, Pónik, Zólyom m.
1-j Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Láng Miksa, k., Selmec, Hont m.
3 Pauer Jenő, á., Selmec, Hont m.
4, Petrovics László, á.. B.-Gyarmalh, Nógrád m.
3 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
4, Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
f Ruttkay Béla, á., Kis-Túr, Hont m.
3 Ruttkay István, á., Kis-Túr, Hont m.
2 Schindler Arthúr, á., Körmöcbánya, Bars m.
3 Schvitzer Imre, i., Érsekújvár, Nyitra m.
2 Sensell György, á., Rudló, Zólyom m.
2 Wágner Márk, k., Somos-Újfalu, Nógrád m.
2 Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.
Összesen: 24.

Il-od évi tanfolyam tanítóképzősök.
2 Lacó Endre, á., Békés-Gsaba, Békés in.
3 Lukácsok István, á., Bakabánya, Hont m.
2 Rúzsa János, a., Radvány, Zólyom m.
3 Simonidesz Pál, á., Selmec, Hont in.
4j Stol] Ernő. á., Selmec, Hont m.
Összesen: 5

V. Osztály.
2 Adamik János, á., Békés-Gsaba, Békés m.
2 Arnbrózy Béla, á., B.-Gyarmath, Nógrád m.
2 Arnbrózy Gyula, á., B.-Gyarmath, Nógrád m , ismétlő
42Battik Sándor, á , Losoncz, Nógrád m.
2 Glement Károly, á., Selmec, Hont m.
1 Dedinszky Aladár, á., N.-Szelezsény, Bars m.
***) Fábry Ferenc, á., Turopolya, Nógrád m.
3 Falu József, k„ Mány, Fehér m.
2 Fendt Vilmos, á., Töhöl, Bars m.
3 Fintha Dezső, k., Apcz, Heves m., ismétlő.
1 Horváth János, á., Blázsócz, Thúrócz m.
1 Kiss Gyula, á., Tót-Györk, Pest ni.
2 Karlovszky Dániel, á., Pribócz, Thúróc m.
3 Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars m.
3 Kovácsy Aurél, k., Alsó-Lúgos, Bihar m.
1 Kovalovszky János, á., Bakabánya, Hont m.
3 Kozsehuba János, á., Jaszenova, Árva m.
2 Krátky Samu, á., Maglód, Pest m.
2 Krcsméry Vladimir, á., Garamszegh, Zólyom m.
**) Kuzmányi Gyula, á., Szirák, Nógrád in.
***) Mártonyi Gyula, k., Héhalom, Nógrád m.
4, Micsinay Pál, á.. Szúpatak, Nógrád m.
3 Rákócy Gyula, á , Sz.-Péter, Nógrád m.
3 Sárkány Ernő, á., Pilis, Pest m.
42Susitzky Ignác, i , Közép-Palojta, Hont m.
3 Szabó Kálmán, á., Közép-Palojta, Hont m.
3 Szathmáry Mihály, h., Maros-Vásárhely, Erdély.
1 Vehovszky Pál, á., Salgó-Tarján, Nógrád m.
3 Vrchovszky Jenő, á., Nagy-Szombat, Pozsony m,
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1 Weber Pál, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.
**) Zelenka Lajos, á., Selmec, Hont ni.
Összesen : 31.

I-sö évi tanfolyam, tanítóképzősök.
2 Augusztinyi András, á„ Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m.
3 Bukovszky Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
2 Figusch Vilmos, á„ Besztercebánya, Zólyom m.
B Kneppo János, á., Radvány, Zólyom m.
3 Králik Gusztáv, á., Selrnec, Hont m.
*) Paulenda János, á., Besztercebánya, Zólyom m.
B Pischl Rezső, á., Selrnec, Hont m.
'4.jSzametz Samu, á., Bélabánya, Hont m.
B Titt Károly, á., Brezova, Zólyom m.
Összesen : í).

IV. osztály.
1 Bartko Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Bender Otto, k., Szt.-Jakab, Heves m.
2 Brocken Elek, á., Pilis, Pest. m.
B Droba Márton, á., Mogyoród, Zólyom m.
2 Elszasz Alajos, i., Zsarnóea, Bars m.
B Fabricius Lázár, á., Mere, Hont m.
B Ferjanc Samu, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Freeska Jenő, á., Közép-Palojta, Hont m.
3 Helyvigh Ede, á., Selrnec, Hont m.
4t Horváth János, á., Tót-Pelsőc, Zólyom in.
B Institorisz Lajos, á., Hodrusbánya, Hont m.
4jj Koricsánszky László, á., Terény, Hont m.
4, Kosztolányi István, á., A.-Kamonec, Bars m.
3 Lebocky Miklós, á., Besztercebánya, Zólyom m.
B Mantuán© Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
4, Mihálik Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
*) Nádosy Gyula, á., Losonc, Nógrád m.
3 Patay Pál, h., Szódó, Bars m.
42Sedel János, á., Selrnec, Hont m.
41Svehla Aladár, á., Szinobánya, Nógrád m.
3 Szabó Ferenc, h., Szinobánya, Nógrád m.
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1 Vallentmyi Samu, á., Dengeleg, Nógrád m.
1 Záthurecky János, á., Breznóbánya, Nógrád rn.
Összesen: 23.

III. osztály.
4, Antal Géza, h., Nagyvárad, Bihar m.
**) Arany Lajos, h., Vámos-Ladány, Bars m.
2 Baumann Miklós, á., Osztrolúka, Zólyom m.
3 Bélák Loránd, á., Enying Veszprém m.
1 Boleman Béla, á., Selmec, Hont m.
1 Breznyik János, á., Domony, Pest m.
2 Glement Gyula, á., Selmec, Hont m.
3 Gsiampor Vince, á., Hajnik, Zólyom m.
2 Gaal István, á., Agárd, Nógrád m.
3 Hankisz Hugó, 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., Bath, Ilont m.
3 Klein Mihály, á., Dal mad, Hont m.
1 Klimann Samu, á., Bakabánya, Hont m.
2 Kmetty Jenő, á., Nógrád, Nógrád m.
2 Kovácsik János, á., Bakabánya, Honi m.
2 Kozár József, á., Bakabánya, Hont in.
3 Lehocky Pál, á., Bélabánya, Hont m.
46Lovász Ernő, h., Szikszó, Abauj m.
2 Margótsy László, á., Selmec, Hont m.
2 Matuska László, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m.
3 Mazúr Dániel, á., Bakabánya, Hont in.
1 J^jedvecky Lajos, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Oszvaldt Gusztáv, á., Pozsony, Pozsony m.
1 Patay Miklós, h., Szódó, Bars m.
44Pivarcsek Géza, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
2 Ponyicsan Pál, á., Ocsova, Zólyom m.
3 Sembery István, á., Budapest, Pest m.
1 Suhajda Lajos, á., N.-Kürtös, Nógrád m.
2 Svehla Béla, á., Rozsnyó, Gömör m.
3 Tréger János, á., Bocabánya, Liptó m.
3 Vágner József, á., Szélakna, Hont m.

%*) Veress István, á., Kutassó, Nógrád m.
2 Visnyovszky Károly, á., Selmec, Hont m.
Összesen: 36

II. osztály.
3 Baligha Béla, á., Pozsony, Pozsony in.
4, Brocken Béla, á., Pilis, Pest m.
2 Drienka Mihály, á., Lissó, Hont m.
3 Erlain János, k., Selmec, Hont rn.
3 Erdélyszky Milán, á., Kosztolna, Nyitra in.
3 Erdélyszky Zsigmond, á., Krajna, Nyitra ni.
2 Ereríyo Győző, á., Szt.-Péter, Nógrád m.
2 Gutray Béla, h., Vámos-Ladány, Bars m.
3 Hackenberger Lajos, á., Szarvas, Békés m.
3 Helyvigh Gyula, á., Selmec, Hónt ni.
4, Herbst Ágost, á., Selmec, Hont m.
1 Hlnvatsok Árpád, á., Besztercebánya, Zólyom m.
1 Hlavatsek Béla, á., Besztercebánya, Zólyom m.
4, Holcapfel Károly, k., Komárom, Komárom m.
3 Höher Imre, k., Osztrolúka, Zólyom m.
3 Hrúsz József, á., Nagy-Szalatna, Zólyom m.
3 Kekécs László, k., Pászthó, Heves in.
2 Kinneth Győző, á., Dárda, Baranya m.
3 Klein Mór, á., Vihnye, Bars m.
3 Kosztolányi Imre, á., A.-Kamenec, Bars m.
1 Kralik Samu, á., Bakabánya, Hont m.
1 Lehocky Gyula, á., Selmec, Hont m.
3 Liszkay Sándor, á., Selmec, Hont m.
3 Borsava Sándor, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.
4, Lovász Árpád, h., Sátoralja-Ujbely, Zemplén rn.
3 Nyitray Vilmos, k., Selmec, Ilont m.
1 Obucb János, á., Balázsfalva, Thúróc m.
2 Oláh Gábor k., Pászthó, Heves m.
1 Pauks Béla, á., Jolsva, Gömör m.
3 Pivarcsek Kálmán, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
1 Raksányi Samu, á., Bakabánya, Ilont m.
3 Roll Gyula, á., Teszér, Hont m.
3 Ruppeldt Emil, á., Selmec, Hont m.
2 Szlancsik György, á., Osztrolúka, Zólyom m.
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Sztrharszky Gyula, á., Tóth-Pelsőc, Zólyom in.
Titt Ottó, á., Zólyoni-Brezó, Zólyom in.
Schvarc Arnold, i., Lackó, Hont m.
Utcás Virgil, á., Selmec, Hont m.
Varga László, h., Nagy-Besse, Bars m.
Zahn Oszkár, á., Bélabánya, Hont m.
Összesen: 40.

I. Osztály.
1 Baumann Győző, á , Újbánya, Bars m.
3 Clement Ernő, á., Selmec, Hont m
3 Csicsmanec Ágost, á., Znióváralja, Thúróc m
1 Delinga Samu, á., Bakabánya, Hont m.
3 Eisele Vilmos, á , Selmec, Hont m.
3 Érti János, á., Seltnec, Hont m.
*) Fábry János, á , Tcrény, Hont m.
4SFlórián Géza, á., Selmec, Hont m., ismétlő.
4j Galáth Gusztáv, á., Lónyabánya, Nógrád m.
4, Gáspár János, á., Cseri, Hont m.
4, Graca Vilmos, á., Bakabánya, Hont m.
42Hallay János, á., Ledény, Hont m.
2 Hamrák Béla, á., Selmec, Hont m.
3 Herbst Gyula, á , Selmec, Hont m.
1 Honko Pál, á., Zólyom, Zólyom m
4, Hornya esek István, á., Selmec, Hont m.
1 Hraskó Kálmán, á., Vác, Pest m.
1 Hrúz Samu, á , Bakabánya, Hont m.
4, Huszágh Adolf, á., Kis-Garam, Zólyom m., ismétlő.
42Jahoda János, á., Pónyik, Zólyom m.
2 Jeszenszky Imre, á., Mezőberény, Békés m.
3 Juhász Jenő, h., Léva, Bars m., ismétlő
4:1Karlovszky Iván, á., Pribócz, Thúróc m.
2 Kevicky László, á , Báth, Hont m.
3 Kolbenheyer Arthúr, á., Szeged, Csongrád m.
4sKolbenheyer Oszkár, á , Szeged, Csongrád m.
48Kovács Géza, á , Pilis, Pest m
3 Klein Dezső, á., Tornaalja, Gömör m., ismétlő.
2 Králik Károly, á., Selmec, Hont m.
2 Krausz Vilmos, á , Selmec, Hont m.
4
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3 Kupcsok Samu, ä , Bakabánya, Hont m.
3 Lányi Árpád, h., Besó, Bars m., ismétlő.
1 Libertinyi Árpád, á , Budapest, Pest m.
3 Manner Géza, k., Kis-Terenye, Nógrád m., ismétlő.
4„Papp Jenő, h., Vésztő, Békés m.
44Pelachy Lajos, á., Selmec, Hont rn.
2 Repicky Emil, á , Korpona, Hont m., ismétlő.
2 Rohács Boldizsár, á., Udvarnok, Hont m.,
***) Schvarc Valdemár k., Újbánya, Bars m.
3 Seidel Henrik, á , Selmec, Hont m.
*) Skultéty Lajos, á., Selmec, Hont m.
3 Széli Balázs, h , Zólyom, Zólyom m., ismétlő.
4j Szvjatko János, á., Besztercebánya, Zólyom m.
***) 2 Vajda Aladár, á., Palást, Hont m.
4flZamboj János, á., Bakabánya, Hont m.
Összesen: 45.
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T o 1d a 1é k a VII - ik s z á m h o z és 34 - i k l a p h o z .
Nagymólt. Fabiny Teofit, bányai ev. egyh. korül. felügyelő
úr a canonica visitatio alkalmával 2 húsz frkos aranyat méltóztatott átadni a lyc. igazgatónak egy kitűnő szorgalmú s jó
erk. magaviseletű lyceumi s épp oly tanítóképzői növendéknek
számára, emlékül szolgálandót a félszázados ünnepélyre; az
egyiket Mihalovies Sámuel, VIII-ik oszt. tanuló kapta, a másikat
Laco Dániel IV-ed évi tanfm. tanítóképzős. (L. fent 6., 7. lapon.)
Az ele'mezőt kegyeskedtek segélyezni: gr. Stainlein Ottó
úr, mint más években, 7 hekt. rozszsal és 4 hekt. búzával,
Hoffmann Sándor, kőpataki postamester úr 5 zsák buzgonyával, a selmeci tak. pénztár 25, az ipolysági 10 írttal. Ugyan
csak a canonica visitatio alkalmával nsgos Sembery Imréné
asszony az élelmezésüket. (163-at) nagyszerű „beneficium“-mal
kegyeskedett megörvendeztetni, 50 frtot advím át az ephorusnak belátása szerint készítendő ebédre. (Volt pedig, mi a le
folyt századokban nem igen került elő, nagy fehér cipón kívül
marhahús leves, marhahús máriással, tésztásétel helyett nagy
túróslepény (10 kr. áru), sertéssült nyers káposztával s bor.)
A kiküldött kéregetők (supplicansok) az őket illető J/4-en
kívül 1313 írt 14 krt hoztak, és pedig a honti esperességből
G7-38; a nógrádibői S8'03; a zólyomiból 97'38; a budapesti és
pestmegyeiből 2GD2G; a békés-csanádi- s bánságiból 107-I6;
Thuróc, Árva, Liptó és Trencsén megyékből 13P95; Bars,
Nyitra, Pozsony m. I1P43; Esztergom, Komárom, Győr, Mosony, Soprony, Vas, Zala megyékből I0P59; Fehér, Tolna, Ba
ranya, Somogy megyékből s a bácsszerémi esperességből 114 03 ;
a tiszai kerületből 232'82. Járultak pedig fentebbi adományok
hoz egy írton alúl 1253-an, 1 írttal 82G-an, 2 írttal 115-en,
3 frttal 13-an, 4 írttal 1, 5 írttal Dr. Králik Lajos, Nyíregy
háza városa, Királytelek, Kaposvár városa, Thuranszky Zoltán,
Sembery Imre, Sólymosyné, Szájbély Gyula, Gsömöz Miklós,
Leidenfrost, Dr. Medvecky Károly, Rombauer Emil, Maróthy
Emil, Zsivora Samu, Plachy Lajos, Békés-csabai egyház, Bé
kés-csabai takarékpénztár, Békés-csabai népbank, Aradi ev.
egyház, Szemők Pál, Vigyázó-Podmanicky, Pannónia gőzma
lom, Bárány Dénes, Gyura Lajos; 10 frttal Dessewffy Ottó,
Radvánszky János b., Fabiny Teofil, Prónay Dezső b., Podmanicky Géza b., Stühmer.
...

