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f  Benda Péter Pál.
1818—1891.

Egy a régi gárdából, ki lyceumunknak viszontagságos 
életében 32 évig vett részt, mely idő alatt vidám kedélylyel 
emelkedett fölé a nélkülözéseknek, a protestáns tanárok közös 
sorsának s legjobb szándékkal szolgálta evang. egyházunk és 
iskolánk ügyét.

Született 1818. juntas 28-án Losonc-Tugáron. Tanult 
születése helyén, majd Losoncon, Selmecbányán és Pozsony
ban, hol a theologiát és Eperjesen, hol a jogot végezte. Ta
nuló korában kivált a nyelvek tanulásában tűnt ki. Az isko
lában taníttatni szokott nyelveken kívül beszélt franciául, 
angolul és olaszul. Mint okleveles ügyvéd 1848—49-ben a 
honvédseregnél hadbíróul volt' alkalmazva. A világosi fegyver- 
letétel után több úri családnál nevelősködött, u. m. Varsány- 
ban b. Podmanicky Mihálynál és Losoncon Szilassy Septem- 
virnél. A lyceumhoz ez utóbbi nevelői állásáról hivatott meg 
1854/5-ben a görög nyelv tanítására a felső osztályokban, a 
magyar nyelv és stylgyakorlatok tanítására a rhetorikában. S 
bár a tanári fizetés, melyre meghítták a szálláspénzzel együtt 
400 p. frtnyi volt, nem habozott nagyobb jövedelmű nevelői 
állását odahagyni ; sőt élettársat is hozott magával. 1856/7-ben 
és 1857/s-ban mint legkorosobb felső osztálybeli tanár az igaz
gatói tisztet viselte. 185 8/9 óta a III. osztályt vezette. Ez 
időtől tantárgyai voltak a latin, magyar, német nyelv, ásvány-, 
növénytan, földrajz és egyetemes történet, ez a második osz
tályban is. Tanította ezek mellett a gyorsírást s ha növendéke 
volt, a fráncia és angol nyelvet is. Az élelmezőnek 186°/ei -tői 
188ft/6-ig ephorusa volt. 32 évi szolgálata után 1886/7-ben 
saját kérésére nyugalmaztatott 600 frt nyugdíjjal, melyl887/g-t.ól
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iOO frt pótlékkal gvarapíttatott. Nyugalmi éveit eleinte Sel
mecbányán töltötte, két évvel ezelőtt Losonczra költözött át.

Mint tanár hűségesen, buzgón szolgálta a nevelés-tanítás 
ügyét és nem jó akaratán mult, ha a tanításban nem ért el 
nagyobb sikert; de kiváló érdeme, hogy az ifjúságot mindenkor 
hazafias szellemben vezette. A lelkesülni mindig kész »és lel
kesíteni is tudó honszeretet képezi jellemének legragyagóbb 
vonását. Mint kartárs mindenkivel összefért. Mint családfő 
türelmes, békeszerető volt s övéihez odaadó szeretettel vonzó
dott. Mint polgár hazáját szóval, tettel híven szolgálta. A tár
saságokat, melyekben megfordult, talpra esett toasztjaival, szel
lemes ötleteivel sokszor felvidította. Életkedvét, vidámságát, 
rugékonyságát halála órájáig megtartotta.

Halála hirtelen, szélhüdéssel következett be f. é. április 
10-én. Temetése 12-én volt, melyen a lyceutn képviseletében 

.és kegyelete jeléül Dr. Cserey Adolf és Jezsovics Károly lyc. 
tanárok jelentek meg s helyeztek koszorút koporsójára.

Á l d á s  l e g y e n  e m l é k é n !



Jelen tés az 1890 - 9 1 .  tanévről

A végzett tanév Isten segedelmével csendesen, bár nem 
minden baj nélkül folyt le. A hajó szerencsésen ért a kikötőbe, 
sértetlenül kötött ki a parton. A hullámok, melyek hosszú útján 
csapkodták s egy vihar alkalmával nem kis veszélylyel fenye
gették, nem okozának benne oly kárt, hogy útját akadálytala- 
núl tovább nem folytathatta volna. Kit nagyobb veszteség ért, 
az a kormányos, ki meg kötelességének tartotta némi áldoza
tot is hozni, hogy a gondjaira bízott hajótól s rajta hajózóktól 
a vész lehetőleg elháríttassék. — A békéscsabai népbanknál t. i. 
a lyceum részint betétek, részint részvények által majdnem 
16000 írtig volt érdekelve, a tanári gyámoló 9000, az ösztön- 
díji s egyéb alaptőkék 7000 írtig. Ez összegekért e sorok Írója 
szavatosságot vállalt el, s hogy a tanintézet kárt ne szenved
jen, a zálogjogot óvadékképen fentebbi összeg erejéig békés
csabai (870 kát. holdnyi) birtokára, melyet nagyrészt úgyis isko
lai czélokra szerzett, bekebeleztette. Ez a fenn említett veszély, 
mely a tanintézetet fenyegette. így az lehetőleg el van hárítva 
legalább annyiban, a mennyiben a különben veszélyeztetett 
tőke meg van mentve s annak legalább 5 % kamatja biztosítva, 
a mennyit papirjáradékok hoznának be, ha az ilyenekbe fek
tettetek. volna. De mi a bankosztalékból máskor befolyt, s az 
5 % -ot meghaladta, — elveszett. Ez fejti meg, hogy némely 
alább VI. szám alatt említendő ösztöndíjak most csekélyebbek, 
mint múlt években, s ez ügyet is csak azért említjük, hogy a 
csökkenés okát köztudomásra hozzuk, nehogy netán valaki azon 
gondolatra jöjjön, hogy az illető tőkék lelkiismeretlenül elsik
kasztanak. Azt hittük, kik az isk. pénzeket kezeltük, ezeket 
bizton helyezzük el oly pénzintézetnél, melynek kezelésére 
Csaba városa is árva s egyéb közpénzekből 50,000 írtnál töb
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bet bízott volt. Csalatkoztunk! Mentségünkre szolgálhat, hogy 
nem mi vagyunk egyedül, kiket az emberekbe való szerfeletti 
bizalom ily bajba sodort.

A fentebbi áldozatnak, ha áldozat, értékét csökkenti, hogy 
a tanintézet általa vagyonban nem gyarapodott. Megmaradt 
neki, mije már megvolt. Még veszített jövedelemben, bevétel
ben, az értéktelenné lett bankrészvények többet hozván be 
5 % -nál. De örömmel jegyezzük fel, hogy voltak, kik tanintéze
tünkről végrendeletükben megemlékezve vagyoni állapotának 
gyarapításáról is kegyeskedtek gondoskodni, részint ösztöndí
jakra hagyva tetemes összeget, részint a tanári gyámolói alapot 
öregbítve. Boldogult Ollik Pál, ügyvéd, 30 éven át kerül. isk. 
tanácsos, mint a lyceum hálás növendéke, ösztöndíjakra 3000 frtot 
hagyott, a tanári gyámolóra pedig két darab selmeci takarék- 
pénztári részvényt, melyek most legalább 1500 frtnyi értéket 
képviselnek. A végrendeletnek az ösztöndíjakra vonatkozó 
pontja így szól: „A selmeczi evang. lyceumnak hagyományo
zok 3000 (háromezer) frtot o. é. oly formán, hogy ezen összeg 
el nem költhető, hanem örök alapítvány képen „Ollik-féle ala
pítvány“ nevezete alatt kezelendő és kamatai két 65 frtos ösz
tön- illetve segélydíjra, elsősorban velem rokonsági viszonyban 
álló, másodsorban szegény bakabányai, harmadsorban szegény 
selmeczbányai születésű, — ide értve a külutczákat és Béla- 
bányát is, olyanok nem létében pedig egyéb szegény s érdeme
sített lyceumi protestáns tanulók számára évenként fordítandók. 
Velem rokonsági viszonyban álló tanulók már az I-ső lyceunii 
illetve gymnasiumi osztályban ezen ösztön- illetve segélydíjban 
részesítendők és ha feltűnő hanyagság, erkölcstelenség, gonosz
ság által érdemtelenekké nem teszik magokat, akkor megtart
ják azt mindaddig, mig tanulmányaikat a lyceumon, esetleg 
valamely más intézetben, praeparandián, akadémián, egyete
men stb. bárhol az országban, vagy külföldön be nem végzik, 
sőt akadémián, egyetemen, külföldi tanintézetben tanulás végett 
tartózkodó rokonom mind a két ösztöndíjt, mint segélypénzt 
igénybe veheti. Rokoni viszonyban velem álló tanuló nem lé
tében ezen intézkedésem bakabányai származású tanulókra is 
egészen alkalmazandó a mennyiben azt igénybe venni kívánják; 
mások csak a IV. osztálytól kezdve ezen ösztöndíjban része
síthetők és pedig csak addig, mig a selmeczi lyceumot mint 
rendes tanulók látogatják“.



Épp úgy bold. Jurenák András, legutól Bazinban élt nyu- 
galm. kir. kincstári, úr-völgyi bányagondnok, ki nem volt ugyan 
a lyceum növendéke, de még régibb időkből ismerve szorongó 
anyagi helyzetét, jónak látta végrendeletében róla is kegyesen 
megemlékezni. Ennek 8-ik pontjában egyik Modorban lakó 
unokahúgának, Schnell, szül. Kellner Vilma asszonynak 4000 irtot 
hágy, úgy hogy ez összeg kamatjait élte fogytáig élvezze. Holta 
után Kellner Vilmosnak, Gusztávnak és Imrének ez összegből 
1500 frt lesz kifizetendő, mindeniknek 500 írt. Ezeknek kiholta 
után a hátra lévő 2500 írtnak kamatját élte fogytáig Schnell 
Vilmának fia, Gyula fogja élvezni. Ennek kimultával a tőkéből 
1000 frt a pozsonyi ev. egyháznak az élelmezői tőke gyarapB 
tására lesz juttatandó, melynek a végrendelkező az előbbi pon
tokban is már 5000 frtot hagyott és pedig a lyc. élelmező javára 
3000 s egy ösztöndíjra 2000 frtot az ottani lyceumi VII-ik osz
tálybeli 3 legkitűnőbb mathematikus jutalmazására, a többi t. t. 
1500 frt a selmeci ev. lyceumnak lesz átszolgáltatandó és pe
dig 1000 frt az élelmezői tőke öregbítésére 500 frt a zenein
tézetnek egy nagyobb s egy kisebb harmonium megszerzésére. 
Az illető pont így hangzik: (Das Schemnitzer Evang. Lyceum 
soll erhalten für sein Musikinstitut zur Anschaffung eines gros
sem Harmoniums mit 2 bis 3 Registern, und eines Schulhar
moniums Fünfhundert Gulden und für sein Alumneum Ein
tausend Gulden). Ez utóbbi hagyománynak birtokába ugyan a 
lyceum csak évek múlva jön, de reményeljük, elébb utóbb még 
is csak jön. Mi csak azt mondhatjuk: legyen áldott emlékeze
tűk, kik oly szép bizonyítványait adták tanintézetünk iránt való 
nemes gondolkodásuknak.

A tanári karban annyiban történt változás, hogy Marossy 
Sándor tanárt, kit bold. Dr. Szeberényi Gusztáv püspök itteni 
egy évi működése után hivatalából felfüggesztett, nm. gr. Csáky 
Albin, vallás s közoktatás, minister úr, „hogy a Selmecbányái 
főgymnasium belső békéje ezen ügy hatása alatt többé ne szen
vedjen“ állami szolgálatba vette által s rendes tanárul még a 
tanév elején a nagybányai állami főgymnásiumnál alkalmazta. 
Az ezáltal megüresedett class, philologiai tanszékre a lyceum- 
hoz ugyancsak említett minister úr a kerül. isk. tanács által 
fölterjesztettek közül dr. Hittrich Ödön, eddig h. böszörményi 
helyettes tanárt nevezte ki rendes tanárnak, ki itteni állomását 
a jövő tanév elején foglalandja el.
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Hogy a lyceumon 32 évig kiváló szorgalommal, ügyszere
tettel s feláldozással működött s 1886-ban nyugalomba vonult 

'kedves kartársunk f. é. apr. 10-ikén jobb létre szenderült át, 
az első lapon van jelentve.

Történeti hűség említteti velünk, hogy múlt évi nov. 8-án 
nsgos dr. Dunay Ferencz, kér. kir. főigazgató s kir. tanácsos 
úr volt szives tanintézetünket meglátogatni s szemle alá venni, 
mire nézve a záró értekezlet jegyzőkönyve így szól: „Végül az 
elnök tanintézetünkben szerzett tapasztalait összefoglalván, 
örömmel jelenti ki, hogy a tanításnak menetét és eredményét 
minden osztályban megfigyelvén, mindent a legjobb rendben 
talált“.

Bold. Szeberényi Gusztáv püspök kimultával lyceumunk 
lelkes, hő pártfogót veszített. Neki köszönhetjük elébb a kerül, 
segélynek kieszközlését s ez által a lyceumnak igazán kerüle
tivé való emeltetését, — elébb csak névleg volt az, — épp úgy 
az állam segélyét is, neki a tanítóképzőnek is életbeléptetését. 
Semmi alkalmat sem mulasztott el, hol a lyceum javára vala
mit tehetett s kieszközölhetett. Kit a közbizalom utódjául emelt 
a püspöki székre, már 18 év előtt versenytársa, mélt. Sárkány 
Sámuel, püspök úr nem kevésbbé biztosította a tanintézetet 
jó indulatáról s hő pártfogásáról, mire magát nyilatkozata sze
rint már kegyelete által is érzi kötelezve azon intézet iránt, 
melynek — miként múlt évben megválasztott püspöktársai, 
mélt. Zelenka Pál, tiszakerületi és Baltik Pál, dunáninneni ke
rül. püspök urak, egykoron ő is volt növendéke. Ily biztosítás 
mellett a lyceum jó reménynyel nézhet a jövő elébe!

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

lügyelése alatt álló IV.—Vl-ik elemi osztályban, mely a lyceum- 
mal nincs szerves összefüggésben. Vallástan, ó szövetségi tör
ténetek, egyházi történetből az első korszak és a reformátió, 
kátéból a tiz parancs és a szentségek; egyházi énekek; ma
gyar és német nyelvtan; magyar történetből a habsburgi kirá
lyok ; természetrajzból a hüllők és halak; földrajzból Európa 
országai; az alkotmánytanból az előismeretek; egészségtan, 
számvetés, olvasási gyakorlatok magyar, német és latin nyel
ven; szavalmányok, irás, rajz. Tanár Almán Dániel. Tanulók
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száma: 29, helybeli 23. A természetrajzot németül, a többit 
magyarul tanulták, a kátét 6-an tótul.

11. A g-ymnasiumi osztályokban. A lyceum a magas kor
mánynyal kötött szerződésnél fogva a kormány tantervéhez 
tartozik alkalmazkodni.

Az első osztályban. Vallástan: hetenként 2 óra. 0 tes- 
támentomi történetek; kátéból a tiz parancsolat. Tk. Pálffy 
„Bibliai történetek“ és Győri Vilmos „Kis Káté “-ja.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
Gyakorlókönyvből 31 latin, (köztük 8 mese emlékelve) 20 ma
gyar gyakorlatot fordítottak. — Tk. Schultz - Dávid „Latin 
nyelvtanba és Dávid István „Olvasó és Gyakorló“ könyve.

Magyar nyelv, hetenként 6 óra. A hangok, a mondat részei 
és nemei, beszédrészek, igeragozás, a mondatrészek részletesen, 
szóképzés és összetett szavak. Olvasókönyvből: A róka, kis
madár és szennyes agár. A szürke ló. A szerencse és az áldás. 
Egyszer volt Budán kutyavásár. A kapitány és a czigányasszony. 
A pusztai élet: a) Éjjeli utazás a pusztán, b) A csárda, c) A 
puszta lakói, d) A nádas, e) A tanya, f) A halász. Hogyan 
mulat a magyar nép ?: a) A pünkösdi király, b) A bikahajsza. 
A fehér ló mondája. A brenfai csata. Lehel kürtje. Botond. 
Szent István: a) Géza álma. b) Szent István születése, c) Kop
pány lázadása, d) A sz. korona megszerzése, e) Sz. Gellért. 
1) Csanád győzelme, g) István harczai Erdélyben, h) Szt. István 
halála. Olvasmányok tárgyi magyarázatokkal és elemezve. A 
következő költemények emlékelve: János vitéz az óriások közt. 
Künn a ménes. Katona élet. Székely katona. Katona vagyok 
én. Huszárok. Nyalka huszár. Halvány katona. Hadnagy uram. 
Csatadal Három fiú. A rab gólya. Vándor fiú. Anyám tyúkja. 
Szüretünk. Fürdik a holdvilág az ég tengerében. Téli világ. 
Rákosi szántó. Tarka madár. Kőmives Kelemenné. Tk. Szin- 
nyei József magyar nyelvtana és Lehr-Riedl olvasókönyve.

Számtan, hetenként 3 óra. — Általános fogalmak. — A 
tizes számrendszer. Számsorok. Alapműveletek egész számok
kal. A tizedes tört fogalma. Alapműveletek tizedes törtekkel. 
A legnagyobb közösosztó. A legkisebb közösosztandó. A kö
zönséges tört fogalma. Alapműveletek közönséges törtekkel. 
A métermérték s a hazai pénzek. Időszámolás. Egyszerűbb 
feladatok megoldása Írásban és fejben. — Iskolai dolgozatok



10

a végzett tananyagból. — Tk. dr. Lutter Nándor, „Közönsé
ges számtan“.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. — Pontok, vonalak és 
szögek fekvési és mérési viszonyai. A háromszög-, négyszög 
és sokszög fogalma és tulajdonsága. — Az idomok összeillő- 
sége, hasonlósága és symmetriája. — Kerület és terület meg
határozása. Az ellipsis, tojásvonal, hullámvonal és csigavonal 
egyszerű szerkesztése. A végzett tananyag alapján geometriai 
ornamentalis rajzolás tábla után. — Lapok száma 20. Tk. 
Fodor S. és dr. Wagner A. „Rajzoló Planimetria“.

Földrajz, hetenként 4 óra. A magyar szent korona orszá
gai. Europa általános leírása. Europa egyes országainak leírása. 
Térképrajzolás. A tanítás az 1887. évi 8619. sz. alatt kiadott 
utasítások nyomán történt. — Tk. Földrajz dr. Némethy K. 
és Cserey Adolf-tól. Budapesten III. kiadás.

Ének, hetenként 1 óra, a II. osztálybeliekkel együttesen. 
Tanultak 22 egyházi éneket. Tk. Moesz Géza, „Kisorgona“.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorakozás, 
oldal és arc-sorképzés, sornyítás. Szabadgyakorlat: alap-, lépő
terpesztett és guggoló állások; karlendítések, karlökések és 
karütések minden irányban. Tőrzshajlítások alap- és más al
kalmas állásban, sarok és térdemelés. Alapjárás meghatározott 
lépésekkel és a nélkül. Szergyakorlatok: leugrás, elugrás, páros 
és egy lábróli átugrás összekötve alkalmas taggyakorlatokkal: 
u. m. térdemelés, terpesztés, '/4, ;/s, 3'/4 fordulat, karlendítés, 
karlökés, karkulcsolás a mellen és a háton. Függési gyakorla
tok a nyújtón és a korláton. Tornajátékok a szabadban.

Szépírás, hetenként 1 óra. A magyar és kerekírás.
Tanárok: Micsinay János osztályfő tanította a vallástant, 

latin s magyar nyelvet: Lencsó János a számtant és a rajzoló 
m értani; dr. Cserey Adolf a földrajzi és a szépírást; Moesz 
Géza az éneket.

A második osztályban. Vallástan, hetenként i  óra. Uj- 
testamentomi történetek; Kátéból: apostoli hitvallás, Úr imája 
és a két szentség. — Tk. Pálffy „Bibliai történetek“ és Győri 
„Kis Káté“.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. — Az első osztály nyelv
tani anyagának ismétlése és folytatása a szóképzésig bezárólag. 
Olvasmány: Róma története Tullus Hostiliusig magyarból la
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tinra és viszont fordítva és emlékeivé; hetenként egy Írásbeli 
dolgozat. — Tk. Schultz - Dávid, Latin nyelvtana és Dávid 
Olvasókönyve.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Egyszerű 
élet. Az erdő estéje. Mit csinál a gólya P A gonoszságot a fa 
is elárulja. — Melyik a kilencz közül ? Nyári éj. Katona dolog. 
— A haza. A székelyek közt. Az árvái Kárpátok és lakóik. — 
Korona és kard. — Szent László és a kunok. — Nándorfehér
vár ostroma. — II. Endre keresztes hadjárata és Thesus. - 
A görög perzsa háború. Költemények; Búcsú, Hazámhoz, Az 
ó torony, A rab oroszlán, A lengyel anya, A zarándok, Apuszta 
télen. A jó öreg korcsmáros, A tudós macskája és Szt. László 
füve emlékeltettek; 2 hetenként egy Írásbeli dolgozat volt. — 
Tk. di-. Szinnyei J. „Magyar nyelvtana“ és Lehr-Riedl Olvasó
könyve.

Számtan, hetenként 4 óra. Az első osztály tananyagának 
ismétlése. — Számolási rövidítések. Alapműveletek korlátolt 
pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű 
hármas szabály. — Olasz praktika. — Arányiatok és azok al
kalmazása — Száztoli számolás. Egyszerű lánczszabály. Heten
ként iskolai dolgozat. — Tk. dr. Lutter Nándor „Közönséges 
Számtan“.

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. A pont, egyenes és sik 
kölcsönös helyzete a térben. Két pont, két egyenes és két sík 
helyzete a térben. — Több sík kölcsönös helyzete a térben. 
A lapszög és testszög. A koczka tulajdonságai. — A hasábok, 
gúlák, kúpok és hengerek tulajdonságai. — A gömb tulajdon
sága. A testek hálózata, felszíne és köbtartalma. A testek 
symmetriája, összeillősége és hasonlósága. A szabályos tes
tek tulajdonságainak leírása. Testminták készítése. A tanult 
testek rajzolása. Harmadonként 2-szer síkékítmények rajzolása 
eszközökkel és szabadkézzel tábla után. Lapok száma 30. Tk. 
Fodor-Wagner, Stereometria.

Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausz
trália körrajza, domborzati viszonyai, vízrendszere, éghajlata, 
növény és állatvilága, népei, országok, birtokok és főbb váro
sok. Térképrajzolás. Vámbéry, Stanley utazó műveinek olva
sása. Tk. dr. Némethy K. és Cserey Adolf „Földrajz“ Buda
pest III. kiadás.

Ének, hetenként 1 óra. (1. az I. osztálynál).
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Tornázós, hetenként 2 óra. Úgy mint az első osztályban, 
csak fokozottabb mértékben.

Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok: Osztroluczky Gyula osztályfő, tanította a val

lástant, a latin s magyar nyelvet; Leucsó János a szám- és 
mértani; dr. Cserey Adolf a földrajzi. Moesz Géza az éneket; 
Haitsch Samu a szépírást.

A harmadik osztályban. Vallástan, hetenkénti óra. Egy
ház-történet. Tk. Haan Lajos: A keresztyén egyház történetei.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan : a mondatrészek 
egyeztetése, a nominativus, accusativus, dativus, genitivus, abla- 
tivus használata, sajátságok a főnevek, melléknevek, névmások 
használatában fordítási gyakorlatokkal. Liviusból: a köztársaság 
kezdete, a Tarquinius család száműzetése, Tarquinius híveinek 
összeesküvése Romában, a Veji és Tarquinii városával viselt 
háború, Porsenna király és a rómaiak, a dictatorság behoza
tala és a Regillus tó mellett vívott csata, a plebeiusok nyo
masztó helyzete s a szent hegyre való kivándorlása, Coriola- 
nus, a telektörvény ügyében a senatus és a tribünök közt 
támadt pörlekedések, a Fabiusok nemzetségének elpusztulása, 
31. fejezet, fejtegetve, fordítva, 15 fejezet emlékelve is: Phae- 
drus meséiből: De vulpe et uva, canis per fluvium carneiu 
ferens, vacca et capella, ovis et leo, leo senex, aper, taurus et 
asinus, lupus et agnus, cervus ad fontem, aquila felis et aper, 
de Simoníde, lupus ad canem, cervus et boves, fejtegetve, a leg
többje emlékelve is. Hetenként egy írásbeli dogozat: az olva
sottak alapján compositiók és extemporálék, nem tárgyalt da
raboknak lefordítása latinból magyarra és magyarból latinra, 
mondatok szerkesztése a szabályok alkalmazására. Tk. Schultz- 
Dávid: „Latin mondattan“ és Dávid István: „Latin olvasó
könyv“.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres magyar nyelv
tan. Olvasmányok: Reczkó vára. Zbóró. Körösi Csorna Sándor. 
A magyar nép rokonai. Perikies: a) Perikies kormányának 
kezdete, b) A peloponnesusi háború kezdete, c) Perikies ha
lála. A görög szinház: a) Görög színmű írók. b) A színház, 
c) Az előadás. Föltalálás és fölfedezés. A lőpor. A lövő fegy
ver. Költemények, (emlékelve). Szülőföldemen. Hymnus. A ha
mis tanú. Szüreten. Füstbe ment terv. A szegény asszony 
könyve. Tamás vitéz. Pató Pál úr. Az alföld. Egy gondolat
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bánt engemet. Családi kör. Tk. Szinnyei József „Rendszeres 
magyar nyelvtan“ és Lehr-Riedl, „Magyar olvasó könyv“ III. 
kötet.

Német nyelv, hetenként 4 óra. A betűk ismertetése, írás, 
olvasás, helyes kiejtés, hangsúlyozás, a határozott, határozat
lan s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak 
fokozása, a számnevek, névmások ejtegetése, a hajlítási és mód
beli segéd igék, a gyenge, erős és vegyes ige hajlítás cselekvő 
és szenvedő alakban, visszaható, személytelen s összetett igék. 
Olvasmányok: Herakles u. die Schlangen. Herakles u. der 
Löwe. Die Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nernea. Die 
Hydra von Lerna. Der wilde Eber. Der Hirsch von Keryneia 
u. der Stall des Augeias. Die Sumpfvögel von Stymphalos. 
Der Stier von Kreta und die Pferde des Diomedes. Die Ama
zonen. Hesione. Die Rinder des Königs Geryones. Die Riesen. 
Die Goldenen Aepfel der Hesperiden und der Höllenhund 
Kerberos. Költemények: Die Riesen und die Zwerge (Fried
rich Rückert). Nachtlied (Theod. Körner). Graf Eberhard im 
Rart (Uhland), Des Knaben Berglied (Uhland). Der Kukuk 
und der Staar (Herder). Ezen prózai olvasmányok s költemé
nyek fordítása, emlékelése s német nyelven való elemzése az 
egyes mondat s beszédrészek latin elnevezéseinek megtartásá
val. Az egyszerű bővített s összevont mondat. Az olvasmá
nyokban előfordult főneveknek ejtegetése — az igéknek hajlí
tás szerint való, valamint a határozóknak s kötőszóknak rend
szeres összeállítása. Szóbeli fordítás németre minden feleléskor, 
két hetenként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg for
dítása Írásban. — Tk. Hoffmann Mór német nyelvtana és ol
vasókönyve I. rész.

Számtan, hetenként 3 óra. Kamat és határidő számolás, 
lerovat, váltók, agió, biztosítás, tara, arányos osztás és elegyí
tés. — Tk. Lutter Nándor „Közönséges Számtana“.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. Az első osztály anyaga 
bővebben, különösen szerkesztések: egyenlőközüek és merőle
gesek szerkesztése. Alapműveletek egyenesekkel és szögekkel. 
A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdonságainak 
leírása s adott alkotó részeikből való szerkesztése. A kör le
írása. A körhöz tartozó constructio feladatok megoldása. A 
síkidomok területe, symmetriája, összeillősége és hasonlósága. 
A tanultak alkalmazása a földmérésnél. A térképkulcs rajzolása.
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Harmad ként egyszer szabadkézi rajzolás tábla után. Lapok 
szánva: 30. Tk. Fodor L. és dr. Wagner A. Constructiv-Pla- 
nimetria.

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 
készítések A jövő tanévben egyedüli tankönyv: Baróti Lajos 
és dr. Gsánki Dezső, Magyarország története.

Physikai földrajz, hetenként 2 óra. Physikai jelenségek: 
halmaz állapotok, erők, nehézkedés, az egyensúly és mozgás 
fontosabb jelenetei s főbb törvényei; a vízről; a levegőről. A 
hőtan, fénytan, a villamosság és delejesség tanainak alapvonalai. 
A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a vizen, a levegő
ben. A föld belseje. Kk. dr. Schmidt A. Physikai földrajz IV. 
kiadás.

Ének, hetenként 1 óra, a IV-ik osztálybeliekkel és a taní
tóképzősökkel egyesülve. Tanultak 23 egyházi éneket 4 hangra. 
Tk. Moesz Géza; „Kis orgona“.

Tarnázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorfelállítás, 
sornyitás, oldal és arc-sorképzés, rendek és kettősrendekbe 
fejlődés, fordulatok, menet előre, hátra, oldalt, kanyarodás 
Szabadgyakorlatok: különféle állások, karlendítések, karlökések, 
törzsforgatások, lábütések. Szabadgyakorlatok: ugrás mint az 
első osztályban, magas és távugrás, kötél-, bakugrás csak mell 
magosságig, lóugrás, üléscserék lábkörzéssel és testfordulattal. 
Nyújtón : függések, felső-, alsó-kereszt forgással, lendülés előre 
és hátraugrással. Korláton: kar-, törzs- és lábgyakorlatok, térd
függés, visszafordulás, fel és lemenések a rézsútos létrán, függő 
állásban menés; lendülésok ; mászás a rúdon és kötélen. Kor
láton : gyakorlatok támaszban, ülés, üléscsere- és függési gya
korlatok, Tornajáték a szabadban.

Tanárok, Király Ernő osztályfő, tanította a vallástant, tör
ténelmet és földrajzt; Moesz Géza a latin nyelvet és éneket; 
Micsinay János a magyar nyelvet; Osztroluczky Gyula a szám
tant; Lencsó János a mértant; Haitsch Samu a német nyel
vet; dr. Gserey Adolf a physikai földrajzt.

A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Hit 
és erkölcstan. Kk. dr. Szeberény Gusztáv: Vezérfonal a kon- 
firmálandók oktatásában.
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Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: az idők hasz
nálata, indicativus, coniunctivus a tőmondatokban, kötőszókkal 
kapcsolt visszamutató mondatokban, a nem egyenes kérdések
ben használt coniunctivus, imperativus, infinitivus, accusativus 
cum infmitivo, nominativus cum infinitivo, oratio recta et obli- 
qua, participium attributivum et absolutum, gerundium, go- 
rundivum, supinum — megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Pro- 
sodiából lényegesebb szabályok: reguláé generales, speciales 
de primis, de mediis, de ultimis syllabis : a lábak, versek, eli- 
sio, ellipsis, crasis, diaeresis, syncope, caesura latin nyelven. 
Liviusból: Rómának a gallok által való elfoglalása és Camil- 
lus, az első samnit háború a latinok ellen, a Pyrrhus ellen 
viselt háború, 25 fejezet fejtegetve, fordítva, 7 fejezet emlékelve 
is. Ovidiusból: Az emberi nem 4 korszaka, Daedalus et Icarus, 
Aeneas, Remus halála, Gabii elfoglalása, a költő búját az idő 
sem enyhíti, fejtegetve, fordítva, az első három emlékelve is. 
Hetenként egy írásbeli dolgozat: az olvasottak alapján com- 
positiók és extemporálék, nem magyarázott daraboknak lefor
dítása latinból magyarra és magyarból latinra, mondatok 
szerkesztése a szabályok alkalmazására. Tk. Schultz-Dávid: 
„Latin mondattan“ és Dávid István: „Latin olvasókönyv“.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmányok: 
Arany János Toldi-ja (mind a 12 ének), az első négy ének és 
a 12-ik részletesen fejtegetve és emlékelve is. Szüleim halálára 
Petőfitől. Részlet a Zrinyiászból. Okatootáia Petőfdől. Két rész
let Arany „Bolond Istók“-jából. Versek a versformák begya
korlására. Prózai olvasmányok. Kassai István Kemény Jánostól. 
Vörösmarty életéből Gyulai Páltól. Attila temetése Jókaitól. A 
két gazdag ember gyermeke a „ Vadrózsák“-ból. Ifj. Vesselé- 
nyi Miklós képe Kemény Zs. bárótól. Két jelenet id. Vesselényi 
M. életéből Kemény Zs. bárótól. A Vaskapu Jókaitól. Ezek 
alapján tanulták az irály szabályait, a prózai és a költői irály 
különbségét, az időmértékes és hangsúlyos verselést. írásbeli 
dolgozatok: A megszokás hatalma (Vörösmarty életéből ez, 
olvasm. alapján vezető kérdésekkel). Miért nincs Toldi Miklós 
megelégedve sorsával? (Arany Toldija I. é. alapján, vezető 
kérdésekkel). A képes kifejezések Arany Toldija II. é.-bcn. 
(Két dolgozat). Mikép nyilvánult Toldi Miklós szeretete bátyja 
iránt? (Arany Toldija II. é. alapján). Tégy jót a szegényekkel. 
(Vezető kérdésekkel). A lelkiismeret szava (Toldi IV. é.) Egy
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hun monda. Toldi Miklós búcsúzása édes anyjától. (Toldi VI. 
é.) Egy népmese szabadon elbeszélve. Légy ura indulataidnak. 
A „jön“ és „megy“ ige változatai Arany „Bolond Istók“-ja 
két részletében. Tk. Magyar Irálytan I. r. Góbi Imrétől és 
Arany Toldija.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres nyelvtan : hang- 
szó- és mondattan. Prózai olvasmányok ; Der Argonautenzug. 
Der hörnerne Siegfried, Siegfrieds Empfang zu Worms, Sieg
fried és Ghrimhilde, Siegfrieds Verrath und Tod. Költemények: 
Das Riesenspielzeug (Ghamisso). Der Sänger (Goethe). Der Pos
tillon (Nik. Lenau). Der betrogene Teufel (Rückert). Der Alpen
jäger (Schiller) és Die Freundschaft (Oeser). Ezen olvasmányok 
s költeményeknek német nyelven való szó- és mondattani elem
zése. fordítása, emlékelése s az előforduló szavak etymologikus 
leszármaztatása. Szóbeli fordítás németre minden feleléskor, 
két hetenként az olvasottakra vonatkozó magyar szöveg for
dítása Írásban. Tk. Hoffmann Mór német nyelvtana és olva
sókönyve II. rész.

Számtan (.Algebra), hetenként 3 óra. A négy alapművelet 
egész és tört számokkal, a többtagú kifejezések és közönséges 
számok négyzete és köbe, geometriai haladvány, a számok 
oszthatósága a közös mérték és többszörös, aránypárok, első
fokú egy ismeretlennel való egyenletek rendezése, megfejtése 
és alkalmazása. Tk. Mocnik-KIamarik-Wagner: „Algebra“.

Rajzoló mértan, hetenként 2 óra. Az ellipsis, parabola és 
hyperbola leírása s az idevágó egyszerűbb szerkesztési felada
tok. — A kúpszeletek összeillősége és symmetriája. Az ábrá- 
zoló-mértan alapfogalmai u. m. a pont, egyenes, síkidomok s 
a testek ábrázolása egyszerűbb helyzetekben. — A dóri, jóni 
és korinthusi oszlop magyarázata és rajzolása. A stereometria 
ismétlése. — Lapok száma: 20. Tk. Fodor L. és dr. Wagner 
A. Gonstructiv Planimetria.

Történelem, hetenként 3 óra. Az ókor története a római 
császárság megálapitásáig. 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 tulajdonságai; a kristály
tan ; az ásványok chemiai tulajdonságai; az ásványrendszerek; 
az ásványok rendszeres leírása. A kőzettanból: a kőzetek fo-
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galma; a kőzetek felosztása; a kőzetek rendszeres tárgyalása; 
a kőzetek szerkezete (geotektonika). A földtanból: a föld tör
ténetének korszakai; a jelenkor s abban működő tényezők tár
gyalása ; a negyedkor; a harmadkor; a másodkor: az elsőkor; 
az őskor. Kk. dr. Roth Samu „Az ásvány-, kőzet- és földtan 
alapvonalai. 1890.

Ének, hetenként 1 óra (1 a III-ik osztálynál).
Tornázás, hetenként 2 óra. Ügy mint a III-ik osztályban.
Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a latin nyelvet, 

számtant és éneket; Händel Vilmos a vailástant; dr. Gserey 
Adolf a természetrajzt; Sulcz Endre a magyar nyelvet; Haitsch 
Samu a német nyelvet; Király Ernő a történelmet; Lenesé 
János a rajzoló mértant.

Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az ó 
és ujtestamenlomi könyvek ismertetése, olvasása, fejtegetése s 
egyes szakaszok emlékelése. — Tk. Zsarnay Lajos: Bibliai be
vezetés.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Liviusból XXL k. 1—30. 
fej. részletes nyelvi és tárgyi magyarázatokkal: 30 -  63-ig csak 
tartalmilag ismertetve. Bevezetésül Carthago- s az I. pun há
ború története felelevenítve. Anthologiából: Cn. Nevius és Qu. 
Ennius sírverse, Catullustói: Búcsú Bithyniától és Testvérének 
sírjánál czimű költemények; Vergiliustól az I. ecloga és a Ge- 
orgiconhól Itália dicsérete; Tibullustól Ambarvalia ünnepe; 
Ovidiustól: A vízözön, Deucalion és Pyrrha, A régi jó erköl
csök, Martialistól: Az epigramma védelme és Az irigy jelenkor, 
a szükséges nyelvi, tárgyi, prosodiai és metrikai magyarázatok
kal. A költeményeket emlékelték is. Az írók életrajza és iro
dalmi működése. Az alak és mondattan folytonos ismétlése. 
Két hetenként egy írásbeli dolgozat és pedig majd az olvasmá
nyok alapján extemporálék és compositiók, majd pedig nem 
tárgyalt daraboknak fordítása szótár segítségével magyarból 
latinra és latinból magyarra. A megjelelt hibáknak együttes 
kijavítása. — Tk. Bartal-Malmosi: Livius ; Pirchala Anthologia; 
Sultz-Kiss : Nyelvtan ; Kolmár-Sváby : Fordítási gyakorlatok I. r.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Alaktan; főnév, melléknév, 
igehatározó, névmás, számnév és az eo-ra végződő igék meg
felelő fordítási gyakorlatokkal: ezzel kapcsolatosan a mondat
tani szabályok. Havonként két írásbeli dolgozat. A megjelelt 
hibák együttes kijavítása. Tk. Curtius-Abel: Görög nyelv-



tan és Schenkl-Abel: Görög olvasókönyv. A gör ögöt helyette
sítő magyar nyelv, hetenként 2 óra. Olvasmány: a) Az Urania 
előszava. A nemzet csinosodása. Kazincy és Berzsenyi levelei
ből 1—5. Magyar játékszín. Kazincy Ferenc felett. Egy ledőlt 
diófához.' (Emlékéivé). A lélek halhatatlansága. (Emlékéivé). 
Bátorítás. (Emi.) A magyarokhoz. (Emi.) Fohászkodás. (Emi.) 
A felkölt nemességhez. (Emi.)

a) Thukydidesböl: Szövetségesek gyűlése Spártában. A 
korinthosiak beszéde Spártában. Az athéneiek válasza'a korin- 
thosiak beszédére. Perikies beszéde a háború ügyében. Halot
tak ünnepe Athénben. Perikies halotti beszéde. A halálvész 
Athénben. A kerkyrai vérfürdő. Ezekkel kapcsolatban némely 
görög állami régiségek. 3 tanuló volt.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Költői olvasmányok: bal
ladák. Prózai olvasmányok: A Kríván. Az énekes pinty. Az 
első hó. Pelopidas ifjúsága; barátsága Epaminondasszal. Egy 
nevezetes gazda honunkban. Vonások a régi magyarok erköl
cséiből. A csikós. Vörösmarty Mihály tanuló korában. Mesék. 
Parabolák. Kohári István gróf életrajza Bajzától. Szondi két 
apródja. (Műmagyarázat Greguss A.-tói) Eötvös J. br. „Gon
dolataidból. Kölcsey F. Parainesise. Xenophon „Sokrates em
léke“. Ezek alapján tanulták az írásművek szerkezetét, a fel
találást forrásaival, a prózai leíró és elbeszélő műfajok elmé
letét, a műmagyarázatot, elmélkedést, értekezést, chriát. Sza- 
valmányul a fejtegetett balladák és önkényt választott darabok 
szolgáltak. írásbeli dolgozatok: A galamb (leírás utánzat, ve
zető kérdésekkel). Kirándulás a Gedeon tárnához. (Vé-z. kérd.) 
A selmeci vásár. (Leírás). Szent László. (Leírás). A csonka 
koldus. (Leíró s -elbeszélő részletekkel). Vázlatok különféle té
telekről. Selmecbánya vizei. (Leírás). A tékozló fiú. (Parabola). 
Szondi Drégelben. (Elbeszélés). Kátár Kata. (Műmagyarázat). 
A tanév végén. (Elmélkedés vez. kérd.) Tk. Stilisztika II. rész. 
Névy L.-tól és Magyar balladák Greguss-Beőthytől. Jövőre: 
Magyar irálytan-II. r. Góbi Imrétől.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan is
métlése, mondattan. Prózai-olvasmányok : Die Boten des Todes. 
Der späte Pfennig. Der Seiler von Türfeld. Der Löwe. Der 
Ausbruch des Vesuv. Költemények: Die drei Worte des Glau
bens (Schiller). Die Sonne bringt es an den Tag. (Chamisso). 
Friedrich Barbarossa (Uhland). Die Grenadiere (Heine). Ezen
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költemények fordítva, elemezve, emlékelve; úgy azok tartalmai 
alapeszméje s előadásuk módja is az iskolában német prózában 
leírva s fordítva emlékeltetett. Ezen anyag feldolgozása egy
szersmind beszédgyakorlatul szolgált. Tizennégy fordítási gya
korlat a nyelvtanból, havonként magyar szöveg fordítása Írás
ban. Szavalás: minden tanuló egy-egy költeményt tanult ma
gánszorgalomból, ennek tartalmát elmondta röviden s alap
eszméjét kifejtette a tanai- segítségével. Ezen gyakorlatnak 
négyévi alkalmaztatása után a tanuló hallásból is nagyon 
könyen megismerkedhetik a német irodalom sok termékeivel. 
Tk. Dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches Lehr und Lesebuch I. 
Band és Dr. Szeműk István: Német nyelvtana II. évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Európa története Amerika 
felfedeztetéseig. Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörténelem II. kö
tet (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla készítése.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Őszkor élő növényeken 
begyakoroltatott a szervisme (terminológia). Linné rendszere. 
A nagyítóval való bánásmód s alsóbb rendű növények, külö
nösen moszatok bemutatása mikroskóppal. Rendszeres növény
tan, az egyes csoportok, osztályok, rendek és családok tüzetes 
leírása. A szövettan, alaktan. Az élettanból néhány fontos 
tünemény tárgyalása. Növénygvüjtés, a növények meghatáro
zása, kirándulások. Kk. Roth Sam u: „A növénytan alapvona
lai.“ Segítőkönyv dr. Gserey A. .Növényhatározó.“

Mathesis, I. Algebra, hetenként 2 óra. Első fokú egyenle
tek két ismeretlennel, kéttaguak hatványai, sorok, interpolálás, 
gyökök általán, négyzet- és köbgyök fejtés. Tk Moónik-Kla- 
marik-Wagner Algebrája. II.

Geometria, hetenként 2 óra. Szög, egyközü egyenesek, 
háromszög, sokszög, összevágás, szerkesztések., arányosság, 
sugárrendszer, hasonlóság, terület. — Tk. Dr. Wagner Alajos 
„Geometria*-ja.

Tornázás, 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 
(kalapot) fel, imától fel, eskühöz, sapkát (kalapot) fel. Szakasz- 
gyakorlatok : a szakasz felállítása és beosztása, felállítási és 
mozdulat! segédeszközök; arczvonal mozdulatok, rendek és 
kettős rendek alakítása, a rendek és kettős rendek mozdulá

st*
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tai és átalakulása, fejlődés rendek, vagy kettősrendekből. Szá
zadgyakorlat : alakok és felállítás, felállítási és mozdulati se
gédeszközök, arczVonal mozdulatok, oszlop alakítása, oszlop 
mozdulatai, oszlop változtatása, fejlődés oszlopból, rendek és 
kettős rendek. Szabadgyakorlatok: ellenoldalú mozdulatok, 
súlyzógyakorlat, társas gyakorlatok, futás. Szergyakorlat: ma
gas-, távol- és rohamugrás; kötél-, bak- és lóugrás. Nyújtón: 
mellső, alkar- és félkarfüggés helyben és tovamozgással, sza- 
badtérdfüggés. Korláton: szökdelés támaszban, magas lendü- 
lés; összetett üléscserék; előre és hátraugrás lendülésből, ol
dalugrások.

Tanárok: Hlavatsek András osztályfő, tanította a vallás
tant, latin és görög nyelvet; Sulcz Endre a magyar nyelvet 
és a görögöt helyettesítő irodalmi tárgyakat; Haitsch Samu a 
német nyelvet; Király Ernő a történelmet; Dr. Gserey Adolf 
a természetrajzt; Osztroluczky Gyula a mathesist.

A hatodik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egye
temes egyházi történet Händel Vilmos tankönyve szerint.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Vergilius: Aeneis I. és II. 
könyve, felerészben magyarázva, fordítva és emlékelve, a többi 
pedig tartalmilag ismertetve; az Aeneis szerkezete; Vergilius 
élete és művei. Sallustiusból. De coniuratione Gatilínae I—XXV. 
fejezet, fordítva, magyarázva s felerészben emlékelve, a többi 
tartalmilag ismertetve; Sallustius életrajza és művei. Ciceróból: 
Oratió príma in Catilinam, forditva és magyarázva, öt fejezet 
emlékelve is ; Cicero életrajza és irodalmi működése. Az alak- 
és mondattan folytonos ismétlése; a stilisztikai szabályok al
kalmi ismertetése. Két hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat 
a tárgyalt olvasmányok alapján; olykor élőszóval fordítás ma
gyarból latinra; a hibák megjelölése után- a dolgozatok együt
tes javítása. Római régiségtan, különösen.; a római, családi 
állapot, időfelosztás, mérték- és pénzisme, házi életmód stb. 
Tk. Vergilius ed. Pirchala Imre; Sallustius ed. Bartal-Mal- 
mosi; Cicero ed. Gyurits Antal; Schultz-Kiss nyelv- és mondat
tana; Kolmár-Sváby fordítási gyakorlatok I. r; Okányi római 
régiségtana. ■

Görög nyelv, hetenként 5 óra. A nyelvtan folytonos ismét
lése mellett és a mondattan kellő szabályainak alkalmazásával, 
a Cyropaediából: Cyrus származása, az ifjúság neveltetése a 
perzsáknál, Cyrus és Astyages, az első vadászat, Cyrus mint
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a perzsák hadvezére, a tábor, Gyrus és Croesus, Babylon be
vétele, Cyrus és alattvalói, visszatérés Mediába és Perzsiába, 
Cyrus halála, Xenophon életrajza és irodalmi működése. Tk. 
Curtius-Äbel görög nyelvtana és Schenkl-Horváth-Elischer 
Chresthomathiája; a Schenkl-Abel görög olvasókönyvéből pe
dig 32 mese.

Mafjydr nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: Coriolanus 
Shakespearetől. Tudós nők Moliéretől. Részletek Székely Ist
ván krónikájából és Cserei Mihály históriájából. Szt.-István és 
Szt.-László jellemzése. Zrínyi Miklós (a költő) ifjúsága. Deák 
Ferencz a felirati javaslat tárgyában és ugyanannak felirati 
javaslata. Védelem P. J. számára. A Kisfaludy S. tiszteletére 
Pesten rendezett dalünnepen, 1843. márczius' 2-án. Eötvös J. 
br.-tól. A takarékosság elve a természetben. A magyar nem
zeti büszkeségről. Ezek alapján tárgyaltattak: a dráma szer
kezete, a drámai jellemek, a jellemzés főbb módjai, a tragédia 
értelmi s érzelmi hatása, a tragikum, komikum, a dráma fajai; 
a történetírás tárgya, forrásai, a történelem szerkezete, előa
dása, a történetírás története; a szónoki beszéd tárgya, a fel
találás és forrásai, az érvek, indulatgerjesztés, rábírás, a szó
noki beszéd szerkezete, előadása, a szónoklat története; az 
értekezés fajai, anyaga, szerkezete. írásbeli dolgozatok: A lelki 
állapotok Shakesp. Coriolanusa I felv.-ban. Mely okok bírják 
rá Goriolanust, hogy Róma feldúlásáról lemondjon? A két 
Pókai története. Mely tényezők voltak befolyással Zrínyi Mik
lós, a költő neveltetésére ? „Munkásság a.z élet sója, A rom
lástól mely megójja; Csak az, ki nem hevert, V fa'hat áldást, 
sikert.“ (Értekezés), Deák Ferencz felirati javaslatának és en
nek tárgyában mondott beszédének vázlata. Szabad dolgozat 
márczius 15-ére. Szónoki beszéd hazánk fennállásának 1000 
éves örömünnepén. A bölcseség legnagyobb mestere az élet. 
(Értekezés). Tk. Shakespeare Coriolanusa ford. Petőfi. Moliére 
Tudós női ford. Arany László, Rhetorika és az olvasmányok 
hozzá Névy Lászlótól.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan is
métlése s tizennégy fordítási gyakorlat a nyelvtanból. A fő-, 
melléknevek s igék képzése. A mondattan tüzetesebb ismerte
tése. A szórend fő- s mellékmondatokban A sajátító, tulajdonító 
s tárgyeset mint kiegészítő s ezeket vonzó melléknevek s igék. 
Fordíttattak, elemeztettek s emlékeltettek: Erlkönigs Tochter
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(Herder), Erlkönig (Goethe), Das Lied vom braven Mann (Bör
ger), Der Sänger (Goethe), Der Zauberlehrling (Goethe), Der 
Hing des Polykrates (Schiller), Des Sängers Fluch (Uhland), 
Das Glück von Edenhall (Uhland). Ezen költemények tartalma, 
gondolatmenete, alapeszméje, szerkezete, felosztása, s előadás 
módja az iskolában német prózában leírva s fordítva emlékel- 
tetett. Prózai olvasmányok : Siegfrieds Drachenkampf (Uhland), 
Gudrun (Vilmar), Friedr. Rothbart auf dem Kyffhäuser, Lebens
zeit (Grimm), Die Teufelskanzel bei Kufstein. Der Rosssprung, 
Die Geschichte von den drei Ringen (Boccaccio) és Herr von 
Münchhausen erzählt (Bürger). Szóbeli fordítás minden felelés
kor, havonként kisebb elbeszélések fordítása írásban. Szavalás 
mint az V-ik osztályban. Tk. dr. Heinrich Gusztáv: Deutsches 
Lehr- und Lesebuch II. Band, és dr. Szemák István nyelvtana 
II. évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története 1848-ig, 
a szabadelvű eszmék diadaláig. Tk. dr. Mangold Lajos, Világ- 
történelem, III. kötet (egyes részletek kihagyásával). Időszaki 
tábla készítése.

Mathesis, hetenként 3 óra. I. Algebra: vegyes másodfokú 
egyenletek : műveletek gyökmennyiségekkel; irrationális egyen
letek; logarithmusok; exponenses egyenletek. Tk. Klamarik- 
Wagner. II. Geometria: körtan; trigonometria. Tk. Klamarik- 
Wagner.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Előismeretek: az állatok 
szervei és szervrendszerei; a költakaró; a mozgás és érzés 
szervei; az érzékek; az anyagcsere; a táplálkozás; vérkeringés ; 
lélekzés; a kiválasztás; a szaporodás s annak különböző nemei; 
az állatok kifejlődése, átalakulása és ivadékcseréje. A gerin
cesek, az izeit lábúak, a férgek, a puhányok, a tüskebőrüek, 
tömlős állatok és végső lények részletes leírása, osztályozása 
s felsorolása. Rovargyűjtés. Kk. dr. Roth Samu „Az állattan 
alapvonalai“. 1890.

Tm-názás, hetenként 2 óra, mint az V-ik osztályban.
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; Jezsovics Károly a mathesist; dr. Cserey Adolf 
a természetrajzt.
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A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egye
temes egyházi és a magyarországi prot. egyházi történet a 
legújabb korig, amaz Händel Vilmos tankönyve alapján.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Vergilius Aneisének IIL-ik 
könyve egészen, magyarázva és fordítva; ennek végeztével Ho
ratius ódáinak első könyvéből az 1, 2, 3, 12, 14, 20,-22 és 24 
óda magyarázva, fordítva és emlékelve; Tacitusból a Germania 
általános része, 1 — 27. fejezet; ezután Cicero „pro Marco Mar
cello“ c. beszéde magyarázva és fordítva. Valamennyi írónak 
élete és irodalmi működése. Római irodalom történet párhu
zamosan a tárgyalt olvasmányokkal. Az alak és mondattan, 
nem különben a stialisztikai szabályok folytonos ismétlése. Két 
hetenként egy írásbeli dolgozat az olvasmányok alapján; oly
kor élőszóval fordítás magyarból-latinra; a hibák megjelölése 
után a dolgozatoknak együttes javítása. Tk. Vergilius ed. Pir- 
chala Imre; Horatius ed. Bartal-Malmosi; Tacitus ed. Halm 
és Ring Mihály; Cicero ed. Kadlecsik Rikárd. Irodalom ed. 
Leffler Sámuel.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Xenophon Anabásísából 
Schenkl-Horváth Chrestomathiája szerint : Készülődések a há
borúhoz, vonulás a király ellen, a cunaxai ütközet, Cyrus jelleme 
(némely jellemvonások). Xenophon a hadsereg élére lép, külö
nösen Xenophon beszédei; a többi fejezetek s Anabasis köny
veinek tartalma ismertetve. Hóm. Odysseájából az I. és Vl-ik 
ének, a II. VII. IX. X. és Xl-ikből válogatott szakaszok a töb
binek tartalma ismertetve. Curtius - Abel nyelvtana ismételve, 
írásbeli gyakorlatokul az olvasottak és tárgyaltak alapján extem- 
porálék s compositiók.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: minden 
költői műfajra több darab. Ezek alapján tárgyaltattak: a köl
tészet helye a művészetek közt, a verstan és a költeményfajok 
a történeti fejlődés feltüntetésével. írásbeli dolgozatok: Jó ne
velés a legjobb örökség. (Értekezés). Szónoki beszéd az aradi 
vértanú-szobor leleplezése alkalmából. Árpád csatája Viddinnel. 
(Széppróza). Az epopoeia és regény összehasonlítása. (Érteke
zés). A magyar népballadák tulajdonságai Arany J. balladáiban. 
(Értekezés). „Tefepélyes nagy fa“ Tompától. (Műmagyarázat). 
Szabaddolgozat márczius ló-éré. A legjobb embereknek is 
•szükségük van a szenvedésekre (Elmélkedés). A drámai jelle-
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inekről. (Értekezés) Tk. Poétika és az Olvasmányok hozzá 
Névy Lászlótól.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelv s mon
dattan ismétlése. Költemények emlékeltettek: Die Bürgschaft, 
Die Kraniche des Ibykus, Der Taucher, Der Handschuh, Der 
Kampf mit dem Drachen, Die Theilung der Eide, Das Mäd
chen aus der Fremde, Dithyrambe és Pegasus im Joche. Ezen 
költemények tartalma, gondolatmenete, alapeszméje, szerkezete, 
felosztása, előadásmódja s forrása német prózában emlékelve. 
Prózai olvasmányok: Pescecola, Dieudonné de Gozon. Német 
irodalomból; A különböző német nyelvek, a góth biblia fordí
tás, a pogánykor költészete, Nagy Károly és a Karolingok kora. 
Az Ottók kora. A X. és XI. század. A középkori német köl
tészet 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 Reformáció kora. Ezen irodalmi 
részt németül tanulták Heinrich „Deutsches Lehr und Lese
buch“ nyomán autographált füzetekből. Szóbeli fordítás min
den feleléskor, havonként elbeszélések fordítása írásban. — Tk. 
dr. Heinrich Gusztáv; Német balladák és románczok II. rész. 
Jövőben: dr. Heinrich Gusztáv: „Deutsches Lehr und Lese
buch“ III. Band és dr. Szemák István német nyelvtana II. év
folyam.

Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Földünk államainak 
ismertetése: az egyes országok története kiegészítve napjainkig; 
összehasonlítások czéljából az osztrák-magyar monarchiával 
kezdve. Tk. Scholtz Albert, Politikai földrajz (sok részlet ki
hagyva). Statisztikai összeállítások.

Mathesis, hetenként 3 óra. I. Algebra: Egyenletek több 
ismeretlennel; másodfokú egyenletek ; sorok; kamatos-kamatok; 
permutálás, kombinálás, variálás. Tk. Klamarik - Wagner. 11. 
Geometria: Trigonometria-feladatok; egyenesek és síkok; ste- 
reometria. Tk. Klamarik-Wagner.

Természettan, hetenként 4 óra. Szilárdak, folyadékok, 
légnemüek mechanikája; hullámtan. Tk. Wagner Alajos.

Tomdzás, hetenként 2 óra, mint az V-ik osztályban
Tanárok: Haitsch Samu osztályfő, tanította a német nyel

vet; Breznyik János a görög, Sulc Endre a magyar, Bellus
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János a latin nyelvűt; Händel Vilmos a vallástant; Király Ernő 
a politikai földrajzi; Jezsovics Károly a mathesist és physikál.

A nyolczadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Ke
resztyén hit- és erkölcstan. Tk. Zsilinszky „Hit- és erkölcstan“.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Ciceróból: De ofíiciis lib.
1. a szükséges nyelvi és tárgyi magyarázatokkal. Horatiusból: 
az ódák III. k. 1—6 és a 30; IV. k. 3, 7 és 8; az epodonból 
a 2. óda; az „Ars poétikádból 1—201. és 251—346 (a többi 
is tartalmilag ismertetve) részletesen magyarázva és felerész
ben emlékelve. A római irodalomtörténet ismétlése. Két he
tenként egy Írásbeli dolgozat, majd a tárgyalt pensum alap
ján extemporalék és compositiók, majd pedig ismeretlen szö
vegnek magyarból latinra és latinból magyarra való fordítása. 
A megjelölt hibáknak együttes kijavítása. Tk. Klotz és Csen
ge r í : Cicero; Bartal-Malmosi: Horatius; Leffler S , Római 
irodalom történet.

Göröy nyelv, hetenként 4 óra. Plato Sokrates védelméből 
és Kritonjából válogatott szakaszok, mintegy 34 fejezet for
dítva, magyarázva. Bevezetésül némelyek a görög bölcsészeiről, 
különösen Plato műveiről Az Apologia III fejezeténél Aris
tophanes Nephelai czímű comoediája ismertetve. Homerosból 
az Ilias első éneke egészen, a Il-ik, III-ik és IX-ikből váloga
tott szakaszok, a többinek tartalma ismertetve. Homerosi kér
dés. írásbeli gyakorlatokul az olvasottak s tárgyaltak alapján 
extemporálék és compositiók.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok; jellemző 
darabok legkiválóbb Íróink műveiből. Ezekkel kapcsolatosan a 
magyar nemzeti irodalom története. írásbeli dolgozatok: A 
hunn, vagy magyar mondakörből szabadon választott monda. 
(Szép próza v. költemény). A nemzeti önérzetről. (Értekezés). 
Az egészség megóvásáról. (Értekezés). Kölcsey Ferencz költői 
és prózai munkái. (Tanulmány.) Vörösmarty M. Szép Ilonkája. 
(Műmagyarázat). Szabad dolgozat márczius 15-ére. A törekvés 
különböző alakjai. Vázlatok iskolai előadásokról. Az érettségi 
dolgozatok tételei: 1 A komikum és fajai az életben és a 
költészetben. 2. A hypothesis czélja és jelentősége a termé
szettudományok körében. 3. Mily befolyással vannak a földrajzi 
és égalji viszonyok a népek fejlődésére ?

ISémet nyelv, hetenként 2 óra. Olvasmány: Minna von 
Barnhelm. Német irodalomból: Az utánzás korszaka. Gottsched,
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Gellert, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goethe, Schiller 
és művei. A nyelv s mondattan ismétlése, havonként elbeszé
léseknek iskolai fordítása s Tellheim és Minna jellemzése. Tk. 
Dr, Heinrich Gusztáv: Minna von Barnhelm (Lessing) és Dr. 
Szemák István német nyelvtana II. évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Magyarország története. Tk. 
Horváth Mihály-Sebestyén Gyula „A magyarok története rö
vid előadásban (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla 
készítése.

Mathesis, hetenként 2 óra. Analytikai geometria elemei. 
Az egész tananyag átismételve, itt-ott kibővítve. Tk. Klamarik 
Wagner.

Természettan: akustika, optika, hőtan, elektromosság. Tk. 
Czógler.

Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és logika. Tk. Lé
lektan Schlatter Alfrédtől, logika Beck-Gregustól jegyzetekkel. 
Jövőre: Böhm Károly Tapasztalati lélektana és Lindner-Kla- 
marik logikája.

Tornázás, hetenként 2 óra, mint az V-ikben.
Tanárok: Jezsavics Károly osztályfő, tanította a mathesist 

s, physikát; Händel Vilmos a vallástant; Sulcz Endre a magyar 
nyelvet s bölcsészetet; Breznyik János a görög, Hlavatsek 
András a latin, Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő 
a történetet.

III. A tanító képzőben. Az I-ső évi tanfolyamra 8-an 
iratkoztak he, a II-od évire 7-en, a III-ad éviben 5-en voltak, 
á IV-ed éviben 3-an, kik közül egy a tanév folytán Bagonyára 
tanítónak ment, összesen 23-an. Tantárgyak, mint más évek* 
ben, a latint és görögöt kivéve minden egyebet az illető (V—VIII) 
osztályokban a lyceum növendékeivel hallgattak. Külön tanul
ták az I. és II. tanfolyambeliek a tót nyelvtant, heti két órában, 
ugyan annyiban mindnyájan Luther Kátéját s a bibliai törté
neteket oly nyelven* melyen tanítani fognak ; a III-ad és IV-ed 
tanfolyambeliek heti 4 órában a neveléstant és nevelés törté
netét, továbbá a tanítástanból a múlt iskolai évben még nem 
tárgyalt tudományokat, nevezetesen a természetrajzt, termé
szettant, vegytant, rajz-ének- és torna tanítást, befejezésül az 
■átalános fanítástant. Tankönyvek: Gyertyánffy és Kiss: Népis
kolái módszertan, dr. Emericy tanítástan és Kiss Áron. Neve-
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léstörténet kézikönyve. Zongorázás, hetenként 4 óra. Az első 
és második tanfolyambelieknél gyakorlatok, a due és, moll hang
menetek, sonatinák. Az általános zenetan. A hangzói tanhói: 
a hármas hangzót, annak fajai, fekvései, megfordításai; a do
minant hangzót, annak fekvései, megfordításai, föloldása; hibás 
oktáv- és quinthaladás; hangvezetés és a harmónia haladása; 
adott hangzótok harmonizálása; a nonhangzat, szűkített sepl- 
hangzat, idegen harmonious zöngék. A harmadik és negyedik 
tanfolyambelieknél: gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás. 
Orgonagyakorlatok, chorálok eljátszása pedállal; a különféle 
accordok, elő-, köz- és utójátékok elmélete, azok begyakorlása. 
Összhangzattan: modulátio, cadentia, ehoráltétel, adott cho- 
ráldallamok harmonizálása, a két-, három- és négytagú tétel, 
alaktan, organika. Kk. Egner Adolf: „Összhangzat- és zenetan“. 
Ének, hetenként 2 óra. Gyakorlatok és 70 chorál dallam, ezek
nek egy részét négy hangon is énekelték az algym. növendékek
kel. Kk. Moesz Géza: „Kis orgona“ és a „Spevnik“. A külön 
tantárgyakat előadták: Moesz Géza a zenét és éneket, Miesi- 
nay János, ki egyúttal a tanító képzőnek vezetője is, tanítás és 
a neveléstant, meg nevelés történetet, Hrencsik Károly tót lel
kész a tót nyelvtant s kátét, Lencso János a szahadkézi rajzt, 
miben hetenként 2 órában gyakoroltatta^ Tornagyakorlatok
ban a tanító képzősök a többi tanulókkal vettek részt.

II. Tanárok.
Ugyanazok, kik a múlt tanévben működtek, kivéve, hogy 

rom. katb. hitoktatóul Baross Miklós, segédlelkész alkalmazta
tott. Rendes tanárok: Bellus János, VI-ban osztályfő heten
kénti tanóráinak száma 16; Breznyik János, igazgató, h. ó. sz. 
9. Dr. Cserey Adolf, természetrajzi szertáros, h. ó. sz. 19. 
Haitsch Samu, VII-ben osztályfő, vezette a katonai gyakorla
tokat b. ó. sz. 21. Hlavatsek András, V-ben osztályfő, h. ó. sz. 
20. Téli hónapokban a könyvtár teremben tartott isteni tisz
teletet vezette. Jezsovics Károly, VIII-ban osztályfő, s természet- 
tani szertárőr, h. ó. sz. 16. Király Ernő, III-ban osztályfő, a pol
gári dal-egyesület karín, és a lyceumi zene- s dal társaság el
nöke, h. ó. sz. 20, Moesz Géza, IV-bon osztályfő, h, ö. sz. a 
lyceumban és a tanítóképzőben 26, emebben a zene- s ének
gyakorlatokat vezeti. Micsinay János, I-ső osztályban osztályfő 
s a tanító képzőnek vezetője, h. ó, sz. 21. Osztrolucky Gyula,
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II-ban osztályfő, könyvtárőr h. ó. sz. 21 Sulcz Endre, a tanári 
értekezlet és a polgári dal-egyesület jegyzője, az élelmezönek 
(alumneumnak) gondozója, a Petőfi-kör elnöke, h. ó. sz. 21. 
Rendkívüli tanárok: Händel Vilmos, német, magyar lelkész s 
honti főesperes h. ó. sz. 6, a lyceumban ; Hrencsik Károly, tót 
lelkész h. ó. sz. 4, a tanítóképzőben. Baross Miklós, r. kath. 
segédlelkész s hitoktató, h. ó sz. 8; Welvárdt József, izr. vallás 
tanító. Huber József, városi tornamester, hetenként 12 órában 
vezette a tornagyakorlatokat.

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

ként 8 órában a tanítóképzősöket tanította, emez a lyceum azon 
növendékeit, kik magokat a zongorázásban gyakorolták. A kez
dőknél segédekül Brocken Jenó és Szirotka Szilárd VHI-ad 
osztálybeli tanulók alkalmaztattak. A tanítóképzősök ingyen 
taníttatnak, a többiek, kik 16-an voltak. 20 frt évi díjért. Hang
szerek : 9 szárnyzongora, két harmonium, melyeknek egyike a 
könyvtár-teremben tartatni szokott isteni tiszteleteknél hasz
náltaik s egy Rieger-féle orgona pedállal s két változattal. A 
szükséges kótákkal az intézet eléggé el van látva, s mi kell, 
megszereztetik. Ügyesebbek a zongorázásban Kovácsy Aurél, 
Krátky Samu VI. Breznyik János, Suhajda Lajos IV. Jeszenszky 
Imre, Libertinyi Árpád Il-od és Jahoda János I-ső osztálybeli 
növendékek.

IV. Szabadkézirajz, torna és gyorsírás.
Szabadkézirajz. Az algymnasiumi osztályokban a rajz a 

mértannal kapcsolatosan adatván elő, szabadkézi rajzban ma
gokat leginkább a felgymn. növendékek gyakorolták, kik erre 
önként jelentkeztek, s bár ingyen tanulhattak, mind össze csak 
16-an voltak. Az algymnasiumbeliek közül ily gyakorlatokban 
13-an vettek részt. A tanítóképzősökre nézve a szabadkézirajz 
kötelező tantárgy s erre hetenként 2 óra volt szánva. Ki- 
tünőbbek szabadkézi rajzban a Ill-ik osztályban: Brocken Béla, 
Drjenka Pál, Králik Samu, Pauks Béla, ki különösen a mér
tani rajzban egész éven át példás szorgalmat és kiváló ügyes
séget tanúsított és Raksányi Sámuel; a IV-ikben: Kevicky Pál és 
Margótsy László ; a VH-ikben Sensel György, a tanítóképzőben : 
Szabó Ernő, Petricz Mihály I-ső ; Pischl Rezső, Augusztini
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András, II-od; Rúzsa János, Simonides Pál, III- ad és Podsztrelen 
András, IV-ed évi tanfolyambeliek. A tanév végén Lencso 
tanár a rajzteremben rajz-kiállítást rendezett, közszemlére ál
lítván ki a tanulóknak 1889—90. és a lefolyt tanévi rajzaikat. A 
dologhoz értők oda nyilatkoztak, hogy némely algymn. tanu
lók péld. Kevicky Pál rajzai a rajztanár-képző intézetnek is 
becsületére váltak volna, kitűnők voltak Pauks Béla mértani 
rajzai is.

Tomázásban mily gyakorlatok vétettek elő Huber József, 
városi tornamester vezetése mellett, az illető osztályoknál az 
1-ső szám alatt előadottakból látható. A katonai gyakorlatok 
puskákkal a felgymnasiumi növendékekkel ez évben is folytat- 
tattak oly kedvező sikerrel, mint a múlt években, melyeknél 
Haitsch Sámuel tanár s szabadságolt állományú honvéd had
nagy most is példás szorgalmat, buzgóságot, ügyszeretetét s 
ügyességet tanúsított. A tanulók magok közt puskák szaporí
tására 23 frt 6 krt gyűjtöttek, mely összeghez 12 frt 51 krral 
az algymnásiumbeliek is járultak. Puskák ez évben nem készít
tettek, de ez összegből egy ezred-kürtre 4 frt 76 kr. fordítta- 
tott. Tanulóink közül a budapesti országos tornaversenyben 
Haitsch Sámuel és Lencso János tanárok vezetése mellett 36-an 
vettek részt: VIII-ik osztályból: Augusztinovics Győző, Bran
denburg Gyula,- Brocken Jenő, Clement Béla, Konyári Pál, 
Liffa Aurélt Matuska József, Maza János, Skolnik Vilmos, Schmidt 
Ferencz, Thébusz Aladár, Wagner József; VII. osztályból: Beer 
Imre, Csepélla István, Gasparik János, Händel Vilmost Havas 
János, Heim Károly, Jakab Zsigmond, Kiss Emil, Melczer Gyula, 
Pauer Jenő, Ruttkay István, Tóth Arisztid, Wankovits Kálmán ; 
VI. osztályból: Clement Károly, Karlovszky Dániel, Sárkány 
Ernő, Szabó Kálmán, Vehovszky Pál; V. osztályból: Mihalik 
Géza, Ráth Ferencz, s a tanító képzősök közül Szabó Endre, 
Podsztrelen Endre és Kliment Endre, legnagyobb részt saját 
költségükön, 16-an 3—6 frtnyi segélyt véve igénybe, melyhez 
a nemes városi tanács 35 frtot, a takarékpénztári igazgatóság 
25 frtot, az iskola pedig 46 írttal járult. Tanulóink különösen 
a katonai gyakorlatokat szerették volna bemutatni és pedig 
puskákkal, ebben készek bármely honi intézettel versenyezni, 
de ettől eleve eltiltattak, a torna bizottság előre kijelentvén, 
hogy ez évben fegyverrel való versenyzés elmarad. Futásban 
Vehovszky Pál, Vl-od, s Melccr Gyula és Beer Imre VII-ed
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oszt. tanulók próbálkoztak meg, ez utóbbi holt versenyben lett 
győztes s olyanul dijat nem kapott.

Gyorsírásban 16-an gyakorolták magokat, dr. Cserey Adolf 
tanár alatt a haiadottabbak 5-en, Micsinay János tanár alatt 
a kezdők, lt-en. Ügyesebbek amazok között Kiss Gyula és 
Weber Pál Vl-od, s emezek között: Sárkány Ernő Ví-od, Hla- 
vacsek Árpád, Králik Sámuel és Obuch János III-ad oszt. ta
nulók.

V. Taneszközök, könyv- és szertárak.
KÖnyutdfáJ,-. A köz- és rendezés alatt lévő ifjúsági könyv

tárakban mindössze körülbelül 11,900 kötet. van. Aján
dékul jöttek: a nm. vallás- s közoktat, minisztériumtól : A 
közoktatásról szóló 18-ik ministeri Jelentés az 1888/9. évről, 
épp úgy Jelentés az országos tanítói nyugdíj és gyámalapról 
Dr. Botorban István kerül isk. tanácsos s vihnyei l’ürdőorvos 
királyi tanácsos úrtól: Természettudományi Közlöny, Föld
rajzi Közlemények és Egészség 1890. évi folyamai. Dr. Schwarz 
Ottó bányatanácsostól Klimatológia. Selmeczbánya, 1891. A 
magyar tud. Akadémiától, ennek 1890. évi kiadványai, Frank- 
lin-lársulattól, Latnpcl Róbert, Hoffmann és Molnár s más 
könyvkereskedő és kiadó uraktól az általok kiadott tanköny
vekből mutatvány példányok. Vétel útján szereztettek: a m. t. 
Akadémia könyvkiadó vállalatából a történelmi s irodalmi mü
vek. az előfizetésül beküldött 10 fit árán jönnek más kiad
ványai is. A magyar protest, s irodalmi társulat és természet
tudományi egyesület, valamint a pozsonyi ev. theol. Akadémia 
kiadványai. - Bőd Péter História Hungarorum ecetesiasliea II. III. 
Lugduni Batavorum 1890. Csiky Kálmán, Alkotmány tan. Ma
gyar könyvszemle XIV. évfolyam 1889. Magyar tört. Élet
rajzok. Dittos Módszertan és Kiss Áron Nevelés története több 
példányban megszerezve a tanítóképzősök számára. Szarvas 
Gábor, ‘Nyelvtörténeti szótár II. és III. Varga Ottó, Az aradi 
vérlanitk albuma. Ladányi: Alkotmány története. I—III. Osztrák- 
Magyar monarchia 97—134. füzetei. Seemann, Handbuch der 
Ornamentik. Wiedemann, physik. Praktikum. Bothe, Sophoclis 
Dramata graece et latiné. 1. II. Dissenius, Pindaeri Carmina eüm ro- 
censkme Bockhii l. II. Az ifjúsági német könyvtár számára: Blan
kenstein, Kirchenglocke, Anna’s Unrecht stb. Andrä, griech. 
Heldensagen. Schalk, Märchen u. Sagen. Gers'täcker, Wallfiseh*
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fänger. Folyóiratokból járnak részint az iskola,' részint egyes 
tanárok költségén: Budapesti Szemle, Magyar Nyelvőr, Magyar 
philos. Szemle, Egyet, philolog. Közlöny, Országos Középisk. 
tanárok Közlönye, Századok, Magyar irodalomtörténeti Közle
mények, Földtani Közlöny, The Nature; Herkules, Ev. egyház 
és iskola, Prot. egyházi láp, Das Ausland, Deutsche Rundschau, 
Magazin für die Literatur des Auslandes.

A természetűim, természet és földrajzi szertárak szaporo
dása részint vétel, részint ajándék útján: Vétel útján megsze
rezve: egy electro, áram mutató, egy electromotor, két drb. 
fagyasztó készülék, 2 drb. századfokokra osztott hypsometer, fi 
drb. Geiszler-féle cső. Egy nagyobb, 192 darabból álló kőzet- 
gyűjtemény, melyben állítólag az eddig ismert honi kőzetfajok 
mind képviselvék. Ajándék útján jött dr. Boleman István orvos 
úrtól: egy electromos battéria 18 drb. elemmel. Maja' aqui- 
nado Latr. Acanthonyxlunulatus Latr., • Echinus saxatilis. L.' 
Pinna muricata Lamark. több példány, Cocusnucifera és pinus 
pinea termése; Pauer János, bányászati akad. titkár úrtól 
Erinaceus Europes, Újhelyi József, Vl-od oszt. tanulótól 30 
drb. különböző madártojás. A szaktanár gyarapította a fa- és * 
növénygyűjteményt, több tanuló rovarokat gyűjtött. A chemíai 
laboratórium részére vétettek: súlymértékek, főző üvegek, csö
vek s különféle szerek. * .

A rajzszertár számára pedig 78 drb. rajzminta, tájrajzok, 
főszminták szereztettek. *• í

VI. Segélyzö intézetek.
Élelmező (alumneum). Az élelmezőben 149 tanuló'láttatolt 

el ebéddel s vacsorával, ha kellett, orvosi segélylyel ;s gyógy
szerekkel is 50 frtnyi évi díjért, niely azonban 3-nak egészen, 
fiS-nak pedig részben, 6—40 irtonként, 'elengedtetett. Az élen-» 
gedett összeg 1507 frtot teszen. A tanítóképzősök csak 24irtot 
fizetnek, e szerint mindeniknek 26 frt engedtetik el.

Ösztöndíjak. 1. A T e l e k y - B o t h  J o h a n  n a grófnő
f é l é t  (38 frtot) 4-en kapták, Pantyik Árpád, Haltay Zoltán, 
Glement Béla és Klein Béla Vllí-ad oszt. tanulók. 2. N é m e t h  
I s t v á n-félét. 23 frtot, Baltigh Zsigmond VIII-ad oszt. tanuló ;
3 Z s i g m o n d y  V i 1 m o s-félét, 15 frtot Weber Pál VI. o. t . ;
4. B á n ó c y  J ó z s e f-fél ét, 25 frt 80 krt Krcsméry Vladimir 
VI. és Seidel Vilmos I o. t., csak árvák kapják, kik feddhet-
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len erk. magokviselete mellett ji tanulmányokban legalább 
j ó-ra viszik; Dr. S z e b e r é n y i  J á n o  s-fólét, 10 irtot, Gle
ment Károly és Kolbenheyer Vilmos VI. o. t . ; 6. I v á n k a  
Imre-félét, 10 frtot, Sensel György VII., Vehovszky Pál VI.. 
Stefanik László és Zathurecky János V. oszt tanulók ; 7. L e i 
de  b f ro  st-K ó s te  n s z k y-félét, 7 (Vt 50 krt, Bartko Miklós 
VII. o. t . ; 8. C s i k - O l a j o s  T e r é zi a-félét, 25 frtot, Patay 
Pál, V. o. t . ; (7. és 8-ikra nézve 1. az 5. lapon mondottakat) 
7. W a n k o v i t s  L aj  o s-félét, 10 frtot, Pischl Rezső 2-od 
évi tanfoly. tanítóképzős; 10. Dr. L u t h e r  M á r t o n  j u b i 
leum -félét, 6 frtot, Horváth János VI. o. t. karénekes; 11. 
S z é k á c s  J ó z s e f-félét, 5 frtot, Medveczky Lajos IV. 12. B. 
N y á r y  A ntal-félét, 5 frtot, Hrúsz Sám. II. 13. B. R a d -  
v á n s z k y  J á n o  s-félét Krátky Gyula I. oszt. tanuló ; 14. G s ö- 
m öz M i k 1 ó s-félét, 5 frt, Rohács Boldizsár II.; F a r b a k  y 
I s t v á n-félét, egy-egy 10 frkos aranyat, Szlancsek György és 
Obüch János III. oszt. tanulók a magyar nyelvben tett dicsé
retes haladásuk miatt.; 16. Sol me ez városi t . ,  20 frkos ara
nyat Schmidt Ferencz VIII-ad oszt. tanuló, ki mint selmeci 
születésű, miként másban, úgy — mit a nemes városi tanács 
különösen kívánt — a magyar nyelvben s irodalomban is 
kitűnő haladást tanúsított; 17. I p o l y s á g h i  t a k a r é k 
p é n z t á r i t ,  10 frtot, Kovalovszky János Vl-od osztálybeli 
tanuló, honti születésűnek lévén juttatandó, ki minden tan
tárgyban, de kivált a magyar nyelvben, jelesre viszi; 18.
K u b i n y i  Géz a-félét, 10 frtot Laco Endre, III-ad évi tan- 
folv. tanító képzős: 19. N a g y l a k i  e g y h á z i t ,  10 frt 50 krt. 
egyik felét Kliment Endre, a másikat Podsztrelen Endre, IV-ed 
évi tanfo'lyambeli, békésmegyei születésű tanító képzősök kap
ták. 20. G ró  f S t a i n 1 e i n O t t ó -  félót, 210 frtot, csak azok 
kapják, kik minden tantárgyban jelesre viszik, ha részökre más 
nagyobb ösztöndíj nem jutna: 15 htonként kapták Bartos Pál, 
Jezsovics János és Konyári Pál VIII-ad, Händel Vilmos VII-ed, 
10 irtonként Adamik János, Dedinszky Aladár, Kiss Gyula 
Vl-od, Bartko Pál és Vallentinyi Sámuel V-öd. 9 irtonként 
Suhajda Lajos és Kliman Sámuel IV-ed; 8 htonként Hlava- 
csek Árpád és Béla, Králik Sámuel, Pauks Béla és Raksányi 
Sámuel III-ad, végre Feigel József, llecsko Gyula és Uhljar 
Sámuel I-ső oszt tanulók. Egv magát megneveztetni nem kí
vánó asszonyság az igazgatónak a tanév elején az érettségi
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javító vizsgálat után 4 drb. 10 frkos aranyat adott át szabad 
rendelkezésére. Ez egyet Golinászy Gusztáv Vl-od oszt. tanu
lónak kitűnő szorgalma s feddhetlen magaviseletéért, a fen
tebb elősoroltakban. kivéve a selmeevárosit, csak evangéliku
sok részesülhetvén; kettőt, mint kitűnő zenészeknek Skolnik 
Vilmos, VIIl-ad és Bender 0., V-öd o. tanulóknak, végre egyet, 
mint kitűnő rajzolónak, Kevicky IV-ed o. növendéknek jutta
tott. Másnemű ösztöndíjat élveztek: Augusztinovics Győző és 
Pesthy Pál VIIl-ad oszt. tanulók, amaz pénzügyőrit, 150 Irtot, 
emez Sturumlimburg-félét, melyet Tolnamegye oszt ki, lOOfrtot.

Jutalomkönyveket kaptak a felvidéki közmívelődési egye
sület adományából: Zachar Ádám Vili. oszt tanuló: Kossuth 
Iratait népies kiadásban ; VU-ben Laco Endre Vörösmarthy Epik 
költeményeit I II ; Láng Miksa, Madáchnak Az ember tragoe- 
diáját; Rúzsa János, Zrínyinek Szigeti Veszedelem című eposát; 
VI-ban Augusztini András, Petőfi összes költeményeit, Figusch 
Vilmos, Petőfi elbeszélő költeményeit, Bukovszky Lajos, Kazin
czy Ferenc Verseit, Horváth János, Katona Bank Bánját ; IV-ben 
Kliman Sámuel Garaynak Szent Lászlóját I., II. és Ill-ban Krá- 
lik Sámuel, Gr. Benyovszky életét.

Mások adományából: Gollinaszy Gusztáv VI. oszt. tanuló 
gr. Vay Dániel Magyarország történetét I. II., III., Karlovszky 
.1. VI. és Breznyik János IV. Petőfi összes költeményeit; ugyan
csak a lV-ik osztályban: Boleman B., Hottinger „Orbis pictus“-át; 
Bauman Miklós, Kisfaludy Sándor összes regéit, Medveczky La
jos, Arany .1. Murány ostromát, Suhayda Lajos. Újabb nemzeti 
dalkönyvecskét, Sembery István. Emlékkönyvet, Ponyicsan Pál 
magyar-német és német-magyar zsebszótárt; s mint kitűnő 
rajzolók Sensel György VII. Augusztini Endre VI. Szabó Endre 
V. és Pauks Béla, III. őszi. tanulók „Segítség“ album egy-egv 
példányát. Tornadijak ez évben nem osztattak ki, az erre for- 
díttatni szokott összeg a budapesti országos tornaversenyre 
ment szegényebb tanulók segélyzésére használtatott fel, a Pe- 
tőfi-köri dijakat pedig 1. a VIII-ik szám alatt az illető egyesü
letről szóló tudósításban.

VII. Pártfogók.
A lyecum pártfogóinak sorában első helyet foglal cl az 

állam 9300 (VI évi segélyével. Legközelebb áll hozzá a bányai 
ev. egyház kerület, a Zsedényi-féle alapítvány 115 írt kamat-
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ján kívül 2500 írttal támogatván évenkint, a lyceumot. Gróf 
Stainlein Otto úr a nevét viselő ösztöndíjra 210 frtot kegyes 
évenkint áldozni, Kubinyi Géza úr hasonlón ösztöndíjra 10 frtot, 
Okoliesányi Lajos jelzálog-banki jogtanácsos úr pedig a Jezso- 
vicsianumra 12 frtot. Társa, dr. Kossacky Arnold ügyvéd úr 
az alapítvány másik felének kamatját eddig még be nem küldte.

Bold. Ollik Pál ügyvéd és hold. Jurenák András nagylelkű 
alapítványairól fentebb a 6. és 7. lapon szólottunk.

A tanító képzőre bejött a kerülettől 700 frt, a zólyomi espe- 
rességből a szászi fiókegyház 7 frtnyi adományával s a brez- 
nobányai alapítvány kamatjával együtt 170 frt; a nógrádiból 
100 frt; a pestmegyeiből 30 frt; a hontiból 96 frt, mihez Lő- 
rincsék János, csalli lelkész úr 10 írttal járult; a barsiból 5 frt, 
a fárnadi alapítvány kamatja; a budapesti magyar egyházból 
25 frt összesen 1126 frt, mely összeggel hogy lehessen tanító
képzőt (most 23 növendékkel, midőn ezek közül 16-nak élel
mezése 800 írtba kerül, miből az illetők csak 147 frtot fizettek 
be) fenntartani, azok lássák, kik tudják, mennyibe kerül ily 
önálló tanintézetben egy-egy növendéknek neveltetése. A képző, 
belátjuk, még nincs úgy, mint kellene, berendezve. Mindenek 
előtt szükséges egy gyakorló iskolának berendezése; ha nem 
egyébnek, a mennyiségtannak, a gyöngébb növendékek tekin
tetéből külön órákban való előadatása, netán az egészség- s 
gazdaságtannak is taníttatása stb. De ily támogatás mellett hon
nan vegyük az arra megkivántatott költséget ? Pedig hogy ta
nítókra nagy szükség van, azon sok felszólításból következtethető, 
mely hozzánk a tanév folytán nemcsak a bányai kerületből, ha- 
nem másunnan is érkezett, hogy ilyen vagy olyan iskola vezeté
sére1 tanitösegédet vagy tanítót küldjünk, vagy ajánljunk. Ki 
célt akar, annak okvetetlen kell akarnia az ahhoz vezető esz
közöket is. Kellő pénzbeli gyámolitás nélkül tanítóképzőnk 
célszerűen be nem rendezhető.

Az éldmező részére befolyt a szokott kéregetésből (suppli- 
catióból) 1333 frt 34 kr., mely összeghez járultak egy írtnál 
csekélyebb adománynyal 1486-an, egy frtonkint 802-en 2—3 
frtonkint 120-an, 4 frtonkint 3-an, Szumrák S. E., Hoffman N. 
és a zólyomi ev. egyház; 5 frtonkint 27-en: Boglár városa, 
Kund Jenő, Kund Béla, Kaposvár városa, Szabadka városa, 
br. Podmaniczky Géza, Sárkány József, Szemők Pál, gr. Stain
lein Ottó, Sembery Imre, Huszágh Dániel, Demuth Nándor,
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ifj. Solymossy László, B.-Csabai ev. egyház, B.-Csabai népbank, 
B.-Csabai takarékpénztár, Aradi á. h. ev. egyház, Csomóz Mi
klós, Veres; Imre, br. Prónay Róza és Irma, Wivera Miklós, 
Dessewffy N., Nyíregyháza városa, Plachy Lajos, Thuránszky 
Zoltán, Králik Lajos, Maroty Emil. lOfrtonkint: Fabiny Teofil, 
br. Prónay Dezső és Dessewffy Ottó. Az ípolysághi takarék- 
pénztártól 10 Irt ösztöndíjra; a selmecitől 25 frt a tőke gya
rapítására ; gr. Stainlein Ottó úrtól 7 hekl. rozs és 4 hekl. búza.

A tanári yyámolóra, Ruzsieska Pál úr Budapestről 5 irtot 
volt szives küldeni, mely adománynak évenkint leendő beszol
gáltatását 2 év előtt ígérte s szavát eddig beváltotta. Feya Dé
nes, malackai ügyvéd úr 20 irtot.

Mind ezen, mind más számok alatt megnevezett t. c. ada
kozóknak bármivel méltóztattak tanintézetünket segélyezni, ked
ves kötelességünknek tartjuk ezennel és ehelyütt is legszivesb, 
legforróbb köszönetünket nyilvánítani.

VIII. Lyceumi egyesületek.
1. Magyar ön/cépző (Petőfi) kör. A tagok száma 132, rende

seké 64, rendkívülieké 68. A kör elnöke Sulcz Endre, a ma
gyar nyelv és irodalom tanára, ■ alelnöke s titkára Klein Béla, 
főjegyzője Baltigh Zsígmond, pénztárosa és főkönyvtárosa Ma- 
tuska József, ellenőre Pesthy Pál, levéltárosa Podszirelen En
dre VIII. o. tanulók, aljegyzője IUanicz Dániel VII. o. t., alkönyv- 
tárosai az egyes osztályok szerint*, a VIII. osztályban Bartos 
Pál és Pántyik Árpád VIII. o. t ,  a VH-ben Rlavatsek Ágost 
és Melczer Gyula VII. o. t ,  a VI-ban Dedinszky Aladár és 
Szabó Kálmán VI. o. t., az V-ben Bartko Pál és Brocken Elek 
V. o. L, a IV-ben Konyáry Pál és Lévay Győző VIII. o. t. a 
Hl-ban Händel Vilmos és Pongrác Sándor VII. o. t., a II-ban 
Clement Károly és Kovalovszky János VI. o. t., az I-ben Val- 
lentinyi Aladár és Zatureczky János V. o. t.

A kör célja az önképzés lévén, tagjai ez irányban mun
kálkodtak és pedig készítettek ivrai és elbeszélő költeményeket, 
irodalomtörténeti, aesthetikai és természettudományi értekezé
seket, elmélkedést, elbeszélést, rajzot, humoresket, műmagya- 
rázatot, összesen 42 munkát, ugyanannyi bírálatot és szavaltak. 
Ez évben tartottak 1 alakuló, 25 rendes, 2 rendkívüli és 1 záró 
gyűlést. A gyűlések részben irodalmi ünnepélyek voltak a kö
vetkező tárgyakkal: 1. Zrínyi Miklós élete és költészete. 2. Pár-

3*



36

huzarn Zrínyi és Gyöngyösi közt. 3. Kármán József és Urániája.
4. Kölcsey Ferencnek a magyar játékszín ügyében mondott be
széde. 5. Berzsenyi Dániel Fohászkodása. 6. A tragikum és 
fajai példákkal megvilágítva. 7. A magyar színészet története 
a múlt században. A szavalatok száma 66. A dolgozatok közűi 
érdemkönyvbe jutott 22, jegyzőkönyvi dicséretet nyert 9, mél
tánylásban részesült 6 és tudomásul vétetett 5.

Jutalmat nyertek: 1. Klein Béla VIII. o. t. a Breznyikia- 
num ez évi kamatja (6 frt) fejében „A tragikum és fajai“ c. 
értekezéséért Vörösmarty M. lyrai költeményeit és Arany J. 
Buda halálát; a „Dicsőségünkről“ c. ódájáért Dóczi L. Széchy 
Máriáját és Ábrányi E. kisebb költeményeit; „Haynau éjszakái“ 
c. balladájáért Gőthe-Dóczi Faustját, Bartók L. „Erdőzúgás“ c. 
költeményeit és Wekerle L. dr. Kis Lexikonét. 2. Baltigh Zsig- 
mond VIII. o. t. „Kármán József és Urániája“ c. irod. tört. 
értekezéséért Arany J. prózai dolgozatait és Vörösmarty M. 
Zalán futását. 3. Clement Béla VIII. o. t. „Az oxygertről és ha
tásáról különösen a szerves testekre“ c. értekezéséért J. C. 
Houzeau csillagászat történetét és a „Kirándulók zsebkönyve“ 
c. művet. 4. Mikler Károly VIII. o. t. „Viszontlátás“ c. elbe
széléséért Vörösmarty M. elbeszélő költeményeit. 5. Hirschl 
Sándor Vili. o. t. szavalat bírálatért Arany J. Toldi trilógiáját. 
6. Lehoczky Miklós V. o. t. „Egy kedves ember“ c. monolog 
elszavalásáért Szász Károly kisebb költ. Nyilvános ünnepet a 
kör hármat tarto tt: I. az aradi vértanú szobor leleplezése al
kalmával október 6-án a következő műsorral: 1. Szózat. Vö
rösmarty Mihálytól. Férfi kar. 2. Apotheosis. Bajza J.-től. Sza
valja Thebusz Aladár VIII. o. t. 3. Visszaemlékezés az aradi 
vértanukra. Mikler Károly VIII. o. t.-tól. 4. Haynau éjszakái. 
Klein Béla VIII. o. t.-tól. 5. Epizód a magyar szab. harczból. 
Händel Vilmos VII. o. t.-tól. 6. A rab. Szász K.-tól. Szav. 
Mikler Károly VIII. o. t. 7. Végszó. Klein Béla VIII. o. t.-tól. 
8. Szózat. Vörösmarty M.-tól. Férfi kar. — II. az 1848—49-iki 
szabadságharcz emlékére márc. 15-én a következő műsorral: 
1. Hymnus. Erkel F.-től. Vegyes kar. 2. Nemzeti dal. Petőfi
5. -tól. Szav. Baltigh Zsigmond VIII. o. t. 3. Előszó. Matuska 
József Vili. o. t.-tól. 4. A forradalom okai. Händel Vilmos VII. 
o. t.-tól. 5. Március 15. Szász G.-t.ől. Szav. Hirschl Sándor Vili. 
o. t. 6. Isaszegi csata. Thebusz Aladár VIII. o. t.-tól. 7. Kos
suth dala. Gaal F.-től. Férfi kar. 8. Kik voltak a honvédek?
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Tóth K.-tói. Szav. Thebusz Aladár VIII. o. t. 9. Viszontlátás. 
Mikler Károly VIII. o. t.-tól. 10. A szabadságról. Klein Béla 
Vili. o. t.-tól. 11. Végszó. Baltigh Zsigmond VIII. o. t-tói. 12. 
Magyar király induló. Huber K.-tól. Zenekar. — III. záró ünnep 
június 14-én a köv. műsorral: 1. Dal: Hazámhoz. Férfi kar.
2. Megnyitó. Klein Béla VIII. o. t.-tól. 3. Kármán Urániája. 
Baltigh Zsigmond VIII. o. t.-tól. 4. A lengyelek fehérasszonya. 
Jókai M.-tól. Szav. Hirschl Sándor VIII. o. t. 5. Zene: Nép
dalok. A zenekar nehány tagja. 6. Berzsenyi Fohászkodásáról. 
Solcz Dezső VIII. o. t.-tól. 7. Költemények. Klein Béla VIII. o. 
tanulótól. 8. Egy kedves ember. Monolog Gabányi Árpádtól. 
Szav. Lehoczky Miklós V. o. t. 9. Zene: Török-magyar induló. 
Zenekar.

A kör a Tompa szobor javára küldött 27 frt 38 krt.
Az ifjúsági könyvtár a következő művekkel gyarapodott: 

Ajándékozás útján Bellus János lyc. tanártól: 1. Magyar Salon 
8. köt. 2. Képes folyóirat összes megjelent füzetei. 3. Arany 
János Hátrahagyott iratai 4 köt. 4. Term. tud. értekezések. 5. 
Az Osztrák-Magyar monarchia írásban és képben összes fűz. 
fi. Beöthy Zs. Horatius és Kazinczy. 7. Béri Gyula úrtól: Köl
temények 2 köt. 8. A soproni Magyar Társaságtól: A soproni 
ev. lyc. Magyar Társaság története. Vétel útján: 9. Jakab Ödön. 
Nyár. 10. Bérezik Árpád. Ádám és Éva. 11. Versényi György. 
Újabb költemények. 12. Magyar gyermekjáték gyűjtemény. Kiss 
Áron dr.-tól. 13. Magyar történeti életrajzok. 14. A néphumor 
a magyar irodalomban. Imre Sándortól. 15. Sophokles. Oedi
pus király. 16. Soph. Oedipus Kolonosban. 17. Soph. Antigone. 
18. Baksay Sándor. Szeder indák.

2. Zene- és dal-társasáy. Ezen iskolai évben alakult meg a 
volt dalos-egyesület örökébe lépve a l y c e u m i  z e n e - t á r 
s a s ág .  A tanári kar által helybenhagyott alapszabályok értel
mében a lyc. igazgatója Király Ernő tanárt bizta meg a tár
saság vezetésével, ki az alakuló közgyűlésen megválasztott 
karmestereknek, úgy mint Kliment Endre IV. évi tanítóképzős
nek és Brocken Jenő VIII. oszt. tanulónak buzgólkodása folytán 
a társaságot gyorsan felvirágoztathatta; ez különben a szerve
zet amaz irányzata, hogy a lyceum zeneügyének barátjait pár
toló tagoknak lehetett megnyerni, szinte lényegesen előmozdí
totta, mert csak így volt lehetséges a szervezkedéssel járó 
nagyobb kiadások fedezése. Mint a társaság jóltevője első he-
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lyen áll Jezsovics Károly Ive. tanár, ki megemlékezve arról, 
hogy a régi dalosegyesületnek oly sok éven át állott az élén, 
az új társaságnak felvirágzását az által akarta biztosítani, hogy 
céljaira 50 frtot adott. így volt lehetséges egyebeken kívül 8 
kótatartónak, egy kótaszekrénynek, egy kisbőgőnek, egy brá
csának beszerzése (körülbelül 50 f'rt), sőt az évvégi közgyűlés 
elhatározhatta, hogy Brocken Jenőt, mint a zenekar és Kliment 
Endrét, mint az énekkar buzgó vezetőjét 20, illetve 10 írt tisz- 
teletdijban részesíti. Az alapszabályok értelmében a működő 
tagok a havi összejöveteleken mutatják be haladásukat. Mint
hogy a társaság csak decemberben alakult meg, azért ily ösz- 
szejövetelek ez évben csak február, március és május hónapok
ban voltak, de a kik ezen alkalmakkor a lyc. könyvtártermében 
megjelentek, örömmel lehettek tanúi a buzgó törekvésnek, a 
18 tagból álló zenekar szép együttes játékának, és élvezettel 
hallgathatták különösen Bender Ottó V. o. tanulónak a hege
dűn tisztán és érzéssel előadott dallamait. Ezen összejövetele
ken kívül még közreműködött a társaság a Petőfi kör két 
ünnepén március 15-én és június 14-én. A folyó ügyeket a 
választmány intézte el összesen 5 gyűlésen, az ének- és zene
kar gyakorlatai heti 2 órában folytak. Pártoló tag volt 52, mű
ködő 88, hallgató 36. A társaság tisztviselői a már említette
ken kívül voltak: jegyző Baltigh Zsigmond VIII. oszt., pénztá
ros Matüska József VIII. oszt,, ellenőr Pesthy Pál VIII. oszt., 
énekkari kótatáros Podsztrelen Endre IV. évi tanítóképzős, 
zenekari kótatáros Gasparik János VII. oszt. tanuló.

3 . Gusztáv Adolf-féh, illetőié</ bibliai yyámeyyesület, a meny
nyiben az egyesület célja nem pénzzel segíteni az egyházakat, 
hanem bibliákat s új-testamentomokat, vagy énekes s más áj- 
tatos könyveket részint istentiszteleti használatra, részint sze
gények közt ingyen leendő elosztás végett szétküldözgetni. 
Elnöke: Hlavatsek András tanár; alelnöke: Thébusz Aladár 
VIII, oszt. t,, főjegyzője: Matuska József VIII. oszt., aljegyzője: 
Melcer Gyula VII. oszt. tanuló; főpénztárosa; Podsztrelen 
Endre IV. éves tanítóképzős. Alpénztárosok, kiknek feladata 
az egyes osztályokban a havi járulékot begyűjteni s az össze
gyűjtött pénzzel a havi gyűléseken beszámolni: VlII-ikban 
Konyári Pál, VII-ben Pongrác Sándor, Vl-ban Szabó Kálmán, 
V-ben Wallentinyi Samu, IV-ikben Mikler Károly VIII., III-ik- 
ban Bartos Pál VIII., II-ikban Augusztinovics Győző VIII.,
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I-ben Dedinszky Aladár VI. oszt. tanulók. A havi gyűléseken 
a számadás befejezése után vallásos tárgyú szavallások és fel
olvasások tartatnak, emezek többnyire a „Vasárnapiból. Az 
egylet rendes tagjainak száma 67, pártoló tagok az algymna- 
sium növendékei. A gyűlésen szavazati joggal csakis a felgym- 
nasium növendékei bírnak. A krajcáros adományokból begyült 
az év folyamán 121 frt 53 kr. Az egyesület határozata szerint 
az egyetemes ev. gyámegyesületnek, mint más években 3 díszkö- 
tésü biblia bocsáttatott rendelkezésére 12 frt értékben. Ezenkívül 
a következő adományok küldettek szét: a selrneci ev. egyháznak 
conflrmatiói ajándékokra 10 fr t; a lyceumnak magyar énekes 
könyvek megszerzésére 15 frt; a kondorosi egyháznak 5 frt; 
Erdő-Tarcsa, Erdő-Kürth, Duna-Szerdahely, Darázsinak 6—6 
fr t; Nagy-Semlak, Mármaros-Szigetnek 5—5 f r t ; Kis-Ujfalu, 
Viborna, Bagonya és Sztregovának 4—4 fr t; a besztercebá
nyai ev. egyház filiáinak 8 frt; „Leopoldaniumra“ 6 frt.

IX. A tanulók száma.
A tanulók száma a lyceumi osztályokban a tanév elején 

247 volt (múlt évben 254) a tanév végén 235, ezek közt ma
gántanuló 3, a többi nyilvános. Vizsgálatlan maradt 4, kima
radt 5, meghalt 2, elküldetett 1 = 1 2 .  V a l l á s r a  nézve 
ágost. hitv. 179, helv. hitv. 10, lóm. kath. 42, izr. 4 =  235. 
A n y a n y e l v r e  nézve: magyar 162, német 21, tót 52 =  235. 
I l l e t ő s é g r e  nézve: helybeli 65, megyebeli 41, más megye
beli 128, csehországi 1 =  235.

A t a n í t ó k é p z ő b e n  volt a tanév elején 23, a tanév 
végén 22, egy még karácsony előtt Bagonyára hivatván meg 
tanítónak. Vallásra nézve mind ágost. hitv. Illetőségre nézve 
selmeci 6, a többi vidéki.

X. Vizsgálatok.
Az évzáró vizsgálat a VIII-ik osztálybeli tanulókkal május 

5—15-ig tartatott meg oly eredménynyel, hogy az Írásbeli 
érettségire mindnyájan voltak bocsáthatók, melylyel a buda
pesti országos tornaverseny után május 21 -26-ig voltunk el
foglalva. A többi osztályokkal a záró vizsgálatok, melyeken 
mindenik tanuló egy censor-tanár jelenlétében minden tan
tárgyból, pedig az egész évi tananyagból tartozott felelni, jú
nius 12—22-ig, — 23-án az osztályzat tétetett közzé, kiosztattak
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az ösztöndíjak és jutalomkönyvek, mikről 1. VI. szám alatt. 
A vizsgálatok eredménye: j e l e s r e  vitte mind a 8 osztályban 
44, (ezek közül pedig minden tantárgyban 33, a többi egy 
jóval), j ó r a  46 (minden tantárgyban jó v. jeles érdemjegygyei 
de egy elégségessel), e l é g s é g e s r e  109 (minden tárgyban 
legalább elégséges, vagy két tárgyban elégséges, a többiben jó 
v. jeles érdemjegygyei). E l é g t e l e n  36. Ilyent kap általános 
fokozatul, kinek egy vagy több tantárgyból elégtelenje van. 
Ha egy van s felsőbb osztályba kíván menni, ezt September 
elején a tanári kar engedélyével javíthatja, ilyen van 21 ; ki
nek kettő van, mélt. Sárkány Sámuel püspök úrhoz kell folya
modnia engedélyért a javíthatásra, (ilyen van 7, javíthat 3), 
de a tanári kar a kérvényt nem terjeszti fel ajánlólag, ha e 
két tárgynak egyike latin nyelv, vagy mennyiségtan; kinek 3 
tantárgyból van elégtelenje, az vagy az osztályt ismételni, vagy 
az iskolát elhagyni kénytelen. Je lesek  az I-ső osztályban Feigel 
József, Hecsko Gyula, Uhljar Sám. és Krátky Gyula, emez egy 
jóval; a Ii-ikban Bauman Győző, Delinga Sámuel, Honko Pál, 
Hrasko Kálmán; egy jóval: Hrúz Sámuel, Libertinyi Árpád és 
Rohács Boldizsár; a III-ikban Hlavacsek Árpád és Béla, Pauks 
Béla, Raksányi Sámuel és Obuch János, emez egy jóval; 
IV-ben Breznyik János, Klimann Sámuel és Suhayda Lajos, 
egy jóval Boleman Béla és Medveczky Lajos; V-ben Bartko 
Pál, Vallentinyi Sámuel és Zathurecky János, ez egy jóval; 
VI-ban Adamik János, Collinaszy Gusztáv, Dedinszky Aladár, 
Kiss Gyula, Kovalovszky János, Weber Pál, egy jóval Hor
váth János, Karlovszky Dán. és Vehovszky P ál; VII-ben Hän
del Vilmos; VIII-ban Bartos Pál, Glement Béla, Hallay Zoltán, 
Jezsovics János, Klein Béla, Konyári Pál, Pántyik Árpád, 
Pesthy Pál és Schmidt Ferenc. A tanulók névjegyzékében a 
nevek előtt álló számok átalános fokozatot jelentenek, 1 — je
les, 2 =  jó, 3 =  elégséges, 4 =  elégtelen, a kis számok a tan
tárgyak számát jelzik, melyekből az illető elégtelent kapott.

Az é r e t t s é g i  v i z s g á l a t r a  a VIII-ad oszt. növendé
kek, kik a tanév végéig tanintézetünkben maradtak, mind, 
26-an jelentkeztek. Az Írásbelit május 21—26-án, a szóbelit 
pedig junius 24—26-án, emezt mélt. Sárkány Sám. bányai ev. 
egyházkerületi püspök úr elnöklete alatt s nsgos Dr. Heinrich 
Gusztáv egyetemi tanár úrnak, mint kormány képviselőnek sze
mes ellenőrzése mellett. Az eredmény: hárman egy-egy tan-
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tárgyból september-hó 9-én a budapesti év; fögymnasimubnn 
leteendő javító vizsgálatra utasít.tattak, égy a magyar irodalom
ból, egy a természettanból, egy meg a mennyiségtanból, a 
többi 23-nak az érettségi bizonyítvány kiszolgáltathatni hatá- 
roztatott, kik közöl átalános fokozatul j e l e s t  tí-an kaptak: 
Bartos Pál, Clement Béla, Jezsovics János, Klein Béla, Pantyik 
Árpád és Schmidt Ferenc, j ó t  4-en: Baltigh Zsigmond, Hallay 
Zoltán, Konyári Pál és Pesthy Pál, e l é g s é g e s t  13-an: 
Augusztinovics Győző, Brocken Jenő, Hirschl Sándor, Lévay 
Győző, Liff'a Aurél, Matuska József, Mikler Károly, Skolnik 
Vilmos, Solcz Dezső, Thébusz Aladár, Wagner József és Zachar 
Ádám. A megvizsgáltak közül theologiára 4-en készülnek, ta
nári pályára 3-an, jogira 5-en; bányászatira 6-an, ezek közt 
vaskohászatra 2-en; erdészetire 1; katonaira 3-an; orvosira 
1, gépész-mérnökire 1. gazdászatira 1, festészetire 1, zenésze- 
tire 1, szinészetire 1. Ugyanez alkalommal Schröder Géza, a 
körmőcbányai állami főreáliskola növendéke, ki Körmöcbányán 
az érettségit jó sikerrel tette le, a nm. vallás- s közoktatás- 
ügyi minister úr engedélyével nálunk a latin nyelvből kedvező 
eredménynyel vizsgáltatott meg.

Közvetetlenül az érettségi vizsgálat után tartatott meg 
két végzett tanítóképzőssel s Bucsán P. bacuri és Bátyel Sámuel 
bagonyai tanítókkal tanképesítő vizsgálat, az Írásbeli junius 
26-án s a szóbeli 27-én ugyancsak mélt. Sárkány Sámuel püs
pök úr elnöklete alatt s a tanítói oklevél mind a 4-nek kia
datni határoztatott Bucsán Pálnak és Podsztrelen Endrének jó, 
Batyel Sámuel és Kliment Endrének pedig elégséges átalános 
fokozattal.

XI. Iskolai fizetendők.
A tandíjat a lyceumi osztályokban — az eddigi jövede

lem, különösen a tanári ötödévi pótlék emelkedése miatt, me
lyet most majdnem mindenik tanár élvez, mi 10-nél magában 
is 500 írtra rúg — a szükségletek fedezésére nem lévén elegendő, 
a kerül. isk. tanács,. a kerül, gyűlés által jóváhagyás reményé
ben 2 írttal határozta emeltetni s 24 írtban állapította meg, úgy 
hogy ebből 13 frt tulajdonképeni tandíjra, 11 frt pedig más 
isk. szükségletekre, milyenek a tornászat, könyvtári s múzeumi 
kiadások, fűtés s világításra fordíttassék, mi két részletben 
lesz fizetendő, 12 frt a tanév elején, 12 frt pedig februárius-hó
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elsején. Zenedíj, kik magukat a zeneintézetben zongorázásban 
kívánják gyakorolni, 20 írt. Ingyen most csak a tanítóképzősök 
taníttatnak. Az é l e l m e z ő b e n  (alumneumban) egész évi tar
tásért, ebéd s vacsoráért, ha kell, orvosi segély s gyógysze
rekért is, 50 frt, melynek fele hasonlón az év elején, másik 
fele pedig februárius-hó 1-sején beszolgáltatandó. Ebédre jár 
leves, marhahús, főzelék, kenyér, vasárnap s ünnepnapokon 
sült; vacsorára kenyér s vastagétel, egyszer hetenkint gúlyás- 
hús, kétszer tésztásétel. A tanítóképzősöknél maradnak az 
eddigi díjtételek, tandíj 12 frt s élelmezési díj 24 frt. Ki ré
gibb tartozását a tanév elején le nem rójja, a kerül. isk. ta
nács határozatánál fogva fel nem veendő a tanintézetbe; kivé
telt csak szegény, kitűnő szorgalmú és feddhetlen erk. maga- 
viseletű tanulóknál szoktunk tenni.

XII. A jövő tanév
September 1-sején veszi kezdetét, mely nap az algymnas. nö
vendékekkel fognak a javító vizsgálatok megtartatni, 2-ikán 
pedig a felgymnasiumbeliekkel délelőtt és délután. Az első 
osztályba felveendőktől megkívánjuk, hogy korukat keresztle
véllel igazolják. Kik bizonyítványt nem hoznak, de ha szüksé
gét látjuk, máskülönben is, fölvételi vizsgálatnak fognak alá
veti élni. Későn érkezők, ha elmaradásukat alapos okkal nem 
igazolandják, be nem fogadtatnak.



A növendékek n évjegyzék e.

Jegyek m agyarázata. *) kimaradt, **) vizsgálatiul! ma
radt, ***) elküldetett, f) meghalt, ***) magántanuló; á. — ágos
tai, h. =  belvét, k. =  róni. kath. hitvallású, i. =  izraelita;
1 — jeles, 2 =  jó, 3 =  elégséges, 4 =  elégtelen általános 
osztályzat.

Vili. Osztály.
3 Augusztinovics Győző, á., Szántó, Heves m.
2 Baltigh Zzigmond, á., Monor, Pest m.
1 Bartos Pál, á., Nógrád, Nógrád m.
*) Bolgár Dezső, k., Vácz, Pest m.
3 Brandenburg Dezső, k., Selmec, Hont m.
3 Brocken Jenő, á., Tápió Szt. Márton, Pest m.
3 Buchvalder Mór, i., Héhalom, Nógrád m.
1 Clement Béla, á., Selmec, Hont m.
1 Hallay Zoltán, á., Pásztó, Heves m.
3 Hirschl Sándor, i., Dány, Pest m.
1 Jezsovics János, á., Czinkota, Pest m.
1 Klein Béla, á., Felső-Telekes, Borsod m.
1 Konyári Pál, á., Domony, Pest m.
*) Láncos Gyula, k., A.-Kubin, Árva m.
3 Lévay Győző, k., Koltha, Komárom m.
3 Liffa Aurél, á., Korpona, Hont m.
3 Matuska József, á., Liptó Szt. Miklós, Liptó m.
3 Maza János, k., Kaposvár, Somogy m.
2 Mikler Károly, á., Nagy-Károly, Szathmár m., ism.
1 Pántyik Árpád, á., Resica, Krassó-Szörény m.
1 Pesthy Pál, á., Úzd, Tolna m.
1 Schmidt Ferenc, k., Selmec, Hont m.
3 Skolnik Vilmos, k., Selmec, Hont m.
2 Soltz Dezső, á., Besztercebánya, Zólyom m. .
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3 Szirotku Szilárd, á., Görnőr-Panyit, Gömör m.
2 Thébusz Aladár, á., Zólyom, Zólyom in.
2 Wagner József, k., Selmec, Hont m.
2 Zachar Ádám, k., Selmec, Hont m.

Összesen: 28.

IV-ed évi tanfolyam, tanítóképzősök.
*) Bátyel Samu, á., Zsember, Hont ni.
3 Kliment Endre, á„ Békés-Csaba, Békés m.
3 Podsztrelen Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.

Összesen : 3.

VII. Osztály.
3 Augenstein Péter, k., Zsombolya, Torontál m.
3 Bartko Miklós, á., Miskolc, Borsod m.
3 Beer Imre, k., Búcs, Zólyom m.
3 Csepella István, k., Magurka, Liptó m.
3 Gasparik János, k., Selmecz, Hont m.
3 Gasparkovits József, k., Selmec, Hont in.
1 Händel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
4j Havas János, k., N.-Oroszi, Nógrád m.
4, Heim Károly, k., Selmec, Hont m.
3 Hlnvatsek Ágost, k., Pribiszlau, Gsaszlaui kerület.
3 Holcapfel Gyula, k., Komárom, Komáimul m.
4, Holluby Arthur, á., Bakabánya, Hont m.
3 Illanic Dániel, á., Korpona, Hont m.
% Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
*) Karasz Gusztáv, á., Zólyom, Zólyom m.
3 Kiss Milos, á., Podluzsány, Trencsén m.
2 Láng Miksa, k., Selmec, Hont m.
3 Melcer Gyula, á., Ácsa, Pest m.
4s Pauer Jenő, á., Selmec, Hont m,
3 Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
3 Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Ruttkay István, á., Kis-Túr, Hont m.
2 Schindler Arthur, á , Körmöcbánya, Hont m.
3 Schvitzer Imre, i., Érsekújvár, Nyitra m.
2 Sensell György, á., Rudló, Zólyom m.
***) Sztarna József, k., Vörösvágás, Sáros m.
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2 Tóth Aristides, k., Selmec, Hont m
3 Wagner Márk, k., Somos-Újfalu, Nógrád m.
2 Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.
4, Zachar László, k., Selmec, Hont m.

Összesen: 30.

III-ad évi tanfolyam, tanítóképzősök.
2 Lacó Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.
4, Lukácsok István, á., Bakabánya, Hont m.
2 Rúzsa János, á., Rád vány, Zólyom m.
2 Simonidesz Pál, á., Selmec, Hont m.
4j Szmetnna Gusztáv, á., N.-Szombat, Pozsony m.

Összesen: 5.

VI. Osztály.
1 Adamik János, á.. Békés-Csaba, Békés m.
3 Boleman Vilmos, á., Vihnye, Bars m.
2 Clement Károly, á., Selmec, Hont m.
1 Collinászi Gusztáv, k., Liptó-Ujvár, Liptó ni.
3 Csupkay János, á., Lentvora, Nógrád m.
1 Dedinszky Aladár, á., Nagy-Szelezsény, Bars ni.
3 Fendt Vilmos, á., Töhöl, Bars m.
2 Fintha Dezső, k., Apc, Heves m.
1 Horváth János, á., Blazsóc, Túróc m.
1 Karlovszky Dániel, á., Pribóc, Túróc m.
1 Kiss Gyula, á., Tót-Györk, Pest m.
2 Kolbonheyer Vilmos, á., Körmöcbánya, Bars ni.
1 Kovalovszky János, á., Bakabánya, Hont m.
3 Kovácsy Aurél, k., Alsó-Lúgos, Bjhar m.
3 Kozsehuba János, á., Jaszenova, Árva rn.
2 Krátky Samu, á., Maglód, Pest m.
2 Krcsméry Vladimir, á., Garamszegh, Zólyom in.
3 Micsinay Pál, á., Szúpatak, Nógrád m.
3 Rákócy Gyula, á., Szt. Péter, Nógrád ni.
3 Sárkány Ernő, á., Pilis, Pest m.
2 Segesváry Béla, h., Alsó-Dabas, Pest m.
3 Szabó Kálmán, á., Közép-Palojta, Hont m.
*) Szatmáry Mihály, h., Marósvásárhely, Erdély.
***) Szitkey János, k., Bath, Hont ni., ismétlő.
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f) Tnntossy Géza, k., Rigyász, Zala m.
3 Újhelyi József, k., Örkény, Pest m.
1 Vehovszky Pál, á , Salgó-Tarján, Nógrád ni
1 Wéber Pál, A., Rákos-Keresztár, Pest ni.

Összesen : 28.

Il-od évi tanfolyam, tanítóképzősök.
2 Angusztinyi András, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m
3 Bukovszky Lajossá., Radvány, Zólyom m
2 Figusch Vilmos, á., Besztercebánya, Zólyom m.
3 Kneppo János, á., Radvány, Zólyom m.
3 Kralik Gusztáv, á„ Selmec, Honim .
3 Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m.
3 Tilt Károly, á., Zólyom-Brezó, Zólyom m.

Összesen : 7.

V. Osztály.
3 Babjak Gyula, á , Püspök-Hatvan, Pest m.
1 Bartkó Pál, á., Zólyom, Zólyom ni.
2 Bender Ottó, kJ, Szt.-Jakab, Heves m.
3 Brocken Elek, A., Pilis, Pest m.
**) Csobrda Dusán, á., Szmrecsán, Liptó m.
3 Derer Imre, á., Selmec, Hont m.
4j Droba Márton, á., Mogyoród, Zólyom m.
3 Fabricius Lázár, á., Mere, Hont m.
3 Ferjanc Samu, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m 
3 Krátky Aladár, á., Csik-Tarcsa, Pest m.
4, Lehocky Miklós, á., Besztercebánya, Zólyom ni.
4, Mantuáno Géza, k,, Zólyom, Zólyom m 
4, Mihalik Géza, k., Zólyom, Zólyom hí.
3 Patay Pál, h., Szódó, Bars m.
3 Ráth Ferenc, k., Mármaros-Sziget, Mármaros m.
2 Stefanik László, A., Bagh, Pest m.
1 Vallentinyi Samu, á.. Dengeleg, Nógrád m.
1 Záthureczky János, á., Breznóbánya, Zólyom m.

Összesen: 18.

I-sö évi tanfolyam, tanítóképzősök.
3 Helyvigh Ede, á., Selniec, Hont m.
3 Horváth János, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
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3 Pethő Péter, á., Álsó-Malatin, Liptó m.
3 Petritz Mihály, á.. N.-Becskerek, Torontál rn.
3 Szabó Ernő, á., Klek, Torontál ni.
3 Szabó Lajos, á., Szerb-Aradácz, Torontál m.
3 Szametz Samu, á., Bélabánya, Hont in. ismétlő.
4j Sedel János, á., Selmec Hont m.

Összesen: 8.

IV. Osztály.
4S Antal Géza, h., Nagyvárad, Bihar m.
2 Baumann Miklós, á., Osztrolúka, Zólyom m.
3 Beer Gyula, k., Búcs, Zólyom m.
3 Bélák Loránd, á., Enying, Veszprém m.
1 Boleman Béla, á., Selmec, Hont m.
1 Breznyik János, á., Domony, Pest m.
3 Clement Gyula, á., Selmec, Hont m.
3 Csiampor Vince, á., Hajnik, Zólyom m.
2 Gaal István, á., Agárd, Nógrád m.
3 Heincz Iván, á., N.-Szlabos, Gömör m. ismétlő.
3 Hankisz Húgó, á., Selmec, Hont m.
3 Hecsko Vladimir, á., Hodrusbánya, Hönt m,
3 Horváth Samu, á., Ebeck, Nógrád m.
2 Kachelmann Győző, á., Selmec, Hont m.
2 Kevicky Pál, á., Báth, Hont m.
3 Klein Mihály, á., Dalmad, Hont m.
1 Klimann Samu, á., Bakabánya, Hont m.
2 Kmetty Jenő, á., Nógrád, Nógrád m.
2 Kozár József, á., Bakabánya, Hont m.
2 Margótsy László, á., Selmec, Hont m. *•
2 Matuska László, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m.
1 Medvecky Lajos, á., Zólyom, Zólyom m.
2 Oszvaldt Gusztáv, á., Pozsony, Pozsony m.
**) Patay Miklós, h., Szódó, Bars m.
3 Platthy Andor, á., Budapest.
2 Ponicsan Pál, á., Ocsova, Zólyom m.
2 Sembery István, á., Budapest.
1 Suhajda Lajos, á., N.-Kűrtös, Nógrád m. 
f  Svehla Béla, á,, Rozsnyó, Gömör m.
4, Wágncr József, á , Szélakna, Hont m.
**) Veress István, á., Kutassó, Nógrád m.
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2 Vísnyovszky Károly, A., Selmec, Hont mi 
%*) Ziina: Gyula, k., SzliAcs, Zólyom m

Összesen: 33.

III. Osztály.
3 Baligha Béla, á.„ Pozsony, Pozsony in.
3 Braun Dezső, á., Mozőherény, Békés in.
4, Brocken Béla, á , Pilis, Pest ni
2 Drienka Mihály, á., Lissó, Hont m.
3 Erdélyszkv Emil, á., Kosztolna, Nyitna m
3 Erdélyszkv Zsigmond, á., Krajna, NyH.ra.in..
2 Frenvo Győző, á., Szt.-Péter, Nógrád m.
3 Gutray Béla, li . Vámös-Ladány Bars ni.
4, Ilelyvigh Gyula, A., Selmec, Hont m,
1 Hlavatsek Árpád, á., Besztercebánya, Zólyom ni 
I • Hlavatsek Béla, á., Besztercebánya, Zólyom m 
íj Holczapfel Károly, k., Komárom, Komárom m.
3 Höher Imre, k., Őszirőlúk;i, Zólyom m.
3 Hrúsz,.József, á,, Nagy-Szalatna, Zólyom in.
4# Kekécs József, k., Pászthó, Heves m.
3 Kinneth Győző, á., Dárda, Baranya m.
3 Klein Mór, á„ Vihnye, Bars m.
3 Kosztolányi Imre, á., Alsó-Ka inenec, Bars in.
1 Kiálik Samu, á., Bakabánya, Hont m.
2 Lehocky Gyula, á., Selmec, Hont m.
43 Liszkay Sándor, á,, Selmec, Hont m.
3 Locsava Sándor, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.
4, Nyitrai Béla, k., Selmec, Hont m.
1 Obuch János, á., Balázsfalva, Túróé m.
3 Oláh Gábor, k.,1 Pászthó, Heves m.
1 Pauks Béla, á., Jolsva, Gömör m.
3 Pivarcgek Kálmán, á., Tót-Pelsőcz, Zólyom m.
1 Raksányi Samu, á., Bakabánya, Hont m. • o 
3 Rell Gyula, á ,  Teszér, Hont m.
3 Schvarc Arnold, i., Lackó, Hont m.
3 Szadovszky Zoltán, k., Budapest.
2 Szlancsik György, á., Osztrolűka, Zólyom m.
3 Sztrharszky Gyula, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
3 Thébusz Zoltán, A, Zólyom, Zólyom m.
4j Titt Ottó, á., Zólyom-Brezó, Zólyom m.
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3 Utzás Virgil, á., Selmec, Hont m.
3 Zahn Oszkár, á., Bélabánya, Hont m.

Összesen: 37.

II. Osztály.
1 Baumann Győző, á., Újbánya, Hontm.
3 Clement Ernő, á., Selmec, Hont m.
1 Delinga Samu, á., Bakabánya, Hont m.
4a Eisele Vilmos, á., Selmec, Hont m.
3 Galáth Gusztáv, á., Lónyabánya, Nógrád m.
4, Gracza Vilmos, á., Bakabánya, Hont m.
*) Hallay János, á., Ledény, Hont m.
3 Kamrák Béla, á., Selmec, Hont m.
3 Herbst Ágost, á., Selmec, Hont m. ismétlő.
3 Herbst Gyula, á., Selmec, Hont m.
1 Honko Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
1 Hraskó Kálmán, á , Vác, Pest m.
1 Hrúz Samu. á., Bakabánya, Hont m.
42 Huszágh Adolf, á., Kis-Garam, Zólyom m.
3 Jeszenszky Imre, á., Mező-Berény, Békés m.
3 Juhász Jenő, h., Léva, Bars m.
2 Kevicky László, á., Báth, Hont m.
3 Kolbenheyer Arthur, á., Szeged, Csongrád m.
3 Klein Dezső, á., Tornaalja, Gömör m.
2 Králik Károly, á., Selmec, Hont m.
3 Krausz Vilmos, á., Selmecz Hont m.
4j Kupcsok Samu á., Bakabánya, Hont m.
3 Lányi Árpád, h., Besö, Bars m.
1 Libertinyí Árpád, á., Budapest.
3 Manner Géza, k., Kis-Terenye, Nógrád m.
2 Repicky Emil, á., Korpona, Hont rn.
1 Robács Boldizsár, á., Udvarnok, Hont m.
3 Seidel Henrik, á., Selmec, Hont ni.
4, Széli Balázs, h., Zólyom, Zólyom m.
3 Szvjatko János, á , Besztercebánya, Zólyom m.
3 Uray Zoltán, h., Hete, Beregh m.
2 ***) Vajda Barna Aladár, á., Palást, Hont m.

Összesen: 32.

4
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I. Osztály.

3 Adamcsik Samu, á., Bakabánya, Hont m.
4-3 Belohorszky Gyula, á., Királyfalva, Hont m.
3 Braxatorisz Oszkár, á., Badin, Zólyom m.
4j Chrien Gusztáv, á., Selmecz, Hont m.
3 Clement Aladár, á., Selmecz, Hont m.
3 Dérer Ottó, á., Selmecz, Hont m.
2 Érti János, á., Selmecz, Hont m. ismétlő.
3 Fabricius Dezső, á., Mere, Hont m.
1 Feigl József, á., Zólyom, Zólyom m.
4Z Falat Dániel, á., Nagy-Szelezsény, Bars m.
2 Gaal István, h , Vámos-Ladany, Bars m.
2 Gellén Barna, h„ Puszta- Szalatnya, Nógrád m.
3 Hauser Gyula, k., Facsko, Trencsén m. ismétlő.
1 Hecsko Gyula, á ,  Hodrusbánya, Hont m.
3 Hollósy Károly, k., Zólyom, Zólyom m.
3 Hlatky Béla, k , Selmec, Hont m. ismétlő.

Hornyacsek István, á., Selmec, Hont m. ismétlő.
Jahoda János, á., Ponyik, Zólyom m. ismétlő.

**) Jahoda Emil, á., Pónyik, Zólyom m.
43 Kmetty Gyula, á., Nógrád, Nógrád in.
4j Kosztolányi Gábor, á., Nemes-Kosztolány, Bars m. isin.
1 Krátky Gyula, á., Maglód, Pest m.
4, Lehoczky Frigyes, á., Selmec, Hont m.
3 Midriak Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
43 Ölük Oszkár, á , Újbánya, Bars m.
3 Paulinyi Mihály, á., Dolány, Nógrád m- 
4, Platthy Miklós, á., Albertfalva, Pest m.
3 Rell Béla, á., Teszér, Hont m.
2 Seidel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
42 Simko János, á., Banka, Hont m
4S Siska Samu, á., Garam-Berzencze, Bars m.
3 Spiska József, k., Selmec, Hont m.
3 Stibrányi György, á., Börzsöny, Hont m.
2 Solcz Elemér, á., Tiszolcz, Gömör m.
3 Szabó Károly, á., Endrefalva, Nógrád m.
4, Szécsi Sándor, k., Selmecz, Hont m.
3 Szvjatko Lajos, á., Besztercebánya, Zóljom m.
1 Uhljar Samu, á., Zólyom, Zólyom, m.
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4, Utzás Gyula, á., Selmcc, Hont m.
44 Veress Árpád, á., Kutassó, Nógrád m.
3 Zamboj János, á., Bakabánya, Hont m. ismétlő.

Összesen: 41.








