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Lukianos két dialógusa,

Hogyan éltek a görögök? Hogyan viselték magukat olt- 
hon és az utcán? Hogyan érintkeztek egymással? Mit hittek 
az égi hatalmakról, a túlvilágról? Hogyan vélekedtek philoso- 
phusaikról ? Mindezen kérdésre bő feleletet találhatunk Luki
anos irataiban. Lerajzolja ö a görög társadalmat jó és rósz 
oldaláról; megismerteti velünk életüket a legapróbb részletekig, 
úgy, hogy azon képek, a melyeket egyéb Írók művei után 
alkotunk magunkban a görög életről, ő általa mintegy meg
elevenednek előttünk. Nemcsak az uralkodó eszméket ismerjük 
meg belőle, hanem a mindennapi életet a maga ezer aprósá
gával; nemcsak nagy szellemeket ismerünk meg belőle, hanem 
lerajzol közönséges, mindennapi embereket, százféle örömükkel 
s ezerféle bajukkal, úgy, hogy világosan látható az akkori 
életnek meg a mainak gyakori közös vonása; látjuk, hogy az 
ember akkor is az volt, a ki ma. ürömmel teljes meglepetés 
fog el bennünket, midőn egy általa rajzolt emberben ugyan
azon tulajdonságot, óhajokat, s ugyanazt a gondolkodásmódot 
veszszük észre, melyeket ma is tapasztalhatunk ; vagy ha észre- 
veszszük a különbséget, mely az akkori és mai élet egyes jelen
ségei közt van. Az iskolai auktorok ideális egyénekkel foglal
koznak; belőlük többnyire ideális személyekről szerzünk homá
lyos képeket; rajta vagyunk ugyan, hogy e képeket a régiségek 
segítségével reálisakká tegyük, de az idő rövidsége s a tár
gyalandó nagy anyag rendkívül megnehezítik, hogy ezt az 
eredményt teljesen elérjük. Lukianos müveiből a később kor
beli görög ember gondolkodásmódját tanuljuk meg; azt is meg
tudjuk, hogyan vélekedőit régi nagyjairól ez a kor; azt is, 
meglátjuk, hogy a görög félfogás hogyan közeledett a kérész-; , 
ténységéhez, s igy az iskolában olvasottakhoz alkalmas befeje
zési képezhetnének iratai. E czélból akarom ezúttal két dia-
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íogusát ismertetni. Az első cime: Álom vagy Kakas, a má
sodiké : Hajózás az alvilágba. Mindkettőben a gazdag és 
szegény közti különbség játszik főszerepet; elsőnél a földi 
életben, másodiknál a túlvilágon. Irataiban lépten-nyomon 
találkozunk hasonló thémákkal; gyakran tárgyalja a vagyon 
által okozott sociális különbségeket; majd az üres philosophu- 
sokat gúnyolja, s nem ritkán a görögök hitét és szertartásait 
ostromolja. Lukianos Krisztus születése után 125 körül szüle
tett Samosatában, Syriában. tízülői előbb azt akarták, hogy 
szobrász legyen; ezt a mesterséget sajátíthatta volna el leg
könnyebben. Nagybátyjához került, ki, mivel a fin ügyetlen
ségből egy kőlapot eltörött, megverte s ezzel elment minden 
kedve a szobrászattól. Maga beszéli el ezt a dolgot Álom cimü 
élőbeszédében. Ezután tovább folytatta tanulmányait; és pedig 
mint maga is mondja egyik iratában (Kétszeres vádlott), rhetori 
tudományával sok sikert aratva utazta be Görögországot. Itáliát 
és Galliát. Nagy htjából visszatérve, Athénben a philosophiát 
akarta tanulmányozni, de biz ettől hamar elment kedve, látva, 
hogy a philosophusok tudománya már csak üres fecsegéssé 
lön. Ő egy uj eredeti irodalmi ágat kezdett művelni, t. i. 
komikus elemet vegyitett a dialógushoz, mely utóbbi műfajt 
a philosophusok müveitek. Negyven éves korában kezdte írni 
satirikus dialógusait, melyekkel sok tapsot aratott, de sok 
ellenséget is szerzett. ' A philosophusokat magára haragította, 
mert egyre gúnyolta őket, hogy csak külsejükkel akarnak tudó
soknak látszani, a tudománytól pedig messze vannak. Körül
belül húsz évig élt igy Athénben, végre Egyptomba ment, hol 
előkelő hivatalt vállalt. Neve alatt 83 kisebb-nagyobb irat ma
radt reánk, ezen kívül még 53 epigramma.

Az Álom vagy Kakas cimü dialógus tartalma a következő:
Az athéni vargát, Mikylost még hajnal előtt veri fel álmá

ból kakasa; meg is haragszik rá, nemcsak azért, hogy felébresz
tette, hanem hogy oly szép álmát kiverte szeméből; ezért 
meg is Ígéri, hogy majd nappal agyonüti. De ime legnagyobb 
Csodálkozására, sőt rémületére a kakas emberi hangon szólal 
meg s azzal védekezik, hogy hisz csak a munkaidőt akarta 
meghosszabbítani, hogy annál többet dolgozhassék gazdája. 
A kakas arra, hogy ő emberi hangon szól, Hoinérosra hivat
kozik s műveletlennek tartja gazdáját, ha azt sem tudja, hogy 
Achilles lova Xnnthos is beszélt, sőt nem is prózában, hanem
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egész költeményt szavalt; ha az Argó hajó gerincze vagy a 
dodonai tölgy tudott beszélni, miért volna csodálatos, ha ő is 
kakas létére megszólal, ki mindig az emberek környezetében 
él. De megígéri gazdájának, hogy ha ki nem fecsegi, azt is 
megmondja, hogy honnan van az, hogy ő beszélni tud. Mikylos 
ezt a párbeszédet is álomszerűnek tartja, arról meg biztosítja 
a kakast, hogy nem fog szólni senkinek sem arról, a mit tőle 
hallott, mert ugyan ki is hinné el, ha valakinek elbeszélne 
valamit s hozzátenné, hogy: ezt maga a kakas mondta. A 
kakas erre azt mondja, hogy ő valamikor ember volt. Miky- 
losnak itt Alektryon mythosa jut eszébe. Alektryont Ares vál
toztatta kakassá haragjában, hogy őr létére elaludt, s a kakasok 
azért kezdenek már hajnal előtt kukorékolni, hogy régi hibá
jukat jóvá tehessék, s jó korán jelzik, hogy kel már Hélios. 
A kakas is hallott erről a meséről, de ő nem ez az Alektryon, 
hanem a samosi Pythagoras, Mnesarchos fia. Mykilos már 
hallott erről a hencegő sophistáról, kire azért haragszik leg
inkább, mert a babot, legkedvesebb eledelét eltiltotta, s arra 
beszélte rá az embereket, hogy öt évig ne beszéljenek. A kakas 
azt mondja, hogy Pythagoras előtt ő Euphorbos volt. Mikylos 
ezt csalásnak és szemfényvesztésnek tartja, s el is kezd okos
kodni a maga eszével s rá is jön, hogy biz csak még sem 
Pythagoras az, a kivel beszél, mert már két dolgot vett észre, 
a mi nem mutat Pythagorasra. Az egyik az, hogy ez akakas so
kat lármáz, pedig Pythagoras hallgatásra in tett; a másik meg, 
hogy a mint az este haza jött, más nem lévén, egy pár szem 
babot vetett oda neki s ez az ál-Pythagoras megette, a mi 
pedig világos törvénysértés. A kakas azzal védekezik, hogy 
akkor azért nem evett babot, mert philosophus volt, mostan 
pedig madár, tehát ehetik babot, most más természete Van : 
különben sok mindenen ment át s ha elhallgatja, szívesen el
mondja kalandjait. Mikylosnak tetszik a beszélő kakas, sőt 
ha valaki választatni akarna vele, hogy inkább akarja-e a 
kakas elbeszélését hallani, vagy ismét azt a boldog álmot látni, 
a mit kevéssel ezelőtt látott: nem tudná, hogy melyiket vá- 
laszsza. A kakas szánja Mikylost, hogy még mindig az álmon 
jár az esze, vagy költői szóval: azt a hiú boldogságot kergeti 
emlékezetével, a kakas szeretné tudni, vájjon az elefántcsont 
vagy a szaru kapun jött-e ez az álom ? Mikylos azt mondja, 
hogy az aranykapun jö tt; Honreros, az a fecsegő poéta, ki
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maga is vak volt, csak olyan szegényes álmokat láthatott. A 
sok aranyról meg a poétáról Mikylosnak Pindaros jut eszébe. 
Kéri a kakast, hogy juttassa eszébe azt a költeményt, hol a 
vízről szól, aztán az aranyat dicséri, mindjárt könyvének elején 
van s valamennyi közt legszebb éneke. A kakas azután el is 
kezdi, hogy: „Leghatalmasabb a viz; az arany azonban, mely 
tündöklik mint az éjjel égő tűz, a nemeslelkü Plutos kiváló 
ajándéka.“ Ez az, a mire Mikylos gondolt; mintha csak az ő 
álmát látta volna Pindaros. Mikylos mielőtt álmát elmondaná, 
a kakas biztatására előbb elbeszéli tegnapi élményeit. Ő ugyanis 
még sohasem ebédelt gazdag embernél, tegnap azonban oly 
szerencsés volt, hogy ebben az élvezetben részesült. A dolgot 
maga igy beszéli e l: Tegnap valami szerencsés véletlen követ
keztében találkoztam a gazdag Eukratcssel es én köszönve neki, 
mint a hogy az uraknak szoktam, eltávoztam, hogy esetleg 
ne szégyelje magát, ha valaki látná, hogy én ebben a kopott 
köpenyegemben vele vagyok. Ő azonban igy szólt: Mikylos, 
ma ünneplem leányom születésnapját és barátaim közül igen 
sokat meghittam; minthogy közülök egyikről azt mondják, 
hogy roszul érzi magát és nem képes velünk ebédelni, te jöjj 
el helyette fürdés után, ha csak a meghívott azt nem üzeni, 
hogy el fog jönni, minthogy még nem bizonyos. Ezt hallva, 
köszöntem neki s eljöttem. Imádkoztam aztán valamennyi 
istennek, hogy valami hideglelést, vagy tüdőgyuladást, avagy 
köszvényt küldjenek arra a gyengélkedőre, a kinek helyettes 
evőjévé lettem kinevezve. A fürdésig óriási idő telt e l; egyre 
figyeltem, hogy mennyit mulat már a napóra s mikor kellene 
már fürődnőm. A mint aztán eljött az ideje, gyorsan meg- 
fürödve elmegyek, illően elkészülve, t. i. köpönyegemet ki
fordítva, hogy a tisztább fele legyen kívül. Az ajtó előtt sok 
mást is találtam, de az is ott volt, a ki helyett nekem kellett 
volna ebédelnem. Négy legény hozta széken; ő volt az, akiről 
azt mondták, hogy roszul van, de meg is látszott rajta, mert 
egyre nyögött, köhécselt, egészen sápadt volt; hatvan éves 
lehetett. Azt mondták, hogy valami philosophus féle, a ki az 
ifjakkal szokott fecsegni. Hosszú kecskeszakálla volt. A mint 
Archibios, az orvos, kérdezte, hogy ha ilyen roszul van, hát 
minek jött el, azt mondta, hogy a kötelességet nem szabad 
megszegni, pláne philosophusnak, még ha tizezer betegség 
akadályozná is, mert azt gondolhatná Eukrates, hogy lenézzük.
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Nem úgy, mondám én, hanem dicsérni fog, ha inkább otthon 
magadnál akarnál meghalni, mint hogy a lakomában köhögd ki 
lelkedet tüdőddel együtt. Ő azonban büszkeségből ügy tett, 
mintha nem hallotta volna a gúnyt. Csakhamar megérkezik a 
fürdőből Eukrales és látva Thesmopolist, — mert ez volt neve 
a philosophusnak — „Mester, igy szólt, jól tetted, hogy magad 
is eljöttél, de rövidséget sem szenvedtél volna, mert ha el is 
maradsz vala, mindent menten elküldtem volna neked.“ Ezt 
mondva, kezénél fogva vezette be Thesmopolist, kit a szolgák 
is támogattak. Én tehát a mint készültem odébb állani, ő felém 
fordult és sokáig habozott, midőn látta, hogy milyen elszomo
rodva állok ott, végül igy szólt: „Jer te is Mikylos, ebédelj 
velünk! Megmondom fiamnak, hogy menjen az asszonyházba 
s anyjával ebédeljen, hogy neked legyen helyed.“ Bementem 
hát, majdnem úgy járva, mint a farkas, mely hiába tátotta el 
száját; szégyenkeztem, mert úgy látszott, hogy a lakomáról 
kiszorítottam Eukrates fiát. A mint aztán eljött az ideje, hogy 
letelepedjünk, először is Thesmopolist, Zeus ucscse, öt jól 
megtermett legény nagynehezen felemelte s elhelyezte; min
denünnen feltámogatták vánkosokkal, hogy abban a helyzetben 
maradjon és tovább kitarthassa. Azután, mivel senki sem akart 
szomszédja lenni, engem telepítettek melléje, hogy asztaltársak 
legyünk. Ezután, Pythagoras, lakoináztunk, micsoda sok ételt, 
gazdag lakomát, csupa arany- és ezüstről! Voltak arany ser
legek is, meg szép felszolgáló ifjak, zenészek és közben bohó- 
ezok is. És igen kellemes volt a mulatság, kivéve, hogy engem 
nem kissé bántott, hogy Thesmopolis terhemre volt, mert majd 
valami erényről beszélt nekem, majd meg arra oktatott, hogy 
két tagadás eredménye egy állítás, majd, hogy ha nappal van, 
akkor nincs éjjel; sőt azt is bizonyilgatta, hogy nekem szarvaim 
varinak. Sok effélét beszélt összephilosophálva nekem, kinek 
semmi szükségem sincs rá és megcsorbitotta élvezetemet, nem 
hagyva sem a citerázókra, sem az énekesekre hallgatni. Ilyen 
volt hát, kakas, az a lakoma. — A kakas is belátja, hogy nem 
lehetett kellemes, hogy a mellé a fecsegő öreg mellé került. 
Mikylos ezután elmondja álmát s ezzel a kakas előtt elárulja 
legtitkosabb óhajait. — Azt álmodta ugyanis, hogy a gazdag 
Eukrates gyermektelen volt és haldoklóit s őt magához hivatta, 
végrendeletet tett s Mikylost tette örökösévé, aztán meghalt. 
Erre Mikylos a birtokba lépve, nagy mérőkkel mérte a sok
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aranyat, ezüstöt; a sok ruha, szolga, asztal, serleg mind az övé 
lett. Azután kihajtott fehér fogaton, büszkélkedve azok előtt, 
a kik látták és irigyelték. Előtte és mögötte sok szolga járt, 
gyalog meg lóháton. 0  maga Eukrates ruhájában volt s mint
egy tizenhat nehéz gyűrűjét ujjaira húzva, megparancsolta, 
hogy lakomát készítsenek barátjai megvendégelésére. Ezek pe
dig, mint a hogy álomban szokott történni, már jelen is voltak. 
Az ebédet már be is hozták, sőt már az ivásnál voltak s épen 
a barátság örömére aranycsészéjéből ivott valakivel, midőn a 
kakas elég alkalmatlanul közbe kiáltott s mindent szétzavart; 
úgy, hogy méltán is haragszik most már reá, mikor ezt az 
álmot el nézte volna három éjjelen keresztül is. A kakas cso
dálkozik, hogy mennyire imádja az aranyat Mikylos, mire ez 
azzal válaszol, hogy hisz Euphorbos is szerette, azért díszítette 
haját is aranynyal, a hogy Homeros is mondja. Az aranyat kü
lönben méltán tiszteli, mert az tulajdonosát széppé, bölcscsé, 
erőssé teszi; tiszteletet és dicsőséget szerezve, az ismeretlen 
embert is rövid idő alatt tekintélyessé és ünnepeltté változ
tatja. Ezt tapasztalatból tudja. Itt van az ő szomszédja és céh
társa, a pisze orrú Simon, a ki nem rég egy cseréptálat lopott 
tőle, mikor meghitta ebédre; ez egy gazdag unokatestvérétől 
rengeteg vagyont örökölt és most biborruhában kocsikázik, 
van mindene, tiszteli mindenki. Mikylost már nem is ismeri; 
sőt ő ezt a múltkor az utczán meglátva, igy szólt: Üdvözlégy 
Simon ! — mire az megboszankodva hagyta még szolgáinak: 
„Mondjátok meg annak a koldusnak, hogy ne kisebbítsen en
gem, nem Simon a nevem, hanem Simonides!“ — A kakas 
sajnálja, hogy gazdája ennyire irigyli a gazdagokat, a kiknek 
élete bizony egy csöppet sem irigylendő; ő tudja, mert gyak
ran megfordult szegénynél és gazdagnál. Ezzel meg vala az 
alkalom, hogy a kakas elmondhassa, mi mindent tapasztalt 
sokféle vándorlásában. Először is azt mondja, hogy senkit sem 
látott, aki boldogabban élne, mint mostani gazdája Mikylos. Ez az 
állítás mintegy forduló pontját képezi a dialógusnak, úgy, hogy 
ennek a bebizonyítása a második rész czélja. Megismerkedtünk 
eddig a szegény Mikylossal, a kinek alkalma volt megismerni 
a gazdagság előnyeit; látta a fényes jólétet Eukratesnál. látta 
a gyors emelkedést Simonnál. Különösen az utóbbit irigyli, 
mert ez olyan magaféle szegény ördögből lett egyszerre nagy 
úr, ő is ilyen szerelne lenni, sőt ezt az óhajtását igen egy
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szerűen meg is valósította álmában. Kívülről ismeri a gazdag
ságot s egyedül ebben látja a boldogságot ; most a kakas arra 
vállalkozik, hogy megmutassa neki az árnyoldalakat s elvevén 
kedvét tőle, megelégedésre tanítsa. A kakas ezután elkezdi 
beszélni lélekvándorlását, meg-megszakitva a kiváncsi Mikylos 
kérdéseitől. Mikylos azt kérdi, hogy mi volt ő maga ezelőtt. 
A kakas azt mondja, hogy indiai aranyásó hangya. „Oh de 
gonosz lusta lehettem, szól Mikylos, hogy egy pár szemernyi 
aranyat nem hoztam erre az életre.“ Azt is szeretné tudni, hogy 
mi lesz ezután. Mert ha valami jobb állapotba juthatna, ö 
rögtön kész magát felakasztani. A kakas midőn említi, hogy 
mint Euphorbos harcolt Trójánál a görögök ellen, Mikylos azt 
kérdi, hogy úgy volt-e minden, a mint Homeros mondja. A 
kakas szerint Homeros a Trójai háború idejében még Bak- 
triában teve volt, tehát nem ismerheti pontosan, mert biz Aias 
sem volt valami igen nagy ember, sőt Heléna sem volt olyan 
szép, mint gondolják. Ezután elmondja, hogy mint Pythagoras 
merre járt, mit tanult, s hogy a bab- és húsevést csak fel- 
tünéskeltés céljából tiltotta el, azt gondolva, hogy minél inkább 
idegenszerüsködik, annál hamarább ragadja csodálkozásra az 
embereket. Ezután Aspasia, majd a kynikus Krates, erre király, 
majd meg szegény ember, rövid idő múlva satrapa, azután ló, 
csóka, béka és sok más volt a kakas. Gyakran volt kakas, 
mert szerette ezt az életet, szolgálva királyoknál, szegényeknél 
és gazdagoknál. Ezután Mikylos kérésére elmondja, hogyan él a 
szegény és hogyan a gazdag. Először is a szegény ember igy 
é l: Te, Mikylos, nem sokat törődöl a háborúval, ha mondják 
is, hogy jön az ellenség. Nem gondolsz avval, hogy beütve 
szántóföldedet letiporják, vagy szőllőidet elpusztítják, hanem 
a mint meghallod a trombita szavát, körül nézesz, hogy hová 
menekülj. Mig amazok övéikért is aggódnak, szörnyüködnek, 
ha látják a város falairól, hogyan rabolják s viszik vagyonukat 
a szántóföldeken. Ha adót kell fizetni, csak a gazdagokat hívják. 
Mint vezérek vagy lovassági parancsnokok ők mennek a ve
szélybe. Te pedig ves:zőpaizsoddal fürgén és könnyen mene
külsz, s készséggel ülsz a győzelmi lakomához, mikor áldozatot 
hoz a győztes vezér. Békében ismét, mint a község tagja, 
a népgyülésben zsarnokoskodni fogsz a gazdagok felett; azok 
pedig reszketnek, meglapulnak s osztalékokkal engesztelnek. 
Ok gondoskodnak, hogy fürdőd legyen, versenyeken és színi
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előadásokon mulathass; te pedig felügyelő és gúnyos bíráló 
vagy, s mint egy úr, néha csak szóra sem méltatod őket és 
ha úgy tetszik, kőzáporral fenyegeted, vagy birtokukat osztod 
fel. Nem félsz sem sykophantától, sem rablótól, hogy keríté
seden átmászva, vagy faladat átásva, elemelje aranyadat. Nincs 
dolgod sem a számadással, sem követelésekkel, sem az átkozott 
sáfárokkal, hanem elkészítve a lábbelit, megvan a hét obolosod; 
megfürödsZ ; veszesz sós halat meg egy pár fej vörös hagymát s 
gyönyörrel énekelsz, philosophálva a szegénységről. Ezért vagy 
erős, egészséges; ellentállasz hidegnek, a fáradságtól megedzett 
harcos gyanánt harcolsz olyanokkal, a mikkel mások nem 
bírnak megvívni. Nem törődöl azokkal a súlyos betegségekkel, 
hanem ha valamikor könnyű forró láz fog el, fölugorva, hamar 
lerázod a csömört, ez pedig tüstént elszalad a beléd ömlő 
hideg víztől s jajgatva ettől a gyógymódtól. Azok a nyomorult 
kicsapongók pedig micsoda bajt kapnak ? Köszvényt, aszkórt, 
tüdőbajt és vízkört; ezek ama gazdag lakomák sarjadékai! 
Ezért járnak gyakran úgy mint Ikaros, vagy Kroisos, avagy a 
zsarnokságból elűzött Dionysios, a ki Kornithosban iskolamester 
lett s oly hosszú uralkodás után gyerekeket tanított silabizálni. 
Ezután elmondja a kakas, hogy mikor király volt, mi mindent 
tapasztalt. Nem kis ország felett uralkodott, a mely bővelke
dett emberekben, szép városokban; szép hajózható folyók 
hasították keresztül, voltak jó tengeri kikötői is. Volt nagy 
hadserege, jól begyakorolt lovassága, nagy udvari személyzete, 
háromsorevezős hajói, tömérdek kincse, arany edénye, sőt 
a királyság tragikus sajátsága is megvolt benne: a túlságos fel- 
lüvalkodottság. Ha kiment, üdvözölte a sokaság s azt hitték, 
hogy valami istent látnak; egymást lökdösve futottak össze az 
emberek, hogy láthassák őt. Némelyek a háztetőkre is fel
mentek s nagy dolognak tartották, ha jól látták fogatát, kön
tösét, diadémját s a körülte levő díszsereget. Ő pedig tudva, 
hogy hány dolog bántja és szorongatja, megbocsátotta az em
berek rsztelenségét s azt találta, hogy olyan Pheidias által 
készitett kolosszushoz hasonló Zeus, aranyból s elefántcsontból 
készülve, mely ragyog kívülről, belül pedig rudak, eresztékek, 
szögek, ékek vannak, meg szurok s anyag és sok efféle elrejtett 
alaktalanság, nem is említve a sok egeret és az ott tanyázó 
patkányokat. Ilyesmi a királyság. Mikylos kiváncsi a királyság 
rejtett bajaira is. Ezek a félelem, rettegés, gyanú, gyűlölet a
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környezők részéről, cselszövések s az ezek miatt való kevés 
alvás, zavart álmok, sok gond, hiú remények, sok foglalatosság, 
kihallgatások, törvényszéki tárgyalások, hadba vonulás, rende
letek, szerződések, számadások. Ezután példákat hoz fel a kakas 
a királyok bajairól, majd azt mondja, hogy legszörnyübb, hogy 
leginkább legkedvesebbjeire kell gyanakodnia s mindig ezekiöl 
kell a bajt várni.— Mikylos ezek után már belátja, hogy neki 
sokkal biztosabb nekigörnyedve vargáskodni, mint aranycsé
széből mérget inni a maga egészségére. így csak az a veszély 
fenyegeti, hogy megcsúszik dikicse s kissé megvérzi ujjait. Sze
rinte a királyok is gyakran úgy járnak, mint a gazdagon Öltözőit 
tragikus színészek, mikor félrelépve leesnek a színpadról s a né
zőknek nagy nevetést okoznak, a mint álarcuk a diadémmal 
összetörik, valódi fejük vérzik, meglátszik lábukon az alaktalan 
kothurnus és látni lehet, hogy ruhájuk belül csupa rongy. Sze
retné ezenkívül még azt is tudni, hogy miképen tetszett a mu
latság, mikor béka, hal, vagy ló volt. A kakas csak annyit mond, 
hogy' élete akkor sokkal nyugodtabb volt és békésebb, mert csak 
természetes s a szükségekhez mért vágyai voltak; mert ve al
bérlő lovat, vagy sykophanta békát, vagy sophista csókát, vagy 
szakács szúnyogot, vagy fajtalankodó kakast az állatok közölt 
nem lehet találni. Mikylos belátja már, hogy igaza van a ka
kasnak, de mégis bevallja neki, hogy gyermekkora óta bántja 
a vágy, hogy gazdag legyen; sőt növeli ezt benne annak az 
átkozott Simonnak a szerencséje. — A kakas megígéri, hogy 
ebből is kigyógvitja. A dialógusnak itt kezdődő harmadik ré
szében Mikylos saját szemeivel győződik meg arról, hogy nem 
a gazdagság szerzi meg a boldogságot. A kakas azt mondja 
neki, hogy ha az egyik faroktollát kihúzza, azzal minden zárt 
kinyithat s mindent láthat, a nélkül, hogy őt meglátnák. Mikylos 
rögtön arra gondol, hogy hisz akkor Simonnak mindenét el
lophatja, de a kakas szétveri ábrándjait, mert Hermes meg
hagyásából neki rögtön kiáltania kellene s mindjárt elcsípnék 
mint tolvajt. Csakhamar elérnek tehát Simonhoz. Mikylos látja, 
a mint pislogó mécs mellett számol, gondoktól emésztve s igy 
monologizál: Az a hetven talentum hát egész biztosan van 
elásva az ágy alá s éppen senki sem látta; de a tizenhatot, 
úgy gondolom, látta Sosylos lovász; a jászolból lesett meg. 
Most mindig az istálló körül ólálkodik, pedig különben rest. 
dologkerülő. Bizony sokkal többet is loptak már el ennél; vagy
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honnan mondhatták volna, hogy Tibios oly nagy sós halakat 
készíttetett, vagy hogy a feleségének öt egész drachmáért vett 
függőt. Az enyémet pazarolják ezek. Oh én szerncsétlen ! Annyi 
serlegem van s nincsenek biztonságban. Félek, hogy valaki a 
falat kiásva ellopja. Sokan irigyelnek és leselkednek, de leg
inkább szomszédom Mikylos. Mikylos: Zeusre! Én hasonló
képen te rád s el is viszem hónom alatt a tálakat. Kakas: 
Hallgass Mikylos! még rajta csip, hogy itt vagyunk. Simon : 
Legjobb lesz hál, ha virrasztók s magam őrzök mindent. Fel
kelek s körüljárom házamat. Ki ez ? Látlak te faltörő! Miky
los: De Zeusre, hisz csak egy oszlop! Simon: Jól van. Fel
ásva aranyamat, ismét megolvasom; nem tévesztettem-e a 
múltkor valamit. Nini, valaki ismét világosan zőrgött mellet
tem ! Körül vagyok véve s mindenünnen leskelődnek! Hol is a 
tőröm? Ha megkapok valakit...! Ássuk el ismét az aranyat! 
Mikylos ezután arcul üti Simont, ki rablót kiált s ott hagyják. 
Ezután Gniphon uzsoráshoz mennek. Ez meg a kamatokat szá
mítja kiszáradt ujjain, nem is sejtve, hogy nem sokára min
denét hátrahagyva molylyá, szúnyoggá vagy eblégygvé kell 
válnia. Ezután Eukrateshez érnek. Mikylos, a mint belépnek, 
felsóhajt, hogy ez mind nemrég az övé volt. Persze álmában. 
Itt arról kell meggyőződnie, hogy e gazdag házban nincsen 
családi boldogság. Mikylos a látottak után megundorodik a 
gazdagságtól és kakasával hazatér.

Lukianos ezen dialógusában is, mint egyebütt is, egy 
általános emberi gyengeséget satirizál, a gazdagság után való 
olthatatlan vágyódást. Mikylost ki is gyógyítja e bajból, mert 
a gazdagságot szándékosan pessimistikus színben tünteti fel, 
mintha csak az volna célja, hogy a szegények vigasztalására 
Írjon. Hogy voltak ilyen céljai, azt az Álom cimii önéletrajzából 
tudjuk, melynek végén különösen a szegénysorsu ifjakhoz for
dul, kitartásra és szorgalomra intve őket s önmagát állítja 
például. Azon körülmény, hogy a kakas Pythagoras szerepét 
játsza, nem vehető a philosophusok elleni támadásnak, mert 
a kakas Pythagorasnak igen szép, erkölcsi szerepet juttat. A 
philosophusokat különben más irataiban gyakran támadja meg, 
különösen kapzsiságuk miatt; itten is ezt az általános emberi 
hibát ostorozza, mely az ő korában is csak úgy főmozgató 
eszköze volt az emberi törekvéseknek, mint azt manapság is 
tapasztalhatjuk; egyúttal példát is látunk itt Lukianosban, hogy
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abban a korban hogyan törekedtek művelt lelkek felülemel
kedni a szegénység nyomasztó bajain s másokat is hogyan 
segítettek arra a meggyőződésre juttatni, hogy nem a gaz
dagság szerez boldogságot. — Mikylos-sal a „Hajózás az al
világba“ cimü dialógusban is találkozunk. Itt azt látjuk, hogy 
mi a különbség a szegény és gazdag között a más világon.

Kharon Klothóval beszélget az alvilágban; indulni sze
retne már hajójával, de nem mehet, mert még Hermes nincs 
itt a lelkekkel; találgatják, hogy miért késik ily soká. Végre 
megérkezik, terelve a lelkeket, mint egy nyájat. Egy közöltük 
meg van kötve; egy másik meg nevet; egyen pedig tarisznya 
van, kezében meg bot, mérgesen néz s a többit sietteti. Ez a 
három főszemély. Az első Megapenthes, a tyrannus ; a másik 
Mikylos; a harmadik Kyniskos, a philosophus. Hermes csupa 
por; folyik róla az izzadság, mert egyik lélek, valami király
vagy tyrannusféle, meg akart szökni, hogy tovább élhessen. 
De Kyniskossal utána futott s elcsípték. Aiakos ugyanis a mint 
átvette az Atropos által küldött halottjegyzéket, melyen 1004’ 
halott volt jelezve, rögtön észrevette, hogy egy hiányzik. Atropos 
csak nem számíthatta el magát! Hermes elpirult, hogy talán 
őt vádolják lopással; eszébe jutott az az egy akadékoskodó 
lélek; alkalmasint az szökött meg. Utána eredve még szeren
csére elfoghatták a világosság felé vezető úton. Ezután be
szállítják a hajóba a holtakat. Klothó mindeniktől megkérdi, 
hogy kicsoda, hová való és mi módon halt meg. A gyerme
keket maga Hermes rakja be, azután a véneket is. Ezek után 
a sebesültek jönnek; 83-nak kell lenniük; mind itt vannak. 
Szerelemből heten ölték meg magukat, köztük Theagenes phi
losophus ; ezek is itt vannak. A kik a királyság miatt való 
harcban haltak meg, a kiket a feleségük ölt meg, a kiket a 
törvényszék végeztetett ki, mind itt vannak. Itt van a 16 is, 
kiket a rablók gyilkoltak meg. Jönnek a hajótöröttek; meg a 
kik forró lázban haltak meg, velük együtt orvosuk Agathokles is. 
Itt van Kyniskos, a philosophus is, a ki egy nyers sépiát evett 
s attól halt meg. Gyakran el akarla már szakítani élete fonalát, 
de Klothó sokáig életben hagyta az emberi bűnök figyelőjéül 
s orvosául. Bezzeg nem akar beszállni a hajóba Megapenthes, 
a tyrannus. Arra kéri Klothót, hogy csak egy kis időre engedje 
visszatérni, aztán majd magától jön, hívás nélkül; csak előbb 
házát fejezhesse be, melyet félig felépítve hagyott el. Majd csak
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egy napot kér, hogy megmondhassa feleségének, hová ásta el 
kincsét. Megtudja egyúttal, hogy kincse legnagyobb ellenségé
nek, unokatestvérének kezébe fog kerülni; mindene azé lesz, 
úgy, hogy most sajnálja ügyetlenségét, hogy azt előbb meg 
nem ölette. Megapenthes méltatlanságnak mondja, hogy min
dene ellensége kezébe fog kerülni, de figyelmezteti Klóthó, 
hogy hisz ő is igv szerezte mindenét. Megapenthes: De most 
mind az enyém volt! Klóthó: De hisz a te uraságod ideje 
már lejárt! Megapenthes: Hallgasd meg Klóthó, a mit négy- 
szem közt akarok neked mondani! Ti távozzatok egy kicsit! 
Ha el engedsz szökni, ezer talentum vert aranyat adok még 
ma! Klóthó: Nevetséges! Még mindig arany és talentumok 
járnak eszedben ? Megapenthes: Ha akarod, hozzá teszem azt 
a két krátert is, melyeket Kleokritos megöletése által szerez
tem : mindegyik súlya 100 talentum, tiszta aranyból! Klóthó: 
Húzzátok be! ügy látszik, magától nem száll be. Megapenthes: 
Rátok hivatkozom, ha a kőfal meg a hajógyár befejezetlenül 
marad ; mert ha csak öt nappal tovább élek vala, bevégeztem 
volna! Klóthó: Ne törődjél vele, majd felépiti más! Mega- 
penlh 's: De abban mindenesetre méltányosát, kérek. Klóthó: 
Miben ? Megapenthes: Hogy addig éljek még, mig legyőzöm 
a perzsákat s a lydekre adót vetek, s egy nagyszerű emléket 
állítok magamnak, ráírva, hány nagy hadi tettet végeztem 
életemben Klóthó: Hiszen te nem egy napot kérsz, hanem 
majd húsz évi halasztást. Megapenthes: Sőt hogy gyorsan 
visszajövök, arra kész vagyok kezeseket is adni s helyettesemül 
adom kedves fiamat. Klóthó: Oh te gonosz, kiért annyiszor 
imádkoztál, hogy túléljen! Megapenthes: Ezelőtt azértiimád- 
koztam, de most látom, hogy mi volna jobb. Megtudja továbbá 
Klólhótól, hogy minden vagyona ellenségei kezébe kerül, a ké
peket és szobrokat, melyeket a város azelőtt neki állíttatott, 
a nézők nagy nevetése közt rombolták le. Megapenthes: Mondd 
csak, barátaim közül egy sem fogja megfenyíteni a tetteseket ? 
Klóthó: Ki volt barátod? Vagy miért lett volna. Nem tudod, 
hogy mindaz a ki előtted leborult s minden tettedet vagy sza
vadat dicsérte, vagy félelem- vagy reményből tette, uralko
dásodnak lévén csak barátja, szemmel tartván az alkalmat! 
Megapenthes: Sőt felköszöntve a lakomákon, nagy hangon 
dicsőítettek, sok jót kívánva; mindenik kész lévén halni is he
lyettem, ha lehetne, s általában reám szoktak esküdni. Azt is
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elpanaszolja még, hogy hulláját is hogyan meggyalázta egyik 
rabszolgája, a mint kiterítve feküdt. Csak ezt a rabszolgát sze
retné még megfenyíteni. Újra könyörög, hogy csak mint szegény 
szolga élhessen tovább. Kérése nem használ. Behúzzák a ha
jóba. Még itt is első helyet kiván; de itt már Kyniskos utasítja 
rendre, kit szabad szája miatt nem rég majdnem felfeszittetett. 
— A hajó már indulni készül, de Mikylost még sem eresz
tették be, ki azt hiszi, hogy mivel szegény, hát utoljára kell 
maradnia. Hallgass meg drága Moira, igy szól Klóthóhoz, nem 
igen örvendeztetne meg engem a Kyklops ajándéka, hogy téged 
Utis utoljára eszlek meg. Először vagy utoljára, a fogak csak 
azok maradnak. Különben az én dolgom nem hasoidit a gaz
dagokéhoz. Életünk úgyszólván ellenlábas. Méltán búslakod- 
hatik a zsarnok, ki az életben boldognak látszott s kit min
denki félve' tisztelt, ha ennek annyi aranyát, ezüstjét, ruháit, 
lovait, lakomáit, felserdült ifjait és szép asszonyait hátra kell 
hagynia s mindezektől megfosztatik. Nem tudom, de az ilye
neknek lelkűk mint valami lépbe ragadva csügg ezeken s nem 
akar távozni tőlük, mintha egybeforrott volna rég velük. Mintha 
valami elszakíthatatlan kötelék volna, melylyel megtalálták kötni 
őket. S ha aztán valaki elveszi életüket, biz akkor jajgatnak 
és könyörögnek, s bár egyébkor merészek, a Hadesbe vezető 
úton gyáváknak látszanak. Visszafordulnak smint a szerencsétlen 
szerelmesek még messziről is látni akarják a mi a világon van ; 
a mint ezt az a balga is megtette, ki az útról megszökött s most 
itt könyörög neked. Én ellenben, kinek az életben nem volt 
semmi zálogom sem, sem földem, sem lakásom, sem aranyam, 
sem bútoraim, sem hírem, sem ősképeim, tüstént készen vol
tam s alig intett Atropos, ledobtam örömest a dikicset meg a 
bő rt; éppen egy lábbeli volt kezeim közt s tüstént felugorva, 
mezítláb, a szennyet le sem mosva követtem őt vagy inkább 
vitettem, csak előre nézve. Mert semmim sem volt a miért 
visszanéztem volna s a mi visszatartott volna. És Zeusre, azt 
látom, hogy nálatok minden szép, mert a mindenek közt lévő 
egyenlőség igen kellemesnek látszik. Azt hiszem, itt a hitelezők 
sem kérik a tartozást és sem adót fizetni, s a mi fő, télen 
fázni sem kell, sem betegeskedni, sem a hatalmasaktól ütlegel- 
tetni. Mindenütt béke és fordított viszonyok; mert mi szegé
nyek nevetünk, mig a gazdagok húsúinak és jajgatnak. A fel
világon egy tyrannus szomszédságában laktam s igen jól láttam,
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a mi nála történt. Akkor a/,t hittem, hogy ő az istenekkel 
egyenlő, mert boldognak tartottam, virágos, bíbor ruháját látva 
s egyéb sok vagyonát. Még most is orromban van azoknak az 
illata, a mik ebédjére készültek; úgy, hogy ő nekem valami 
emberfelettinek, háromszorosan boldognak látszott, s nemcsak 
szebbnek, hanem egy egész nagy rőttel magasabbnak láttam 
a szerencsétől felemelve, méltóságosan járva, s a mint a szem
bejövőket megrettentette. Miután meghalt, a fényűzést levetve 
nekem is nevetségesnek látszik; de még inkább nevettem ma
gamon, hogy milyen nyomorultat csodáltam, az ételszagról 
tartva őt boldognak s szerencsésnek a lakoniai tengeri kagylók 
véréért. Az uzsorás Gniphont is kineveti Mikylos, hogy vagyo
nát nem élvezte, s ime most mindenét a kicsapongó Rodo- 
chares örökölte. — A hajó már tele lévén, indulni készülnek 
azzal, hogy majd Mikylost holnap reggel viszik át. Ez jogta
lanság Kharon. szól, hogy egy már tegnapi holtat itt hagysz. 
Biz be'ádollak Rhadamanthys előtt e jogtalanságodért. Jaj 
nekem! Már hajóznak! Én magam maradok i t t! De hisz miért 
ne úsznám utánunk! Hisz úgy sem kell félnem, hogy kifáradva 
belefúlok, mert már úgy is holt vagyok; s különben sincs 
obolosom, mivel a révdijjat megfizesém. Klóthó azonban nem 
engedi, hogy átúszszék, hanem Hermes-szel beviteli a hajóba. 
Igen, de a hajóban hely sincs már. így nem marad más hátra, 
mint hogy Mikylost a tyrannus nyakába ültessék. Kyniskos is 
jónak látja bevallani, hogy ő sem fizetheti meg a révdijat, ha
nem kér egy evezőt, hogy ledolgozza az obolost. A holtak 
ezután elkezdik a jajgatást hajósdal gyanánt. J a j! az én kin
cseim! Jaj! az én földjeim! Jaj, jaj! milyen házat hagytam 
h á tra ! Hány talentumot fog örökösöm elpazarolni! Ja j! az én 
kis gyermekeim! Ki fogja szőllőmet leszüretelni, mit tavaly 
ültettem ? Hermes biztatja Mikylost, hogy legalább szokásból ő 
is jajgasson. El is kezdi: Oh jaj, az én bőrdarabjaim! Jaj! az 
én régi saruim! Oh én szerencsétlen, hát nem maradok éhen 
reggeltől estig! Sem télen nem fogok mezítláb, félig meztelenen 
szaladgálni a hidegtől vacogó fogakkal! Kié lesz az én diki- 
csem, meg az árom? — Ilyen jajgatások közt ért át a hajó. 
Kharon azonban még visszahajózik, hogy a lovakat, ökröket, 
kutyákat s a többi állatot is áthozza. A lelkek ezután útnak 
indulnak. Sötét van úgy, hogy minden egyenlőnek látszik; a 
i út köpeny is csak olyan, mint a biborköntös. Kyniskossal
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kezet fogva megy Mikylos. Tisiphone ezután átveszi az 1004 
holtat, s Rhadanianthys elé vezeti. Először Kyniskos kéri, hogy 
ő fölötte ítéljen, mert valakit vádolni akar. Hermes kikiáltja, 
hogy a kinek Kyniskos ellen vádja van, jöjjön elő. Senki sem 
jön. De ez nem elég, még le kell vetkőznie egészen, hogy a 
biró megláthassa bélyegeit, mert akárki az életben valahány 
rosszat tesz, mindenik után lelkében láthatatlan bélyegeket 
hord. Csak egy pár elmosódott bélyeg látszik Kyniskoson, 
ezekről azt mondja, hogy azelőtt müveletlenség miatt volt rósz, 
s ez által sok bélyeget szerzett; de azután hamarosan philo- 
sophiával kezdett foglalkozni s rövid idő alatt ezzel a hasznos 
gyógyszerrel az összes mocskot lemosta leikéről. Mikylos meg 
épen egészen tiszta úgy, hogy mindketten a boldogok szigetére 
mehetnek. Előbb azonban a tyrannus felett kell törvényt látni. 
Kyniskos mondja a vádbeszédet ; hogy hány gazságot követett 
el még mint magánember, azt elmellőzi, csak azon bűneit em
líti, melyeket már mint tyrannus követett e l; hogy ezernél 
többet öletett meg minden Ítélet nélkül, csakhogy vagyonukat 
elvehesse; a féktelenség egyetlen nemét sem mellőzte; a leg
nagyobb kegyetlenséggel és dölyffel bánt el a szerencsétlen 
polgárokkal, s minden módon garázdálkodott alattvalói felett. 
Kevélysége- és gőgösségéért s a vele találkozók iránt tanúsí
tott pöffeszkedéseért elég méltón meg sem lehet büntetni, úgy, 
hogy könnyebb volt a napba, mint ő vele mereven szembe 
nézni. A kínzások kegyetlenségében nála leleményesebbet ki 
említhetne, ki még hozzátartozóitól sem tartózkodott. Áldo
zatait hivni sem kell, hogy e vádakat megerősítsék, maguktól 
jelennek meg s körülállva fojtogatják. Ezután ágyát és lámpáját 
idézik elő; ezek gyorsan megjelennek s megerősítik Kyniskos 
szavait. Ezután megnézik a sok bélyegfolttól egészen fekete 
lelkét, mire Rhadanianthys azt véli, hogy a Pyriphlegenthonba 
kell vetni, vagy Kerberosnak dobni; de Kyniskos azt ajánlja, 
hogy legnagyobb büntetés lesz reá nézve, ha nem engedik a 
Lélhé vizéből inni, hogy mindig eszébe jusson, milyen hatal
mas vala életében és miket tett. Rhadanianthys ki is mondja 
ezt az ítéletet s Tantalos mellé kötözteti.

Lukianos e két dialógusa jellemzi egyúttal többi iratait is. 
Mindenütt hasonló tárgyak, hasonló tendentia konstatálható, 
s bár a részleteket mindenütt mesteri elevenséggel dolgozza 
ki, többször találunk nála ismétléseket. Vannak kedvencz hason-

n
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latai, különösen a színpadi életből véve, melyek többször is 
előfordulnak nála; de szívesen olvassuk el ezeket is. Tárgyai 
megválasztásában nagy leleményessége van, mit talán a komi
kusoktól sajátított e l ; tőlük tanulhatta a nevetséges helyzetek 
minél alaposabb kiaknázását is. Kiváló oldala, hogy az emberi 
lélek alapos ismerője. Ismeri a szegénynek minden óhajtását, 
minden helyzetbe bele tudja magát képzelni; jól ösmeri a ha
mar meggazdagodott ember észjárását, a mint azt Simon alak
jában látjuk, továbbá a földi javakhoz való csökönyös ragasz
kodást. melyet Megapenthes árul el. Mikylosban a felületes 
irodalmi és philosophiai ismerettel biró embert rajzolja, de 
a kinek van józan esze s tiszta erkölcse, vele szembe van 
állitva a philosophus, a ki erkölcsi kötelességének tartja a 
lakomán megjelenni s felfuvalkodottságát azzal árulja el, hogy 
Eukrates azt gondolná, hogy lenézi, ha nem jönne e l; hozzá 
véve még a lakoma közben való fecsegését, Thesmopolisban 
az üres philosophus rajzát kapjuk, ä mit másutt részlete
sebben is feldolgozott. Mindamellett a philosophiát magát nem 
ítéli el, mutatja ezt a kakas-Pythagorasnak juttatott szerep, 
továbbá Kyniskos alakja, ki a philosophiával mossa le a fol
tokat leikéről; bár azon körülménynyel, hogy a nem philoso- 
pháló Mikylos lelke egészen tiszta a mocsoktól, azt dokumen
tálja, hogy nemcsak philosophia útján lehet erényes élethez 
ju tn i; mély erkölcsi felfogását tanúsítják azon szavai, hogy 
minden bűn a lelken egy lemoshat.atlan foltot hagy. Ha ilyen 
komoly erkölcsi elve mellett is a mythologiai nézeteket nevet
séges helyzetek teremtésére használja fel (Mikylos a mint 
úszni készül, Kharon midőn vissza készül a lovakért és ökrö
kért) satirikus hajlamának és azon a kereszténységhez való 
átmeneti kornak kell tulajdonítanunk, mely Lukianost nevelte.

Dr. Hittrich Ödön.



Jelentés az 1891 •- 92-diki tanévről.
A tanév jelentősebb esemény nélkül, csendesen folyt le. 

Ila némelyeket mégis feljegyezünk történeti hűség kedvéért 
teszszük, hogy e helyt is említve legyenek.

A tanári személyzet dr. Hittrich Ödönnel szaporodott, 
kit a nm. vallás s közoktatásügyi minister ur a nagybányai 
állami főgymnasiumba áthelyezett Marossy Sándor helyébe ne
vezett ki az ez által megüresedett classica philologiai tanszékre 
rendes tanárnak. Az uj tanárban a lyceum kitűnő tanerőt 
nyert. Bár csak úgy köthetnők le, hogy innen máshová el ne 
kívánkozzék.

A lyeeumi egyesületek egygye! (1. VIII. alatt) szaporod
tak, a ,.Testgyakorlók köré*-vei, mely a tanév elején alakult 
és kirándulások, játékok rendezésén s korcsolyázáson kívül 
még a vívás gyakorlását is felvette programrujába, de ebben 
csak a 3 felső osztály azon növendékei vehetnek részt, kiknek 
azt az intézeti orvos megengedi. A vívásnál mindig egy ahoz 
értő tanárnak kell jelen lenni. Vívó helyiségül egy tanításra 
nem használt tanterem szolgál, hol a zenetársaság is tartja 
gyakorlatait.

Dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos s tankerületi főigazgató 
ur tanintézetünket 1891. decz. 10-kén szerencséltette látoga
tásával az igazgató távollétében, ki ép akkor, mint egyike a 
tanár képviselőknek, a Budapesten tartott zsinaton időzött. 
Tán nem vétünk, ha a szemle után tartott értekezlet jegyző
könyvéből emitt a 13-dik pontot közöljük: „Az elnök az inté
zet fegyelmét egészen jónak jelenti ki. Nagy örömére van a 
tanulóknál tapasztalt figyelem és azon jó kedv, melylyel taná
raik oktatását fogadják különösen, hogy tanitás közben az 
egész osztály figyelme le van kötve és munkássága igénybe 
véve. A tanulók külső viselkedése arra mutat, hogy tisztessé-
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get tudók hunyászkodás nélkül". Mire a tanári kar főigazgató 
urat kérte, legyen kegyes a magas kormánynál közbenjárni, 
hogy a kér. isk. tanács kérelmét az államsegély emelése iránt 
meghallgassa, megvagyunk győződve, mint Ígérte, meg is tette, 
de fájdalom, sikertelenül. A minister ur tagadó válaszszal 
küldte vissza a folyamodványt. Mi azonban nem szűnünk meg 
kérelmezni, mig meg nem hallgattatunk Urunk szavait követve, 
ki tanítványait inté; „Kérjetek és megadatik nektek, keresse
tek és megtaláljátok, zörgessetek és megnyittatik nektek.“ A 
folyamodvány már is újra lemenesztetett; az eddigi államsegély 
mellett meg nem élhetünk.

Folyó évi febr. 9-kén a tanintézetben csendes jubileumi 
ünnepély folyt le. E nap múlt 50 éve, hogy e sorok írója mint 
a magyar nyelv s irodalom és történelem tanára ily minőségben 
a kerület által ide küldetve, a könyvtár teremben székfoglaló 
beszédét tartotta. Ezt némely jóakarói, a kerül. isk. tanács 
helybeli tagjai, az egyház tisztviselői s tanitói és a lvceum 
tanárai felhasználva, őt 50 éves tanárkodása évfordulója alkal
mából lakásán déltájban felkeresve, felköszöntették, ugyanazt 
tette egy küldöttség által a tanuló ifjúság is, amazok szószó
lója Händel Vilmos főesperes ur volt, emezé jelestehetségü 
hasonnevű fia, VIII-dik oszt. tanuló. Mire a könyvtár terem
ben frugalis ebéd, az élelmezőben (alumneumban) pedig nagy
szerű „beneficum“ következett, milyenben a szegény fiuk rit
kán s a lefolyt 50 év alatt most másodízben részesültek, elő
ször 3 év előtt püspöki kánonszerű látogatás alkalmával, amikor 
ő nagysága Sembery Imréné asszony 50 frtot volt kegyes az 
ephorusnak átadni az élelmezősök megvendégelésére. A szűk 
körben lefolyt ünnepségről a „Selmeczbányai Híradó“ hozott 
rövid tudósítást, honnan más lapokba is átvétetett. Ez okozá, 
hogy a megünnepelthez közelről és távolról, egyesektől és tes
tületektől számos, őt nagyon is megtisztelő üdvözlő irat érke
zett bár a valóságnak meg nem felelt, hogy 50 évig tanárko- 
dott. Csak az igaz, hogy febr. 9-én múlt 50 éve, hogy tanár- 
kodni kezdett. 1849-ben a német kormány a forradalomban 
való részvétele miatt tanszékéről elzavarta, mire 9 évig nyil
vános tanintézetben tanítania nem volt szabad. Ez időközben 
részint magánzott, részint nevelősködött, végül Csabán magán- 
nevelő intézetet nyitott, melyből idővel az ott virágzó s most 
a város pártfogósága alatt álló a 1 gymnasium fejlődött ki. A
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helybeli egyház 1838-ban kieszközölvén számára az illető he
lyen a megkívánhatott engedélyt, vesztett tanszéke elfoglalására 
igazgatónak hitta meg, s az oszlófélben lévő lyceurn rendezé
sét bízta rá, mely ügyben legnagyobb tevékenységet az akkori 
lelkész, Szebcrényi János fejtett ki. Ez a veszélyeztetett lyceurn 
részére Németországban 10000 frtot kéregetett össze, mi a tan
intézetet megóvta a bukástól, lehetővé tette rendezését s to
vábbi fennállását. Azon számosoknak, kik őt az 50 évi jubi
leum alkalmából üdvözlő irattal méltóztattak megtisztelni, ked
ves kötelességének tartja róla való kegyes megemlékezésök és 
szives üdvkivánataikért ezennel is forró köszönetét nyilvánítani.

A lyceummal egybekapcsolt tanítóképző 1881—82. óta 
áll fenn. A vallás s közoktatásügyi minister úr eddig beérte az 
évenként bekivánt statistikai adatokkal, melyeket a legnagyobb 
készséggel beszolgáltattunk, részint a kir. megyei tanfelügye
lőknek, kik közül ennyi év alatt csak egy (Szabó Géza úr) és 
csak egyszer szerencsésitett látogatásával, részint a magas kor
mánynak. Ez évben a minister úr jónak látta hozzánk Péterfy 
Sándor, budapesti állami polgári iskolai tanítónő képezdei 
tanár urat kiküldeni kormánybiztosul a tanítóképző megvizs
gálására. Tisztében junius-4-dikén járt el, szívesen láttuk és 
fogadtuk. Örültünk jöttének. Meggyőződhetett mily nehézsé
gekkel kell megküzdenünk és mily csekély anyagi segély áll 
rendelkezésünkre, hogy az ide sereglett ifjakat — ez évben 
mind a 4 tanfolyamban 27-ten vannak, — annyira mennyire 
lehetőleg ügyes, alkalmas tanítókká kiképezzük. A kerület ben
nünket 700, a zólyomi esperesség 163, a nógrádi 100, a honti 
70—80, a pestmegyei 30, a barsi 19, a budapesti 25—30 írttal 
segélyez. De a növendékek egy néhány vagyonosabbat kivéve 
egészen ingyen taníttatnak s ingyen tartatnak az élelmezőben, 
mi nem kis terhére van a lyceurnnak, ha tekintetbe veszszük, 
hogy minden tanítóképzős tartása 50 írtba kerül s a tanító
képzőben külön alkalmazott tanárok díjazása is tetemes ösz- 
szeget vesz igénybe. A kormánybiztos úr kegyes volt a tapasz
taltakkal megelégedését nyilvánítani, mi azonban bennünket 
legkevésbbé sem tesz elbizottakká, mi magunk legjobban tud
juk fogyatkozásainkat, de sokban, bár miképen szeretnénk is, 
szegénységünk miatt nem segíthetünk. A kormánybiztos úr 
nemeslelküségének az által adott kifejezést, hogy a legkitűnőbb 
tanítóképzős számára jutalmul Jókai Mór a magyar nemzet
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történetének 3 kötetét hagyta az igazgatónál. Forró köszönet 
neki e nemes tettéért. A tanítóképzősökhöz intézett lelkesítő 
tanulságos beszédeire ezek, megvagyunk győződve, mindenha 
örömest fognak visszaemlékezni.

I. T antárgyak.

I. A gymnasiumi osztályokban. A lyceum a magas kor
mánynyal kötött szerződésnél fogva a kormány tantervéhez 
tartozik alkalmazkodni.

Az első osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 0  tes- 
tamentomi történetek ; kátéból a tízparancsolat. Tk. Pálfy 
„Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis Káté“-ja.

Latin nyelv, hetenként 2 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
Olvasókönyvből összesen 30 fejezet (köztük 7 mese emlékeivé 
is) magyarból latinra és viszont fordittatott. Tk. Schulz-Dávid 
„Latin nyelvtanba és Dávid István „Olvasó- és gyakorló
könyv“-e.

Magyar nyelv, hetenként (5 óra. A hangok, a mondat és 
nemei, a beszédrészek, igeragozás, a mondatrészek részletesen, 
szóképzés, összetett szavak. Olvasókönyvből: Mesék, mondák, 
rövid rajzok, elbeszélések, a magyar puszta és népének rövid 
ismertetése, történeti elbeszélések, görög monda és történet; 
költemények: János vitéz az óriások közt, Nyalka huszár, Hal
vány katona, Hadnagy uram, A rab gólya, Vándor fiú, Anyám 
tyúkja, Szüretünk, Téli világ. Tk. Szinnyei József „Magyar 
nyelvtan“ és Lelir-Riedl „Olvasókönyv“.

Számtan, hetenként 3 óra. Általános fogalmak. A tizes 
számrendszer. Számsorok. Alapműveletek egész számokkal. A 
tizedes tört fogalma. Alapműveletek tizedes törtekkel. Váltás 
és összevonás. A legnagyobb közös osztó. A legkisebb közös 
osztandó. A közönséges tört fogalma. Alapműveletek közön
séges törtekkel. A méter mérték s a hazai pénzek. Időszámolás. 
Iskolai dolgozatok a végzett tananyagból. Tk. dr. Luller Nándor 
„Közönséges számtan“.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. Pontok, vonalak és 
szögek fekvési és mérési viszonyai. A háromszög, négyszög és 
sokszög fogalma és tulajdonsága. Az idomok symmetriája, ösz- 
szeillösége és hasonlósága. A kör fogalma és tulajdonsága.



Az idomok kerület és terület meghatározása. Az ellipsis, tojás
vonal és csigavonal egyszerű szerkesztése. A végzett tananyag 
alapján geometriai ornamentalis rajzolás tábla után. Lapok 
száma 22. Tk. Fodor-Wagner „Rajzoló geometria“.

Földrajz, hetenként 4 óra. A magyar szt. korona országai. 
Europa általános leírása. Europa egyes országainak leírása. 
Térképrajzolás. A tanítás az 1887. évi 8619. sz. a. kiadott 
utasítások nyomán történt. Tk. dr. Némethy K. és Cserey A. 
„Földrajz“ Budapesten III. kiadás.

Ének, hetenként 1 óra. A II. osztálybeliekkel együttesen 
tanultak 20 egyházi éneket. Kk. Moesz G. „Kis orgona“.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok: sorakozás 
oldal és arc-sorképzés, sornyitás. Szabadgyakorlat: alap-, lépő
terpesztett és guggoló állások; karlendítések, karlökések és 
karütések minden irányban. Törzshajlítások alap- és más alkal
mas 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, lls, 3/4 fordulat, karlendítés, 
karlökés, karkulcsolás a mellen és a háton. Függési gyakor- 
tok a nyújtón és a korláton. Tornajátékok a szabadban.

Szépírás, hetenként 1 óra. A magyar és kerekírás.
Tanárok: Osztroluczky Gyula osztályfő tanította a vallás

tant, latin s magyar nyelvet; Lencsó János a számtant és a 
rajzoló mértant; dr. Cserey Adolf a földrajzt; Haitsch Samu 
a szépírást; Moesz Géza az éneket.

A második osztályban. Vallástan, hetenk. 2 óra. Kátéból: 
az apostoli hitvallás, mi atyánk, keresztség és az úrvacsora. 
Bibliai történet: űj-szövetségi bibliai történetek. Kk. Győry 
Vilmos „Kis kátéja“ és Pálfy „Bibliai története“.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Az első osztály tananya
gának átismétlése, folytatva a teljes igeragozás. Rendhagyó 
perfectumok és supinumok, rendhagyó és személytelen igék, 
határozók, elöljárók és kötőszók. Olvasmány: Mesék és Róma 
története Tubus Hostilius haláláig. Összesen 28 gyakorlat 
latinról magyarra és 8 gyakorlat magyarról latinra fordítva és 
emlékelve. Hetenként egy Írásbeli dolgozat. Tk. Schultz-Dávid 
„Latin nyelvtana“ és Dávid Olvasókönyve“.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Határozók részletesen egy
szerű és összetett mondattan. Olv.: Mit csinál a gólya ? A hor
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tobágyi farkas. Az árvái Kárpátok és lakóik: a) Kirándulás a Bab- 
jagurára. b) Második kirándulás, c) A lakóházak, d) A tetőn, e) A 
lerándulás. f) Pásztor élet a Tátrán. Magyar történelmi elbe
szélések: a) Korona és a kard. b) Szt. László és a kunok, c) 
Nándorfehérvár ostroma, d) Salamon harczai és vége. A keresz
tes háborúk. A tatárjárás: a) Batu. b) A magyarok készülődései, 
c) A tatárok Pest alatt, d) Kuthsn halála. A tatárok Erdély
ben. f) Pest elfoglalása, g) Batu visszafoglalja a lakókat, h) 
Béla és Fridrik. i) Buda és Esztergom ostroma, k) A király 
üldözése. 1) Béla hazatérése. Görög monda és történet: a) 
Theseus, b) A görög-perzsa háború kezdete, c) A marathoni 
csata, d) Aristides és Themistokles. e) A salamisi csata. Köl
temények: A Tisza, Salamon, Búcsú, Hazámhoz, Az ó torony, 
A rab oroszlány, A lengyel anya, A zarándok, A betyár, A 
holt katona, A puszta télen, A jó öreg korcsmáros, A tudós 
macskája és A keresztútról. Két hetenként egy Írásbeli dol
gozat volt. Tk. dr. Szinnyey J. „Magyar nyelvtana“ és Lehr- 
Riedl „Olvasókönyve“1

Számtan, hetenként 4 óra. Az első osztály tananyagának 
ismétlése. Számolási rövidítések. Alapműveletek korlátolt pon
tossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű 
hármas-szabály. Olasz praktika. Arányiatok és azok alkalma
zása. Száztóli számolás. Hetenként iskolai dolgozat. Tk. dr. 
Lutter Nándor „Közönséges számtan“.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. A pont, egyenes és 
sík absolut és relativ helyzete a térben. Két egyenes és kél sik 
helyzete a térben. Több sík relatív helyzete. A lapszög és test
szög. A koczka leírása. A hasábok, gúlák, hengerek és kúpok 
tulajdonságai. A gömb. A szabályos testek. A testek hálózata, 
felszíne és köbtartalma. A Lestek symmetriája, összeillősége és 
hasonlósága. Testminlák készítése. A tanult testek axonomet- 
rikus rajzolása körvonalban és árnyékolva. Rajzlapok száma 30. 
Tk. Fodor-Wagner „Stereometria“.

Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Auszrália körrajza, domborzati viszonyai, vízrendszere, éghaj
lata, növény- és állatvilága, népei; országok, birtokok és főbb 
városok. Térképrajzolás. Benyovszkv, Stanley utazó műveinek 
olvasása. Tk. dr. Némethy és Gserey; „Földrajz“ Budapest, 
III. kiadás

Ének, hetenként 1 óra. Lásd az I. osztálynál.
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Tornázó.s, hetenként 2 óra. Úgy mint az első osztályban, 
csak fokozottabb mértékben.

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

a latin s magyar nyelvet; Lencsó János a szám- és m értant; 
dr. Gserey Adolf a földrajzt; Moesz Géza az éneket; dr. Cserey 
Adolf a szépírást.

A harmadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egy
ház történet. Tk. Haan Lajos: A keresztény egyház történetei.

Latin nijelv, hetenként 6 óra. Mondattan; a mondatrészek 
egyeztetése, a nominativus, accusativus, dativus, genitivus, ab
latives használata; igék gyűjtése állandó kiegészítőikkel; saját
ságok a főnevek, melléknevek, névmások használatában fordítási 
gyakorlatokkal. Liviusból: A köztársaság kezdete, a Tarquinius 
család száműzetése, Tarquinius híveinek összeesküvése Rómá
ban, a Veji és Tarquinii városával viselt háború, Porsenna 
király és a rómaiak, a dictatorság behozatala és a Regillus 
tó mellett vívott csata, a plebeiusok nyomasztó helyzete s a 
szent hegyre való kivándorlása, Goriolanus, a Fabiusok nem
zetségének elpusztuláss. 30 fejezet fejtegetve s fordítva; 8 fejezet 
emlékelve is. 30 distichon fordítva és emlékelve. Hetenként 
egy írásbeli dolgozat: az olvasottak alapján compositiók és ex- 
temporalék, nem tárgyalt daraboknak lefordítása latinból ma
gyarra és viszont, mondatok szerkesztése a szabályok alkal
mazására. Tk. Schultz-Dávid „Latin Mondattan“ és Dávid I. 
„Latin Olvasókönyv“.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres magyar nyelv
tan. Olvasmányok : A bölcs dervis. Keresztyén és török, Világos 
vára, Beczkó vára, A befagyott Balaton, Körösi Csorna Sán
dor, A magyar nép rokonai. Perikies: a) Perikies kormányának 
kezdete, b) A peloponnesusi háború kezdete, c) A görög színház. 
Költemények: Szülőföldemen, Hymnus, A hamis tanú, Szüreten, 
Füstbe ment terv, A szegény asszony könyve, Tamás vitéz, 
Az alföld, Egy gondolat bánt engemet, Családi kör és Szózat. 
Két hetenként egy Írásbeli dolgozat. Tk. dr. Szárnyéi József 
„Rendszeres magyar nyelvtan“ és Lehr-Riedl „Magyar Ol
vasókönyv“ III. kötet,.

Német nyelv, hetenként 4 óra. A betűk ismertetése, irás, 
olvasás, helyes kiejtés, hangsúlyozás, a határozott, határozatlan 
s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak
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fokozása, a számnevek s névmások ejtegetése, a hajlítási s 
módbeli segédigék; a gyenge, erős s vegyes igehajlitás cse
lekvő s szenvedő alakban; visszaható, személytelen s összetett 
igék. Olvasmányok: Herakles u. die Schlangen. Herakles u. 
der Löwe. Die Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nemea. 
Die Hydra von Lerna. Der wilde Eber. Der Hirsch von Kery- 
neia u. der Stall des Augeias. Die Sumpfvögel von Stym- 
phalos. Der Stier von Kreta u. die Pferde des Diomedes. Die 
Amazonen. Hesione. Die Rinder des Königs Geryones. Die 
Riesen. Die goldenen Aepfel der Hesperiden u. der Höllen
hund Kerberos. Költemények : Die Riesen u. die Zwerge 
(Rückert). Die Rache (Uhland). Der Kuckuck u. der Staar. 
Ezen prózai olvasmányok s költemények fordítása, emlékelése 
s német nyelven való elemzése az egyes mondat s beszédré
szek latin elnevezéseinek megtartásával. Az egyszerű bővített 
s összevont mondat. Az olvasmányokban előfordult főnevek
nek ejtegetése, az igéknek hajlitás szerint való, valamint a 
határozóknak s kötőszóknak rendszeres összeállítása. Szóbeli 
fordítás németre minden feleléskor, két hetenként az olvasot
takra vonatkozó magyar szöveg fordítása iiásban. Tk. Hoff
mann Mór „Német nyelvtana és olvasókönyve“ I. rész.

Számtan, hetenként 3 óra. A második osztály anyagának 
rövid ismétlése után a kamatszámolás részletesen, lerovat- és 
határidő számolás, agio, biztosításügy, tara, arányos osztás, 
elegyítés, állampapírok, részvények és váltók, Tk. Lutter N. 
„Közönséges számtan“.

Rajzoló r/eometria, hetenként 2 óra. Az első osztály tan
anyaga bővebben, különösen szerkesztések. Egyenlőközüek és 
merőlegesek szerkesztése. Alapműveletek egyenesekkel és szö
gekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek tulajdon
ságainak leírása s adott alkotó részeikből való szerkesztése. 
A kör leírása. A körhöz tartozó szerkesztési feladatok meg
oldása. A sík idomok területe, symmetriája, összeillősége és 
hasonlósága A tanultak alkalmazása a földmérésnél. A térkép
kulcs rajzolása. Rajzlapok száma 30. Tk. Fodor-Wagner „Gon- 
structiv Planimetria“.

Történet és Földrajz, hetenként 4 óra. Magyarország tör
ténete és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. Tk. 
Baróti Lajos és dr. Csánki Dezső, Magyarország története. Idő
szaki tábla készítése.
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Physikai földrajz, hetenként 2 óra. Physikai jelenségek; 
a lestek általános tulajdonságai; a vízről és a levegőről. A hő
tan, fénytan, az elektromosság és mágnesség tanainak alap
vonalai. A földfelület physikai jelenségei a szárazon, a vizen, 
a levegőben, a föld belsejében. Tk. dr. Schmidt A. „Physikai 
földrajz“ V. kiadás.

Ének, hetenként 1 óra, a IV. osztálybeliekkel egyesülve. 
Tanultak 25 egyházi éneket 2—4 hangra. Kk. Moesz Géza 
„Kis orgona“.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok : sorfelállítás, 
sornyitás, oldal és arc-sorképzés, rendek és kettősrendekbe fej
lődés, fordulatok, menet előre, hátra, oldalt, kanyarodás. Sza
badgyakorlatok: különféle állások, karlendítések, karlökések, 
törzsforgatások, lábütések. Szabadgyakorlatok: ugrás mint az 
első osztályban, magas és távugrás, kötél-, bakugrás csak mell 
magosságig, lóugrás, üléscserék lábkörzéssel és testfordulaltal. 
Nyújtón : függések, felső-, alsó-kereszt forgással, lendülés előre 
és hátraugrással. Korláton: kar-, törzs- és lábgyakorlalok, 
térdfüggés, visszafordulás, fel és lemenések a rézsútos létrán, 
függő állásban menés; lend ülések; mászás a rúdon és kötélen. 
Korláton: gyakorlatok támaszban, ülés, üléscsere és függési 
gyakorlatok, tornajáték a szabadban.

Tanárok: Király Ernő osztályfő, tanította a vallástant, 
történelmet és földrajzi; dr. Hittrich Ödön, a latin nyelvet; 
Micsinay János a magyar nyelvet; Osztroluczky Gyula a szám
tant; Lencsó János a mértani.; ITaitsch Samu a német nyel
vet; dr. Gserey Adolf a physikai főldrajzt.

A negyedik osztályban. Valló után, hetenként 2 óra. Hit 
és erkölcstan. Kk. dr. Szeberényi Gusztáv: Vezérfonal a kon- 
firmálandók oktatásában.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: az esettan 
ismétlése után különösen az idők használata, indicativus, con- 
junctivus a (őmondatokban, kötőszókkal kapcsolt conjunctivus, 
visszamutató mondatokban használt coniunctivus, a nem egye
nes kérdésekben használt coniunctivus, imperativus, infmitivus, 
accusativus cum infinitivo, oratio recta és obliqua, participium 
attributivum és absolutum, genendium, gerundivum, supinum 
megfelelő forditási gyakorlatokkal. Prosodia lényegesebb sza
bályai latin nyelven is. Liviusból: Rómának a gallok által való 
elfoglalása és Camillus, az első samnit háború, a latinok ellen
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viselt háború, a Pyrrhus ellen viselt háború. Ovidiusból: Az 
emberi nem négy korszaka, Daedalus és Icarus, mindez fej
tegetve, lefordítva és nagy részben emlékelve. Hetenként egy 
Írásbeli dolgozat: az olvasottak alapján compositiók és ex- 
temporálék, nem magyarázott daraboknak lefordítása latinból 
magyarra és magyarból latinra, mondatok szerkesztése a sza
bályok alkalmazására. Tk. Schultz-Dávid „Latin mondattan“ 
és Dávid István „Latin olvasókönyv“.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmányok : Arany 
J. Toldi-ja (mind a 12 ének), az első négy ének és a 12-dik 
részletesen fejtegetve és emlékelve is. Szent László füve, Arany
tól. Szüleim halálára, Petőfitől. Zrínyi imádsága, a Zrinyiasz- 
ból. Okatootáia, Petőfitől. Részletek Arany „Bolond Istók“- 
jából. Versek a versformák begyakorlására. Prózai olvasmányok : 
Kassai István, Kemény Jánostól, Vörösmarty életéből, Gyulai 
Páltól. Attila temetése, Jókaitól. A két gazdag ember gyermeke, 
a „Vadrózsákéból. Ifj. Vesselényi Miklós képe, Kemény Zs. 
bárótól. Két jelenet id. Vesselényi Miklós életéből Kemény Zs. 
bárótól. A Vaskapu, Jókaitól. Ezek alapján tanulták az irály 
szabályait, a prózai és költői irály különbségét, az időmértékes 
és hangsúlyos verselést. írásbeli dolgozatok: A szülőföldhöz 
való ragaszkodás (Vörösmarty életéből ez. olvasm. alapján, 
vezető kérdésekkel). Szent László füve ez. legenda tartalma. 
(Két dolgozat). Toldi Miklós vágyódása a vitézi életre. (Arany 
Toldija I. é. alapján, vezető kérd.) Képes kifejezések Arany 
Toldija II. é.-ben. Arany Toldija II. é. színhelye, tárgya, tar
talma és szerkezete. Egy hun monda. (Elbeszélés). Karácsony 
est. (Levél). Zrínyi imádsága prózában. Nevezetesebb babonák. 
Hol mutatja ki Toldi Miklós testi és lelki erejét? A magyar 
ember nehány főbb tulajdonsága. Toldiné szeretető Miklós iránt. 
Tk. Magyar irálytan I. r. Góbi Imrétől és Arany Toldija.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Prózai olvasmányok: Der 
Argonautenzug I. II III. IV. V. Der hörnerne Siegfried, Sieg
frieds Empfang zu Worms, Siegfried u. Crimhilde, Siegfrieds 
Verrath u. Tod. Der alte Gott lebt noch, és Schillers Brief 
an seine Schwester. Költemények: Das Riesenspielzeug (Cha- 
misso). Der Sänger (Goethe). Das Schloss Boncourt (Ghamisso). 
Der Alpenjäger (Schiller). Die ungarische Haide. Ezen olvas
mányok s költeményeknek német nyelven való szó- és mon- 
dattani elemezése, fordítása, emlékelése s az előforduló szavak



29

etymologikus leszármaztatása. — Rendszeres nyelvtan : hang- 
szó- és mondattan. Melléknevek és igék genitivussal és dati- 
vussal, igék és melléknevek után járó elöljárók tárgyesettel és 
tulajdonitó esettel. Hely, idő és módhatározók. Szóbeli fordítás 
németre minden feleléskor, két hetenként az olvasottakra vo
natkozó magyar szöveg fordítása írásban. Tk. Hoffmann Mór 
„Német nyelvtana és olvasókönyve“ II. rész.

Algebra, hetenként 8 óra. A négy alapmivelet algebrai 
egész- és tört számokkal, négyzetre emelés, kűbözés, geome
triai sorok s egy ismeretlennel való elsőfokú egyenletek. Tk. 
Mocnik-Klamarik-Wagner „Algebra“.

Rajzoló geometria, hetenként. 2 óra. Az ellipsis, parabola 
és hyperbola leírása s az ide vágó egyszerűbb szerkesztési 
feladatok. A kúpszeletek symmetriája és összeillősége. Az ábrá
zoló mértan alapfogalmai u. m. a pont, egyenes, sík idomok 
s testek ábrázolása egyszerű helyzetekben. A stereometria is
métlése. Rajzlapok száma 20. Tk. Fodor-Wagner „Constructiv 
Planimetria“.

Történelem, hetenként 3 óra. Az ókor története a római 
császárság megalapításáig. Tk. dr. Mangold Lajos, Világ törté
nelem, I. kötet (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla 
készítése.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Ghemiai előismeretek. Az 
ásványtanból: az ásványok physikai, alaki és chemiai tulajdon
ságai ; az ásványrendszerek; az ásványok rendszeres leírása. 
A kőzettanból: a kőzetek fogalma, felosztása, rendszeres tár
gyalása, a kőzetek szerkezete (geotektonika). A földtanból: a 
föld történetének korszakai; a jelenkor s abban működő ténye
zők tárgyalása; a negyedkor, a harmadkor, a másodkor, az 
első kor; az őskor. Tk. dr. Roth-Szterényi „Ásvány-, kőzet- 
és földtan alapvonalai“ 1892.

Ének, hetenként 1 óra (1. a 111-ik osztálynál).
Tornázás, hetenként 2 óra. Úgy mint a III-ik osztályban.
Tanárok: Moesz Géza osztályfő, tanította a latin nyelvet 

és éneket; Händel Vilmos a vallástant; dr. Gserey Adolf a 
természetrajzt; Sulcz Endre a magyar nyelvet; Haitsch Samu 
a német nyelvet; Király Ernő a történelmet; Lencsó János a 
rajzoló mértani; Osztroluczky Gyula az algebrát.
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Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az 
ó- és ujtestámentomi könyvek ismertetése olvasása, fejtegetése, 
egyes szakaszok emlékelése. Tk. Zsarnay Lajos, Bibliai beve
zetés.

Latin nyelű, hetenként 6 óra. Liviustól XXI. k* 1—28. 
fejezet részletes nyelvi és tárgyi magyarázattal, a könyv többi 
része csak tartalmilag ismertetve. Antbologiából: Cn. Naevius 
és Qn. Ennius Sirverse; Gatullusból — Búcsú Bithyniától és 
testvérének sírjánál; Vergiliusból az I. ecloga és a Georgicon- 
ból. a szükség élesüi az emberek találékonyságát; Ovidiusból 
A vízözön, Deucalion és Pyrrha, Philemon és Baucis, Árion 
a szükséges nyelvi, tárgyi és prosodiai magyarázatokkal. A köl
temények nagyobb részét emlékclték is. Az írók életrajza és 
irodalmi működése. Az alak- és mondattan folytonos ismétlése. 
Két-hetonként egy Írásbeli dolgozat, fordítás magyarból latinra, 
leginkább a tárgyalt anyag nyomán. A hibák együttes javítása. 
Tk. Bartal - Malmosi, Livius; Pirchala, Anthologie és Kolmár 
Svábv: Fordítási gyakorlatok, I. r.

fíöröy nyelő, hetenként 5 óra. Alaktan: főnév, melléknév, 
igehatározó, névmás, számnév és az w végződésű igék a meg
felelő fordítási gyakorlatokkal: előforduló esetekben a főbb 
mondattani szabályok. 32 Aesopus féle mese. Tk. Curtius Abel, 
görög nyelvtan és Schenkl Abel, görög olvasókönyv.

fíöröy pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. a) Kazinczy és 
Berzsenyi leveleiből 16; Kölcsey: Védelem P. I. számára, 
Magyar Játékszín. Magán olvasmányul: A Hunyadiak kora. 
Berzsenyitől: Az én osztályrészem, A magyarokhoz. Fohász
kodás, Közelitő tél, tárgyalva és cmlékelve. Kk. Dr. Jancsó B. 
„Magyar irodalmi olvasmányok“, b) Thukvdidesből: A pelo- 
ponnesosi háború előzményei, Halottak ünnepe Athénben, a 
halálvész Athénben, Perikies utolsó beszéde, Perikles jellem
zése, Plataea ostromlása, a pylosi események, a siciliai expe- 
ditio. Görög állami régiségek. Kk. Szilasi M. Szemelvények 
Thukvdidesből; segédkönyvül: Szerelemhegyi T. Görög állami 
régiségek.

Szabadkézi rajz, (a görögpótlóknál) hetenként 2 óra. A 
görög stylü elemek s a középkori elemek rajzolása fali tábla 
után.

Mayyar nyelv, hetenként 3 óra. Költői olvasmányok; bal
ladák, Naplemente a pusztán, Arany J.-tól. Prózai olvasrriá-
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nyok: A tenger és a folyóvizek befolyása az emberiség sorsára, 
Reclus u. Király P. és Révész S. Hadak útja, Jókaitól Szoli
mán második hadviselése Magyarország ellen, Szalay L.-tól. 
Széchenyi István képe, Kemény Zs -tói. A stylről, Greguss A.- 
tól. Parainesis, Kölcsey F.-től. Ezek alapján tanulták az írás
művek tárgyát, anyagát, szerkezetét és fajait. írásbeli dolgoza
tok : Selmeczbánya hegyei. (Leírás). Az ősz. (Leírás). Szilagyi 
és Hajmási ez. népballadának és Gyulai Pál u. ily ez. költői 
beszélyének összehasonlítása. Hunyadi László. (Elbeszélés). 
Naplemente a hegyek közt. (Leírás). A Parainesis gondolat
menete. 10 vázlat különböző tételekről. A cserhalmi ütközet. 
(Elbeszélés). Az utazásról. (Elmélkedés). Tk. Szerkesztés tan 
Góbi Imrétől és Magyar balladák Greguss Beöthytől.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Nyelvtani ismeretek ismét
lése és kibővítése. Különösen az összetett igékről. Elválaszt
hatatlanul összetett igék, elválaszthatólag összetett igék, néha 
elválasztható, máskor elválaszthatatlan összetett igék. Kettős 
hajlitásu igék. Az erős hajlitásu igék hat osztálya. A sein és 
haben segédigék és a többi beszédrészek használata. Tizen
négy fordítási gyakorlat a nyelvtanból. Prózai olvasmányok : 
Kannitverstan és Die Mongolen in Ungarn. Költemények : Ro
land Schildträger (Uhland). Der Glockenguss zu Breslau (Wilh. 
Müller). Die alte Waschfrau (Chamisso). Wenn du noch eine 
Mutter hast (Kaulisch). Der kleine Hydriot (Müller). Der Csikós 
(Beck). Ezen költemények fordítva, elemezve, emlékelve; úgy 
azok tartalma, alapeszméje s előadásuk módja is az iskolában 
német prózában leirva s fordítva emlékeltetett. Ezen anyag 
feldolgozása egyszersmind beszédgyakorlatul szolgált. Szavalás : 
minden tanuló egy-egy költeményt tanult magánszorgalomból, 
ennek tartalmát röviden elmondta s alapeszméjét kifejtette a 
tanár segítségével. Szavalták: Goethétől: Der Erlkönig, Der 
Zauberlehring, der Fischer; Schillertől: Der Handschuh, Der 
Ring des Polykrates, der Pilgrim, die Schlacht, das Mädchen 
aus der Fremde és die Theilung der Erde; Uhlandtól: Das 
Glück von Edenhall, der blinde König és Lied eines Armen; 
Chamissotól: Der Bettler u. sein Hund, die Sonne bringt es 
an den Tag; L. Tiecktöl: der Wilde Jäger; Gust. Schwabtól: 
das Gewitter; Lenautói: Die ungarische Haide; Linggtől: 
Attilas Schwert; Körnertöl: Harras der kühne Springer; 
Zedlitztöl: der sterbende Krieger; Bürgertöl: Das Lied vom
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braven Mann ; Rückerttől: Die drei Gesellen ; Lichtwertöl: Der 
Vater n. die drei Söhne és Schlesingertől: Die Mutter u. das 
Kind. Havonként magyar szöveg fordítása Írásban. Tk. dr. 
Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr- u. Lesebuch“ I. Band és 
dr. Szennák István „Német nyelvtana“ 11. évfolyam.

Történt-lein, hetenként 3 óra. Europa története Amerika 
fel fedeztetéséig. Tk. dr. Mangold Lajos, Világ történelem II. 
kötet (tetemes kihagyásokkal és az anyagnak Magyarország 
története szerinti csoportosításával). A megtartandó évszámok 
bedictálása.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Őszkor élő növényeken 
begyakoroltatott a szervisme (terminológia). Linné rendszere. 
A nagyitóval való bánásmód s alsóbb rendű növények, külö
nösen moszatok bemutatása mikroskóppal. Rendszeres növény
tan : Az egyes csoportok, osztályok, rendek és családok tü
zetes leírása. A szövettan, alaktan. A növények élete. Növény- 
gyűjtés, a növények meghatározása, kirándulások. Tk. dr. 
Roth-Schuch „A növénytan alapvonalai“ Budapest 1892. — 
Segitőkönyv dr. Cserey A. „Növényhatározó“'

Mathesis, I. A l g e b r a ,  hetenként 2 óra. Első fokú egyen
letek több ismeretlennel rendezése és megfejtése, a kéttaguak 
hatványai, arithmetkai sorok, interpolálás, a gyökök általán, 
négyzet- és köbgyökíejtés. Tk. Mocnik-Klamarik-Wagner „Al
gebra“.

Geometria, hetenként 2 óra. Szögek, egyenközü egyenesek, 
háromszögek, négyszögek, sokszögek, összevágás, szerkesztések, 
arányosság, sugárrendszer, hasonlóság, síkidomok területe. Tk. 
Dr. Wagner A. „Geometria.“

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 (ka
lapot) fel, imától fel, eskühöz, sapkát (kalapot) fel. Szakasz
gyakorlatok: a szakasz felállítása és beosztása, felállítási és 
rnozdulati segédeszközök; arczvonal mozdulatok, rendek és 
kettős rendek alakítása, a rendek és kettős rendek mozdula
tai és átalakulása, fejlődés rendek-, vagy kettős rendekből. Szá
zadgyakorlat: alakok és felállítás, felállítási és rnozdulati segéd
eszközök, arczvonal mozdulatok, oszlop alakítása, oszlop moz
dulatai, oszlop változtatása, fejlődés oszlopból, rendek és kettős
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rendek. Szabadgyakorlatok: ellenoldalú mozdulatok, sulyzógya- 
korlat, társas gyakorlatok, futás. Szergyakorlal; magas-, távol- 
ős rohamugrás; kötél-, bak- és lóugrás. Nyújtón: mellső, alkar- 
ős félkarfüggós helyben és tovamozgással, szabadtérdfüggés. 
Korláton: szökdelés támaszban, magas lendülés; összelett 
ülésesetek; előle és hátraugrás lendűlésből, oldalugrások.

Tanárok: Bellus János, osztályfő, tanította a latin és görög 
nyelvet; Sidcz Endre a magyar nyelvet, dr. Hittrich Ödön a 
görögöt helyettesítő irodalmi tárgyakat; Haitsch Samu a német 
nyelvel; Király Ernő a történelmet; dr. Cserey Adolf a ter
mészetrajzú; Moesz Géza a mathesist; Hlavacsek András a 
vallástant; Lenesé János a rajzt.

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

Latin nyelv, hetenként G óra. Sallustiusból: De coniura- 
tione Gatilinae I—XL. fej. a szükséges grammatikai, syntae- 
tikai, stylistikai és.tárgyi magyarázatokkal; a többi fejezet is 
tartalmilag ismertetve. Sallustius életrajza és irodalmi műkö
dése. Ciceróból: Oratio prima in Catilinam a szükséges nyelvi 
és tárgyi magyarázatokkal. Cicero életrajza és irodalmi műkö
dése, kiválóbb beszédeinek rövid ismertetésével. Vergiliusból 
az iró életrajzának, irodalmi működésének, az „Aeneis“ szer
kezetének és rövid tartalmának előrebocsátása után, az I. és 
II. könyv, részben fejtegetve, részben pedig -csupán tartalmilag 
ismertetve, 400 sor emlékelve is. Az alak- és mondattan rend
szeres ismétlése, a főbb stylistikai szabályok megmagyarázása 
és példákon való alkalmazása. Az „Aeneis“-ben előforduló 
régiségek. Két hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat és pedig 
majd az olvasmányok alapján extemporálék és compositiók, 
majd pedig nem tárgyalt szövegnek magyarból latinra és latin
ból magyarra való fordítása. A hibák megjelölése után a dol
gozatok együttes kijavítása. Tk. SallusLius Crispus ed. Bartal- 
Mulmosi ; Ciceronis Orationes Selectae ed. Gyurits Antal : 
Vergilius ed. Pirchala Imre. Schultz-Dávid nyelv- és mondat
tan; Kohnár-Sváby, Fordítási gyakorlatok I. r.

Göröy nyelő, hetenként 5 óra. A múlt évi tananyagnak 
tüzetes átismétlése után a „pt“ végű és a rendhagyó igék meg
felelő fordítási gyakorlatokkal. A mondattanból az esettan foly
tonos ismétlése mellett a mód- és időtan. Xenophon Kyropae- 
diájából; Kyros származása, az ifjúság neveltetése a perzsák
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nál; Kyros és Astyages; az első vadászat megfelelő nyelvi és 
tárgyi magyarázattal. Xenophon életrajza és irodalmi működése. 
Két hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat és pedig a tárgyalt 
olvasmánynyal kapcsolatban, fordítás hellénből magyarra és ma
gyarból hellenre. A hibák megjelölése után a dolgozatoknak 
együttes kijavítása. Tk. Curtins Abel görög nyelvtan és Schenkl- 
Ábel görög olvasókönyv. Xenophonnál: Schenkl-Horváth-Eli- 
scher.

Görög pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. a) Mindszenthi 
Gábor: I. János király élele végszakáról; Szalárdi János: 
Bethlen Gábor uralkodása; Kemény János: Bethlen Gábor 
menyegzője és halála; Apor Péter Métámorphosisából és Mikes 
Kelemen leveleiből. Kk. Dr. Jancsó B. „Magyar irodalmi olvas
mányok“. b) Homeros lliasából: Achilles haragja, Thetis az 
Olympuson, Agamemnon álma, Népgyülés, Alexandras és Me- 
nelaos párviadala, Pandaros frigyszegése, Diomedes vitézke
dése, Heklor és Andromache, Hektor és Aias mérkőzése, kö
vetség Achillesnél, Patroklos harcza és halála, Achilles pajzsa, 
Achilles és Agamemnon kibékülése, Achilles csatája, Hektor 
halála, Hektor kiváltása. Görög hitéleti és magánrégiségek. 
Kk. Dr. Csengeti J. Homeros liiása; segédkönyvül: Szerelem
hegyi T. Görög hitéleti s magán régiségek. Szemléleti eszközö
kül használtattak: J. v. Falke: Hellas und Rom, cs H. Rhein- 
h ard : Album des classischen Altertums.

Szabadkézi rajz, (a görögpótlóknál) hetenként 2 óra. A 
román, gót, arabs-mór és renaissance stylü diszitrnények raj
zolása és színezése.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: Coriolanus, 
Shakespearetöl. Tudós nők, Moherétől. Részletek Székely István 
krónikájából és Cserei Mihály históriájából. Szent István és Sz. 
László jellemzése, Horválh M.-tól. Zrínyi Miklós (a költő) ifjú
sága, Salamon F.-től. Deák Ferencz a felirati javaslat tárgyá
ban és u. annak felirati javaslata. Emlékbeszéd Szalay László 
felett, Eötvös J. bárótól. Védelem P. I. számára, Kölcsey F.-től. 
Tengerhez magyar! el a tengerhez! Kossuth L.-tól. A Kisfaludy 
Sándor tiszteletére Pesten rendezett dalünnopen, 1843. márez. 
2-kán, Eötvös bárótól. A magyar nemzeti büszkeségről, Szabó 
Károlytól. A takarékosság elve a természetben, Greguss Gyu
lától. Ezek alapján tárgyaltattak: a dráma szerkezete, a drámai 
jellemek, a jellemzés főbb módjai, a tragédia értelmi s érzelmi
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hatása, a tragikum, komikum, a dráma fajai: a történetírás 
tárgya, forrásai, a történelem szerkezete, előadása, a történet
írás története; a szónoki beszéd tárgya, a feltalálás forrásai, 
az érvek, indulat gerjesztés, rábírás, a szónoki beszéd szer
kezete, előadása, a szónoklat története; az értekezés, írásbeli 
dolgozatok: Volumnia és Virgilia jelleme. A tragikum külön- 
félesége Coriolanus, Antigone és Slibor vajdában. A csel- és 
jellem komikum példákkal megvilágítva. Imre király a lázadó 
Endre táborában. (Történeti rajz). Az év első napján. (Elmél
kedés), Deák Ferencz felirali javaslatának gondolatmenete. 
Szabad dolgozat 1848. márcz. 15-kével kapcsolatban. Szónoki 
beszédvázlatok különféle tételekről, szónoki beszéd az árvame
gyei ínségesek fölscgélése ügyében. Tk. Shakespeare Coriola- 
nusa ford. Petőfi. Moliére Tudós női ford. Arany L. Rhetorika 
és az olvasmányok hozzá Névy Lászlótól.

Német nyele, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan ismét
lése s tizennégy fordítási gyakorlat a nyelvtanból. A mondat
tan tüzetesebb ismertetése. A szórend fő- s mellékmondatok
ban. Fordittattak s emlékei tettek a következő költemények: 
Der Sänger és Zauberlehrling (Goethe), die Kraniche des Iby- 
kus, der Ring des Polykrates, die Bürgschaft (Schiller). Ezen 
költemények tartalma, gondolatmenete, alapeszméje, szerke
zete, felosztása, s előadásmódja az iskolában német prózában 
diktálva, leírva s fordítva emlékeltetett. Prózai olvasmányok: 
Siegfrieds Drachenkampf, Gudrun. Otto mit dem Bart, Des 
Königs Grab, Friedr. Rothbart auf dem Kyffhäuser, Die Teufels
kanzel bei Kufstein, der Rosssprung és die heilige Elisabeth. 
Szóbeli fordítás minden feleléskor, havonként kisebb elbeszé
lések fordítása írásban. Szavalás, mint az V. osztályban. Sza
valták: Geibeltöl : Zigeunerleben, Von des Kaisers Bart és der 
Ritter vom Rhein ; Uhlandtól: Des Sängers Fluch, König-Karls 
Meerfahrt és Tells Tod; Köinertől: Lützows wilde Jagd, és 
Abschied vom Leben; Schillertől: Gassandra; Dithyrambe, der 
Handschuh; Goethétől: Erlkönig, der Fischer; Chamissotól: 
Schloss Boncourt és die Grenadiere; Lenautói: Postillon; A. 
Grüntöl: der letzte Dichter; G. Schwabtól: Das Gewitter; 
Herdertöl: der gerettete Jüngling; M. Schenkendorftól: Auf 
Scharnhorsts Tod: Heinétől: Lorelei és Belsadar; Bürgertöl; 
Der wilde Jäger; Zedlitztöl: Wilh. Teil; Dieffenbachtúl: Wald- 
concert; Rolletl ö l: Alex. Petőfi; és Eichendorftól; der Schatz
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gräber. Tk. dr. Heinrich G. „Deutsches Lehr und Lesebuch“ 
K. B. és dr. Szemák I. „Nyelvtana“ II. évf.

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. Algebra: vegyes másodfokú 
egyenletek. Szavakba foglalt egyenletek. Mi veletek gyökmeny- 
nyiségekkel. Imaginär gyökmennyiségek. Irralionalis egyen
letek. Logarithmusok. Tk. YVngner-Klamarik. — Geometria: 
Szögletes síkidomok területe. Körtan. Goniometriai functiok. 
Derékszögű háromszögek, egyenlő szárú háromszögek, szabá
lyos töhbszögek feloldása. Sinus-, tangens-, Carnot-tantétel és 
alkalmazása háromszögek feloldására. Tk. Wagnor-Klamarik.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Előismeretek : az állatok 
szervei és szervrendszerei; a kültakaró; a mozgás és érzés 
szervei; az érzékek; az anyagcsere, a táplálkozás; a vérke
ringés; a lélegzés; a kiválasztás; a szaporodás s annak külön
böző nemei; az állatok kifejlődése, átalakulása és ivadékcse
réje. A gerincesek, az ízelt lábnak, a férgek, a puhányok, a 
tüske bőrűek, a tömlős állatok és a véglények részletes leírása, 
osztályozása s felsorolása. Rovargyűjtés. Tk dr Roth-Vángel 
„Az állattan alapvonalai“ Budapest 1892.

Tornázás, hetenként 2 óra, mint az V-dik osztályban.
Tanárok: Hlavacsek András osztályfő, tanította a latin 

és görög nyelvet; Händel Vilmos a vallástant; Sulcz Endre a 
magyar nyelvet; Haitsch Samu a német nyelvet; Király Ernő 
a történelmet; Jezsovícs Károly a mathesist; dr. Cserey Adolf 
a természetrajzt; dr. HMtrich Ödön a görögöt pótló irodalmi 
tárgyakat, Lencsó János a szabadkézi rajzt.

A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egye
temes egyházi történet Luther halálától a legújabb korig. Tk. 
Händel Vilmos. A keresztény egyház története. A magyaror
szági protestáns egyház története. Tk. Batizfalvi István az ev. 
gymnasiumok felsőbb osztályai számára irt kézikönyve.

Latin nejelv, hetenként 6 óra. Vergilius Aeneisének III-ik 
könyve egészen, magyarázva és fordítva; Horatius ódáinak első 
könyvéből az 1., 2., 3., 12., 14., 20., 22., 24., a második könyvé
ből pedig a 2., 3., 10., 13., 14., 16. és 18 óda, magyarázva, 
fordítva és emlékelve: Tacitusból a Germania általános része,
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1 27. fejezet; Cicero pro Marco Marcello beszéde, magya
rázva, fordítva és az első 6 fejezet emlékelve is. Római iroda
lom-történet, párhuzamosan a tárgyalt szerzőkkel. Az alak- és 
mondattan, nem különben a stilisticai szabályok folytonos is
métlése. Két-helenként egy Írásbeli dolgozat az olvasmányok 
alapján; a megjelölt hibák együttes javítása; olykor élőszóval 
fordítás magyarból latinra. Tk. Pirchala Vergilius; Bartal Mal- 
mosi, Horatius; Ring és Halmay Tacitus; Kadlecsik Cicero; 
Kolmár és Sváby, Fordítási gyakorlatok, II. r.

Görüij nyelv, hetenkint 5 óra. Xenophon Anabasisából 
Schenkl-Horváth Chrestomathiája szerint: készülődések a há
borúhoz, vonulás a király ellen, a cunaxai ütközet, Cyrus jel
leme; a többi rész ismertetve. Görög katonai régiségek Voll- 
bi’echt nyomán. Homeros Odysseiájából I. ének 1—324, II. 
1—435, VI. 1 — 331, IX. 39—5CG-ig fordítva és magyarázva, 
a többinek tartalma ismertetve. A görög irodalom fő alakjainak 
ismertetése Euripidesig, főbb műveik röviden tárgyalva. Kabi
nos, Tyrtaios és Minuermos egy-egy elegiája könyvnélkül is. 
A fordítás nyomán grammaticai és syntactical ismétlések; írás
beli gyakorlatokul az olvasottak alapján extemporálék és com- 
positiók. — Jövőre Xenophon helyett Herodotos fog olvastatni.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: minden 
költői műfajra több darab. Ezek alapján tárgyaltattak: a köl
tészet helye a művészetek között, a verstan és a költemény 
fajok a történeti fejlődés feltüntetésével. írásbeli dolgozatok : 
Szónoki beszéd Széchenyi István gr. születésének 100-dik év
fordulója alkalmából. Mesterség és művészet. (Értekezés). Az 
epopoeia főtulajdonságai. (Értekezés). Jókai „Az uj földes ú r“ 
ez. regényének meséje. Arany J. „Tetemre hívás“ ez. balladá
jának aestli. fejtegetése. Eszmény és valóság a költészetben. 
(Értek.) Szabad dolgozat 1848. márcz. 15-kéveI kapcsolatban. 
Az ódái költemények jellemző, tulajdonságai. A drámai cselek
mény főkellékei. Tk. Poétika és az olvasmányok hozzá, Névy 
Lászlótól.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelv- és 
mondattan ismétlése. Költemények emlékei tettek: Der Hand
schuh és das Lied von der Glocke. Ezen költemények tar
talma, gondolatmeneté, alapeszméje, szerkezete, felosztása, 
előadásmódja német prózában emlékelve. Prózai olvasmányok : 
Parcival, St Peter mit der Geisz, Meier LIelmbrecht, Aus dem
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Laienbuch, Aus dem Nibelungenlied. Német irodalomból: A 
különböző német nyelvek, a góth bibliai fordítás, a pogánykor 
költészete, Nagy Károly és a Karolingok kora. Az Ottók kora. 
A X. és XI. század. A középkori német költészet virágzása. 
Az átmenet korszaka’, a XII. század, a XIII. század udvari 
epikája s annak legkiválóbb költői. A lovagi lvra. A minnedal. 
A legkiválóbb minnedalosok. A nemzeti eposz. Polgári költé
szet és a Reformatio kora. Szóbeli fordítás minden feleléskor, 
havonként elbeszélések fordítása Írásban. Szavalás mint az V. 
és VI. osztályban. Szavalták: Bordértől: Das Kind der Sorge; 
Schillertől: Ritter Toggenburg, der Taucher, Bürgschaft, der 
Alpenjäger, der Graf von Habsburg és die Theilung der Erde; 
Goethétől: Der Fischer, Mignon, Erlkönig, der Sänger, Jo
hanne Sebus, és das Göttliche; Ohamissotól: das Schloss Bon
court, die Sonne bringt es an den Tag, Riesenspielzeug; Le
nautói : Ahasver der ewige Jude, Postillon és die Haideschenke; 
Körnertöl: Gebet während der Schlacht és das Jägerlied; Fr. 
Bodenstedttöl: Ein Erinnerungsbild ; Heinétől: Die Grenadiere; 
Cicimtől: Schlachtgesang; Rückerttöl: der betrogene Teufel; 
Jul. Mosentöl: Andreas Hofer; Arndttól: Lied vom Feldmar
schall; Zedlitzlöl: Nächtliche Heerschau; Geibeltöl: Von des 
Kaisers Bart; Holléttől : Alex. Petőfi; Kernertől: Rudolfs Ritt 
zum Kaisergrab; Uhlandtöl : Taillefer, és névtelentől: Das 
Nationallied. Tk. dr. Heinrich G. „Deutsches Lehr- u. Lese
buch“ III. B. és dr. Szennák I. „Német nyelvtana“ II évf.

Politikai Jöld rajz, 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.

Matliesis, hetenként 3 ó. Algebra: egyenletek átismételve; 
vegyes másodrendű egyenletek kibővítve: imaginär és com
plex mennyiségek kibővítve. Sorok; kamatos kamatok; per- 
mutálás, combinálás, variálás. Newton binomtőtele. Tk. Wag- 
ner-Klamarik. — Geometria: Összetettebb trigonometriai fel
adatok megoldása. Pontok, egyenes síkok a térben. Stereo
metrie. Tk. Wagner-Klamarik.

Fizika, hetenként 4 óra. Szilárdak, folyadékok, légnemüek 
mechanikája, Hullámtan. Hangtan. Tk. Wagner.

Tómázás, hetenként 2 óra, mint az V-dik osztályban.
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Tanúro!:: Ilaitsch Samu osztályfő, tanította a német nyel
vet; dr. Hittrich Ödön a görög, Sulcz Endre a magyar, Bellas 
János a latin nyelvet; Hlavacsek András a vallástant; Király 
Ernő a politikai földrajzi; Jezsovics Károly a mathesist és 
physikát.

A nyolezadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Keresztény hit- és erkölcstan. Tk. Zsilinszky „Hit- és erkölcstan“.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Ciceróból: De officiis lih. 
I. a szükséges nyelvi és tárgyi magyarázásokkal. Horátiusból: 
az ódák III. k. 1—G. és a 30.; IV. k. 3., 7. és 8.; az epodon- 
ból a 2-ik darab; az „Ars poétikádból 1—201. részletesen 
magyarázva, a többi csak tartalmilag ismertetve. Nyolcz ódát 
könyv nélkül is tanultak. A római irodalomtörténet ismétlése. 
Kéthetenként egy Írásbeli dolgozat és pedig majd a tárgyalt 
pensum alapján extemporálék és compositiók, majd pedig nem 
tárgyalt szövegnek magyarból latinra és latinból magyarra való 
fordítása. A füzetben megjelölt hibáknak együttes kijavítása. 
A nyelvtannak és stylistikának folytonos ismétlése. Fordítás 
élőszóval a Cserny Dávid-féle stylus gyakorlatokból. Tk. Klotz 
és Csengeri: Cicero; Bartal-Malmosi: Horatius; Leffler S. Ró
mai irodalomtörténet.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Plato Sokrates Apológiája 
fordítva és magyarázva. Bevezetésül a görög bölcsészeinek és 
Plato műveinek ismertetése. Az Apologia III. fejezeténél Aris
tophanes Nephelai czímű comoediája ismertetve. Homerosból 
az Ilias első éneke egészen, továbbá VI. 369 • 529, IX. 1—448, 
a többinek tartalma ismertetve. A homerosi kérdés. A görög 
irodalom röviden tárgyalva. írásbeli gyakorlatokul az olvasottak 
és 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: 
Széchenyi István gr. (Jellemrajz). Epikus költészetünk a XVII. 
században. Az erény boldogságunk alapja. A képzelem tevé
kenységének néhány főbb hatása testi és lelki életünkre. Ber
zsenyi Dániel ódái. A nyelvújítás tévedései. Vörösmarty Mihály 
„A vén czigány“ ez. költ. széptnni fejtegetése. Szabad dolgozat 
1848. márcz. 15-kével kapcsolatban. Vázlatok nehány iskolai 
előadásról. Érettségi vizsgálati tételek: 1. Mely tényezők moz
dították elő népies nemzeti költészetünk kifejlődését? 2. Mily
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változásokat idézett elő a társadalmi életben a gőzgép? 3. Mi 
teheti úgy az egyest, mint a nemzeteket hatalmassá? Tk. 
Beöthy Zsolttól „A magyar nemzeti irodalom történet ismer
tetése“.

Német ni/et'\ hetenként 2 óra. Olvasmány: Egmont. Né
met irodalomból: Az utánzás korszaka. Gottsched, Gellert, 
Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goethe, Schiller élete és 
müvei. Tk. dr. Bauer Simon „Egmont“ (Goethe) és dr. Szó
rnák I. „Német nyelvtana“ II. évf.

Történelem, hetenként 3 óra. Magyarország története. Tk. 
Horváth Mihály, Sebestyén Gyula, A magyarok története rövid 
előadásban (egyes részletek kihagyásával). Időszaki tábla ké
szítése.

Mathesis, hetenként 4 óra. A rendszerezett tananyag át
ismételve, itt-ott kibővitve; analytikai geometria a síkban. Tk. 
Wagner-Klamarik.

Fizika, hetenként 4 óra. Hullámtan; hangtan, fénytan, 
hőtan, elektromosság. Tk. Wagner.

Bölcsészet, hetenként 3 óra. Lélektan és logika. Tk. Böhm 
Károly tapasztalati lélektana és Lindner-Klamnrik logikája.

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

s physikát; Händel Vilmos a vallástant; Sulez Endre a ma
gyar nyelvet s bölcsészetet: dr. Hittrich Ödön a görög, Hla- 
vatsek András a latin, Haitsch Samu a német nyelvet ; Király 
Ernő a történetet.

II. A tanítóképzőben. Az I. évi tanfolyamra 7-en irat
koztak be, a If-od évire 8-an, a III-ad éviben 8-an voltak, 
a IV-ed éviben 5-cn. kik közül egy magántanuló, összesen 
28-an. Tantárgyak, mint. más években, a latint és görögöt ki
véve, minden egyebet az illető (V—VIII) osztályokban a lyceum 
növendékeivel hallgattak. Külön tanulták az I. és II. tanfolyam
beliek a tót nyelvtant heti 2 órában, ugyannyiban mindnyájan 
a vasárnapi evangéliumokat és levélszakaszokat azon nyelven, 
melyen tanítani fognak; a III-ad és IV-ed tanfolyambeliek heti 
4 órában a neveléstnnl, a tanításból az egyes tantárgyak mód
szertanát, nevezetesen: a vallástanitást. a szemléleti oktatást, 
vagy beszéd- és értelemgyakori a lókat, olvasás és Írás tanítását, 
a nyelv tanítást, továbbá történet-, földrajz-, alkotmánytan-, 
számtan- és mértan tanítását; hetenként 1 órában gyakorlati
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tanítás vrlt az Almán-féle elemi iskolában. Tankönyvek: 
Gyertyánffy és Kiss „Népiskolai módszertan“, dr. Emericy : 
„Tanitástan“.

Számtan, hetenként I órában. A négy számolási művelet 
egész számokkal, tizedes, közönséges törtekkel, hármas sza
bály, száztóli számolás, agio, állampapírok, részvények, bizto
sítási ügy, váltó, tara. arányos osztás.

Szabadkézi rajz, I. és II. éveseknél a görög stylü s a kö
zépkori elemek rajzolása fali tábla után. Román, gót, arabs- 
mór és renaissance stylü diszitmények rajzolása és színezése. 
— III. és IV. éveseknél; A polychrome-ornament. Gipszminták 
után való rajzolás árnyékolva. Fejek rajzolása lapminta után 
különböző kezeléssel. Önálló tervezés.

Zongorázás, hetenként 4 óra. Az első és második tan- 
folyambelieknél : gyakorlatok, a dur és moll hangmenetek, 
sonatinák. Az általános zenetan. A hangzattanból: a hármas 
hangzát, annak fajai, fekvései, megfordításai; a dominant sep- 
tim hangzat, annak fekvései, megfordításai, föloldása. Hibás 
oktáv- és quintlialadás, a harmónia haladása, adott hangzatok 
harmonizálása, durban és mohban a főhangzatokkal alapalak
jukban és a mellékhármas hangzatok alkalmazásával. A non- 
hangzat és az idegen harmonicus zöngék. — A III. és IV. 
tanfolyambelieknél: gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás. 
Orgonagyakorlatok, chorálok eljátszása pedállal; a különféle 
akkordok, elő-, köz- és utójátékok elmélete, azok begyakorlása. 
Összhangzattan. Kk. Egner Adolf „Összhnngzat és zenetan.“

Ének, hetenként 2 óra. Gyakorlatok és 70 choraldallam, 
ezeknek egy részét négy hangon is énekelték, részint vegyes-, 
részint férfikarra a lyceumi növendékekkel.

A külön tantárgyakat előadták: Moe.sz Géza a zenét, 
éneket és számtant; Micsinay János, ki egyúttal a tanítókép
zőnek vezetője is, a tanítás- és neveléstant; Hrencsik Károly 
tót Jelkész a tót nyelvtant s evangéliumokat; Lencsó János a 
szabadkézi rajzt, miben a növendékek hetenként 2 órában 
gyakoroltattak. Tornagyakorlatokban a tanítóképzősök a többi 
tanulókkal vettek részt.

II. Tanárok.
A tanárok száma dr. Hitt rich Ödönnel szaporodott. (L. 

19. lapon.) Rendes tanárok: B e l l u s  J á n o s ,  V-ben osztályfő,



hetenkénti tanóráinak száma 17. B r e z ny ik  J á n  o s, igazgató. 
Dr. C s e r e y  Ad o l f ,  természetrajzi szertáros, h. ó. sz. 19. 
H a i l s  eh Sa mu ,  Vll-ben osztályfő, vezette a katonai gya
korlatokat, h. ó. sz. 21. Di'. H i t t  r i c h  Ödön ,  h. 6. sz. 19. 
H l a v a t s e k  A n d r á s ,  Vl-han osztályfő, h. ó. sz. 21. Téli 
hóna]tökben a könyvtárteremben tartott isteni tiszteletet ve
zette. J e z s o v i c s  K á r o l y ,  VIII-ban osztályfő, természettani 
szertárőr, a selmeci természetvizsgáló egyesületnek és a lyceumi 
-testgy.ikorló-kör elnöke, h. ó. sz. 16. K i r á l y  Er n ő ,  Ill-ban 
osztályfő, a tanári értekezlet jegyzője, a polgári dal-egyesület 
karmestere és a lyceumi zene- s daltársaság elnöke, h. ó. sz. 20. 
M o e s z  Géza ,  IV-ben osztályfő, h. ó. sz. a lyceumban és a 
tanítóképzőben 22, emebben a zene- s énekgyakorlatokat vezeti. 
M i c s i n a y  J á n o s ,  II-ban osztályfő s a tanítóképzőnek veze
tője, h. ó. sz. 21. O s z t r o  l uc k y  Gyu l a ,  I-ben osztályfő, 
kőnyviárőr, h. ó. sz. 21. S u l c z  E n d r e ,  az élelmezőnek 
(alumneumnak) gondozója, a Petőfi-kör elnöke, a polgári dal- 
egyesület jegyzője, h. ó. sz. 19. Rendkívüli tanárok: H ä n d e l  
Vi l mo s ,  német- magyar-lelkész s honti főesperes, h. ó. sz. 6, 
a lyceumban. El re  n e s i k  K á r o l y ,  lót lelkész, b. ó. sz. 4, a 
tanítóképzőben. B a r o s s  Mi kl ós ,  r. kath. segéd lelkész s hit
oktató, h. ó. sz. 8. W e l v á r d t  J a k a b ,  izr. vallástanitó. 
II ü b e r  J ó z s e f ,  városi tornamester, hetenként 12 órában 
vezette a tornagyakorlatokat.

III. Zaneintézet.

Zenetanár: Moesz Géza, tanította a tanítóképzősöket és 
heti 4 órában a lyceum azon növendékeit, kik magukat a zon
gorázásban gyakorolták. A kezdő képzősöknél segédül Kiss 
Emil Vili. oszt. tanuló alkalmaztatott. A tanítóképzősök ingyen 
taníttatnak, a többiek, kik 1 l-en voltak, 20 fit évi díjért. Hang
szerek: 9 szárnyzongora, két harmonium, melyeknek egyike 
a könyvtárteremben tartatni szokott isteni tiszteletnél hasz
náltaik s egy Rieger-féle orgona pedállal s két változattal. 
A szükséges kofákkal az intézet eléggé van ellátva, s mi kell, 
megszereztetik. Ügyesebbek a zongorázásban: Kovácsy Aurél 
VIE, Breznyik János V., Jeszenszky Imre III. és Jahoda János 
II. osztálybeli növedékefc.
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IV. Szabadkézi rajz, tornázás és gyorsírás.

Szabadkézi rajz. A rajz az algymn. osztályokban a mór- 
tannal kapcsolatosan adatik elő. E mellett szabadkézi rajzban 
34-en gyakorolták magukat, egynéhányan a felgymn. növen
dékek közül is. Tanilóképzősöknél az kötelező tantárgy. Ki- 
lünőbbek a rajzolásban: I. Haendel Béla; II. Feigel József, 
(telién, Hecsko, Solez, Ubljár: III Baumann, Delinga, Honko, 
Mriís, Robács; IV. Hlavacsek Árpád és Béla, Králik Samu, 
Obueh, Pauks Béla ; V. Kevicky Pál, Margótsy László; VI. Blo
cken Elek, Mihalik Géza; VII. Glement Károly; VIII. Gasparik 
János. A tanítóképzősök közül: I. Bertók, Hecsko, Kliman, 
Kozár, Wagner; II. Petricz, Szabó Ernő és Lajos; III. Augusz
tán és Kn'dik Gusztáv; IV. Laco, Lukácsok, Rúzsa és Simoni- 
desz. — Ilornyánszkv Viktor bpesli könyvnyomdatulajdonos 
úr Szana Tamás ,,A magyar művészek“ cinül becses müvét 
küld vén utalnod valamely kitönőbb tanulónak: az Kevicky 
Pál V-öd oszt. tanulónak, mint kitűnő rajzolónak juttaltatott.

Tornázás. k i  egyes osztályok mily gyakorlatokban veitek 
részt, fentebb az illető osztályoknál van feltüntetve. A felgym- 
nasiumbeli növendékekkel hetenként egy órában Haitsch Samu 
tanár, mint más években, katonai gyakorlatokat tartott kitűnő 
eredménynyel. Ugyanazok Huber József tornamester alatt ha
sonlón egy órában hetenkint szertornázásban gyakoroltattak. 
Kitünőbb tornászok: I. Neubauer Ferenc, Bender Károly; II. 
Glement Aladár, Gellén, Krátky; III. Brocken Béla, Krausz, 
Honko; IV. Oláh, Pivarcsek, Hlavacsek Árpád, Obuh, Rak- 
sányi; V. Platthy, Klimann; VI. Krátky Aladár, Szabó Ernő; 
VII. Murgács, Kiss Gyula, Vehovszky Pál, Krátky Samu, Sár
kány Ernő, Pesthy István, Újhelyi József; Vili. Heim Károly, 
Kiss Emil. Lukácsok István. — A városi tanács által kegyesen 
felajánlott 15 fit árából versenydijat nyertek: I. Neubauer Fe- 
rencz, dija Hanusz, Állatok világából; II. Glement Aladár, dija 
Győry Vilmos, Ősregék; III. Brocken Béla, dija Győrök Leo, 
Lázadó hajósok; IV7. Oláh Gábor, dija Radó, Benyovszky Móric 
élete és kalandjai; V. Platthy Andor, dija Mayne-Reid, 
Tüzfölcl; VI. Szabó Ernő, dija Hanko, Természettudományi Ol
vasmányok ; VII. Vehovszky Pál, dija Szebesztlia, Rövid mive- 
lődéstörténolme; Kiss Gyula, dija Thaly, II. Rákóczy Ferenc; 
Murgács Emil, dija Kármán József müvei. (Ezt Joerges Ágost
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könyvkereskedő úr adta jutalmul); Sárkány Ernő, dija dr. Kerék
gyártó E., Munka öröme és dicsősége; VIII. Heim Károly, dija 
Könyves Tóth Kálmán, A tudomány vértanúi; Kiss Emil, dija 
Petőfi költeményei.

Gyorsírás-ban dr, Gserey Adolf' és Micsinay J. tanárok 
gyakorolták a tanulókat, amaz a kezdőket, emez a haladókat. 
Amolyan 6 volt, emilyen 8.

V. Taneszközök, k ön yv- és szertárak .

A lefolyt tanévben a fenn kijelöltekre keveset fordíthat
tunk. Iskolai pénztárunk, mely a tanárok díjazására szolgál, 
hiányban leledzik. Mindenek előtt a tanárok diját kellett ki
szolgáltatni, a befolyt jövedelmet erre felhasználni, miután a 
kormánytól kért és reményeit segély, illetőleg ennek emelése 
elmaradt. Tanárok nélkül nem taníthatunk. — Mindamellett, 
a mi e címen szükséges volt, beszereztük. A könyvtár részint 
ajándék, részint vétel utján gyarapodott. Ajándék utján jött: 
A nm. vallás s közokt. ministeriumtól: A közoktatásról szóló 
20-ik ministen Jelentés az 1889/90. évről, ép úgy Jelentés az 
országos tanítói nyugdíj és gyámalapról, mind két példányban 
a lyccum és a tanítóképző részére; az előbbi Farbaky István 
lyceumi felügyelő s országos képviselő részéről is és gr. Bethlen 
földmivelési minister úrtól Magyarország selyemiparáról, Osz- 
wald Gusztáv űrtói Mikár Zsigmond, Honvéd névkönyv az 
1848/í 9-iki honvédeknek még 1890-ben életben volt tagjairól. 
Baltik Frigyes dunáninneni ev. kerül, püspök úrtól 20 példány 
Zpevnik, tót énekes könyv, az ifjúság számára. Bold. Szlujka 
János volt mezöberényi tanítótól 58 kötet többnyire régibb 
tankönyv s több zenészed mű a zeneintézet részére: Dr. Gustav 
Schi ling, Allgemeine Generalbasslehre; Hiller, Vollständiges 
vierstimmiges Taschen-Choralbuch; Bernhard Hahn, Handbuch 
beim Unterricht im Gesänge für Schüler auf Gymnasien und 
Bürgerschulen; Vierstimmige Choralmelodien zu dem Gesang
buch für die evangelische Kirche in Württemberg; Julius Mer- 
ling, Der Gesang in der Schule; J. G. Töpfer, Die Scheibler’sche 
Stimm-Methode; Joseph Preindl, Wiener-Tonschule oder An
weisung zum Generalbasse, zur Harmonie, zum Gontrapuncte 
und der Eugen-Lehre; Heinrich Wohlfahrt, Theoretisch-prak
tische Modulation-Schule; Wegweiser zum Componiren für



Musik-Dilettanten; Ludwig Erk, Sammlung ein-, zwei-, drei- 
und vierstimmiger Sclml-Lieder von verschiedenen Compo- 
nisten; Heinrich Wohlfahrt, Vorschule der Harmonie-Lehre; 
F. L. Schubert, ABC der Tonkunst; Carl Friedlich Rieprasch, 
Dreistimmiges Choralbuch, enthaltend 334 Chorale und die 
Gesänge zur Agende; G. Klipstein, Rath- und Hülfsbuch für 
Organisten und solche, die es werden wollen A magyar lud. 
Akadémiától, Franklin-társulattól, Larnpel Róbert, Hoffmann és 
Molnár s más könyvkereskedő és kiadó uraktól az áltatok ki
adott tankönyvekből mulatványpéldányok. Vétel útján: Fröh
lich Izidor, Kinematika, kiadja a ifi agyar tud. akadémia ; Dr. 
Schuchhard, Schlieraann ásatásai; Dvorcsák Gyula, Tájékoztató 
a középiskolai felterjesztésekhez. A magyar tud. akadémia ki
adványai. Somogyi, Közhasznú Ismerettár 17 köt.; B. Herder, 
Jahrbuch der Naturwissenschaften VI. VII; Naturkunde IX. ; 
Reinhard, Album des Class. Alterthumes; Ganglbauer, Käfer; 
Constantin, Champignons; Beck, Flora Österreich-Ungarn’s 
I. II.; Lehmann, Theor. Physik,; Fries és Meier, Lehrproben 
u. Lehrgänge 22—30. Magyar könyvszemle 1800 és OL Marcali, 
A legújabb kor. A magyar tud. akadémia könyvkiadó vállala
tából a történelmi s irodalmi müvek, az előfizetésül beküldött. 
10 frt árán jönnek más művek is. A magyar prot. s irodalmi 
társulat és Luther-társaság kiadványai. Magyar történeti Élet
rajzok. Folyóiratokból járnak részint az iskola, részint egyes 
tanárok költségén: Budapesti Szemle, Magyar Nyelvőr, Athe
naeum, Egyet, philol. közlöny, Orsz. középisk. tanárok köz
lönye, Századok, Magyar irodalomtört. közlemények, Közokta
tási Szemle, Iparművészeti lap, Földtani Közlöny, The Nature, 
Ev. Egyház és Oskola, Prot. egyh. lap, Das Ausland, Deutsche 
Rundschau, Magazin für die Literatur des Auslandes; H. 1. 
Müller, Zeitschrift für das Gymnasialwesen, Berlin.

A rajzszertár részére szereztettek : Várdai, Fali rajzmin lak ; 
Fellner, mod. Decorationsmaler; Herdtle, styl Blumen; Zeller, 
färb. Ornamente. Ajándékul jött Farbaky István lyc. felügyelő 
úrtól a lyc. könyviárterem részére: Zichy Mihálynak az 1848. 
és 49., meg 1867. évek apotheosise díszes keretekben. — Fenn- 
emlitett Szlujka János tanitótól több csomó szárított növény 
Selmecbánya vidékéről és egy fanem-gyüjteinény.
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VI. Segélyzö in tézetek .

Az élelniező!/en (alumneumban) 143-an láttattak <<1 ebéddel 
és vacsorával; ha kellett, orvosi segélylyel és gyógyszerekkel is 
évi 50 fit díjért, mely azonban soknak (66-n.ik) részben. 6 —40 
frtonként, 6-nak egészen elengedtetett. Az elengedett összeg 
1574 htot teszen. A tanitóképzösök csak 24 irtot fizetnek, 
sokan ezt sem képesek beszolgáltatni; e szerint ezek is — leg
alább egyelőre — ingyen tartatnak el, mi nem kissé terheli 
az élelmezöi pénztárt, úgy hogy annak, a mivel a kerület s 
némely esperességek járulnak a tanítóképzőnek segélyzéséhez, 
majdnem fele ezek tartására fordittalik.

Ösztöndíjak. 1. A T e l c k y - R o t h  J o h a n n a  grófnő- 
félét (3S frtot) 5-cn kapták: Händel Vilmos VIIl-ad, Kiss Gyula, 
Kovaiovszky János, Vehovszky Pál és Weber Pál Vll-ed oszt. 
lanulók. 2. N é m e t h  Is tv án -fé lé t 23 f:tót, Kolbenheyer Vil
mos Vll-ed oszt. tanuló. 3 Z s i g m o n d y  Vj lmos-félét  15 
frtot, Rarlkó Pál Vl-od oszt. tanuló. 4. B á n ó  ez y J ó z s e f -  
félél 25 fi t 80 ki t. Seidel Vilmos Il-od és Kudrony Gyula I-ső 
oszt. tanulók. 5. B r e z n y i k  János-félét  50 frtot, Breznvik 
János V-öd oszt. tanuló. 6. O l l i k  Pál-félét 75 frtot, Ollik 
Kálmán I-ső oszt. tanuló. 7. Dr. K o s s a c k y  és O k o l i -  
csány i-fé lc  Jezsovicsianumot 24 frtot, Láng Miksa ViII-ad 
oszt. lanuló. 8. Ősi k - O l a j o s  T e r é z i a-félét 25 frtot, De- 
diriszky Aladár Vll-ed oszt. tanuló. 9. Dr. Sze h e r é n y i  
János- félét  10 frtot, Clement Károly Vll-ed és Sromm Jó
zsef I-ső oszt. tanulók. 10. I v á n k a  Im re-félét 10 frtot, 
Illanic Dániel, Sensell György, Bartko Miklós VIII-ad, Stefanik 
László Vl-od o. tanulók. 11. L e i d e n f r o s t - K o s t e n s  zky-  
félét 7 frt 50 kit, Krátky Samu VII-ed oszt tanuló. 12. I p o l y 
s á g  hi t a k a r é k p é n z t á r i t  10 frtot, Rohács Boldizsár 
III-ad oszt. tanuló. 13. VVa nkov i t s  L ajos-fé lél 10 frtot, 
Pisclil Rezső III-ad évi tanítóképzős. 14. N a g y l a k i  e g y 
h á z i t  10 frt 50 kit, Lncó Endre, IV-ed évi tanítóképzős. 15. 
K u b i n y i  Géz  a-félét 10 frtot, Bertók Samu és Kozár József 
első évi tanitóképzösök, 5 frtonként. 16. Dr. L u t h e r  Má r 
t ó  n-j a b i leum-félét 6 frtot, Jalioda János IJ-od oszt. tanuló. 
17. S e l m e c v á r o s i  20 frkos aranyat Holcapfel Károly VIII-nd 
oszt. tanuló. 18. Dr. S z é k á e. s J ó z s e f-félét 5 frtot, Szlancsik 
György IV-ed oszt. tanuló. 19. Br. Nyáry Antal-félét 5 frtot,
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Ponicsan Púi V-öd oszt. tanuló. 20. Báró R a d v á n s z k v  
Ján o s-fé lé t 5 irtot, Krátky Gyula H-od oszt. tanuló. 21. 
Cs ő m őz M ikiós-félét 5 frtot, Fronvo Győző IV-ed oszt. 
tanuló. 22. Gróf S t a i n  l e i n  0  11 ó-félét 210 frtot, csak azok 
kaphatják, kik minden tantárgyban jelesre viszik, ha részükre 
inás nagyobb ösztöndíj nem jutna; ebből 20 irtonként kaptak: 
Horváth János, és Pestliy István VlI-ed, 15 htonként; Vallen- 
tinyi Samu Vl-od, Suhajda Lajos V-öd, 12 Irtonként: Hlava- 
tsok Árpád, Hlavatsek Béla, Králik Samu, Obuch János, Pauks 
Béla, Raksányi Samu IV-ed, 9 frtonként: Bauman Győző, 
Delinga Samu, Hrúsz Samu, Honkő Pál Ill-ad, 8 frtonként: 
Feigl József, Uhljar Samu Il-od, Händel Béla és Wéber József
I. oszt. tanulók.

Jutálomkönyve.t kaptuk: A felvidéki közművelődési egye
sület, adományából; Karlovszky Dániel VII., Vámbéry Ármin, 
Középazsiai utazását; Kozsehuba János, Zádor János, Spanyol 
út-ját; Bukovszky Lajos, B-ad évi tanfolyambeli tanítóképzős: 
Franki Vilmos a magyar nemzet történetét; Augusztini Andor 
Székhalmi, Jó tanácsok című munkáját, ugyan ezt Drienka Mi
hály IV. o. tanuló is; Piscbl Rezső B-ad évi tanítóképzős: 
Jebb, A görög irodalom történetét; Timkó Gusztáv V.. Kar
dos Albert, A magyar szépirodalom történetét; Kralik Sámuel 
IV. Fyffe, A görög nép történetét; Kozár Pál, első évi tanító
képzős, J. Addington Svmonds, Az olasz nép és irodalom tör
ténetét; Krátky Aladár VI, gr. Lázár, Hasznos és kártékony 
állatainkról; Raksányi Samu IV., Fraknói Vilmos, Magyarország 
a mohácsi vész előtt című műveket; Bertók András első évi 
tanítóképzős, Szavalló könyvet a magyar ifjúság számára ; Po
nicsan Pál V., Petőfi összes költeményeit.

Mások adományából: Laco Endre IV. évi tanfolyambeli 
tanítóképzős Jókai Mór, A magyar nemzet története 3 kötetét, 
melyet Péterfy Sándor, a tanító képző megvizsgálására kikül
dött kormány biztos úr hagyott itt jutalmul a legkiválóbb ta 
nítóképzősnek részére. Collinászy Gusztáv VII. és Acsay Sán
dor VI. o. Petőfi összes költeményeit díszkötésben; Suhayda 
Lajos V. Hanusz, képek a növényvilágból című müvét, Bellus 
János tanár adományából; Breznyik János V. és Thébusz Zol
tán IV. Életképek ogy-egy kötetét. Az első osztályban kapták: 
Bobál Sámuel és Sronnn József Hasznos mulattató egy-egy 
félévi folyamát díszkötésben; Baker Árpád, Hazaszeretet köny
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vét; Bender Ernő, Jeszenszky Gyula, Kudrony Gyula, Markó 
György és Schelle Gyula Szorgalomért, cimü könyvet.; Szabó 
Lajos Szünnapokra címűt; Händel Béla. Weber József Múzsá
ért címűt; Simko János Arany-könyvet. Valamennyi könyv 
dí.-zkötésü; az első 3 könyv Dolinay Gyula úr ajándoka, a 
többi egy ifjúság barátjáé. — A Petőfi kör és Bibliai egyesü
let jutalmazol íjait lásd Vili. t. 3. alatt.

VII. Pártfogók.

A lyceumot évenkint segélyezik, az állam 9300 fi t tál, a 
bányai ev. egyházkerület 2500 frttal és a Zsedényi-féle tőke 
kamatjából 115 frttal, az egyetemes pénztár 126 írttal, mely 
a zeneintézetnek is 42 h tot juttat. A helybeli egyház adja az 
iskola épületet s a Kachclmann-féle házat, mely két tanárnak 
lakást szolgáltat, meg az iskolai és élelmezés tőkéket, mik mint
egy 40000 frtot. tesznek. Gr. Stainlein Otto úr a nevét viselő 
ösztöndíjra évenkint küld 210 frtot, Kubinyi Géza úr 10 frtot, 
dr. Kossacky Arnold ügyvéd és Okolicsányi Lajos, m. jelzálog
banki jogtanácsos úrak pedig az általuk alapított Jezsovicsi- 
anumra 24 frtot szívesek beszolgáltatni. (L. VI. a.)

.1 tanító képzőre befolyt a kerületi pénztárból 700 fit, a 
zólyomi esperességtől a szászi fiókegyház 17 írtjával s a brez- 
nöbán .ai tőke kamatjával együtt 170 frt, a nógrádi esperesség
től 100 frt, a pestmegyeitől 30 frt, a budapestitől a budapesti 
magyai- egyháztól 25 frt, a hontiból 103 frt 92 kr. és Lőrincsek 
János, csalli lelkész úrtól 10 frt, a barsiból a könnöcbányai 
egyháztól 10 frt, a fakóvezekényjtől 4 frt, a farnadi. lánygyüle
kezet tőkéjének kamatja 5 frt; összesen 1157 frt 92 kr., mit a 
kerület 27 tanítóképzősnek, mind a 4 évi tanfolyamban ennyien 
vannak, kiképezésére áldoz.

Az élelmező (alumneum) részére bejött a szokott kérege
tésből (supplicalióból) a gyűjtők részén kívül 1206 frt 88 kr. (106 
frt 55 krral kevesebb, mint az előző évben), mely összeghez já 
rultak 10—90 klónként 1138-an, 1 Irtonként 659-en ; 2 irtonként 
87-en, 3 htonként 4-en, 4 Irtonként 3-an, 5 htonként 12-en; 
az aradi, békés-csabai ev. egyházak, a b.-esabai takarékpénz
tár, Szabadka városa, Szabó Károly, Pulszky, Thuranszky Zol
tán, Szemök Pál, Kosztolányi Sándor, dr. Medvccky Károly, 
gr. Stainlein, b. Podmanicky Géza; 6 htonként ; Sembery Imre,
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Zsivora Samu és a feketehegyi fürdő vendégek, 10 irtonként 
5-en: b. Prónay Dezső, Fabiny Teofil, Dessewffy Otto, b. Rad- 
vanszky János és Gsömöz Miklós. Szemerédről hold. gr. Stain- 
lein Heilenbach Zsuzsanna asszony végrendeleténél fogva gr. 
Stainlein Otto úrtól 7 liekl. rozs és 4 hekl. búza; a Selmec
bányái takarékpénztártól 20 fit, az ipolysághitól 10 frt, ez 
utóbbi ösztöndíjra (1. VI. 12. a.), az előbbi a tőke gyarapí
tására.

Králik Károly, helybeli ruhafestő úr szépreményü fia, 3-ad 
oszt. tanuló temetése alkalmából egy értékes kelméből készí
tett gyászlobogót volt szives ajándékozni a lyceumnak.

A tanán gyániolóra lyceumunk hálás növendéke Ruzsicska 
Pál úr, a magyar első biztosító intézet egyik lisztviselője ez 
évben is küldött 5 htot. Nagy Kürtösről pedig beküldetett 
Bende Sándor és István urak részéről a lyceum történetének 
ára lejében 3 +  2 =  5 frt. Csak kedves kötelességet teljesítünk, 
midőn mindezeknek, mind más számok alatt megnevezett t. c. 
adakozóknak, bár mivel is kegyeskedtek tanintézetünket segé
lyezni, ezennel is és e helyütt is szives köszönetét mondunk.

VIII. Lyceum i egyesü letek .

1. Magyar ön képző (Petőfi) kör. A tagok száma 144, rende
seké 68, rendkívülieké 76. A kör elnöke Sulc Endre, a magyar 
nyelv és irodalom tanára, alelnöke s titkára Haendel Vilmos, 
főjegyzője Illanicz Dániel, pénztárosa és főkönyvtárosa Bartko 
Miklós, ellenőre Melcer Gyula, levéltárosa Harsányi (Hlavacsek) 
Ágost VIII. o. tanulók, aljegyzője Dedinszky Aladár VII. o. t., 
alkönyvtárosai az 1. osztályban Heine Iván és Klirnan Samu 
V. o. t., a II.-ban Breznyik János és Suliajda Lajos V. o. t., 
a III.-ban Brocken Elek és Wallenlinyi Samu VI. o. t. a IV.-ban 
Bartkó Pál és Bender Otto VI. o. t., az V.-ben Bauman Győző 
és Nickmann Richard V. o. t., a VI.-ban Kovalovszky János 
és Szabó Kálmán VÍI. o. t., a VII.-ben Kiss Gyula és Pesthy 
István VII. o. t., a VIII.-ban Beer Imre és Pauer Jenő VIII. o. t.

A kör czélja az önképzés lévén, tagjai ebben az irányban 
munkálkodtak és pedig készítettek költeményeket, irodalom- 
történeti, aesthetikai értekezéseket, elmélkedést, elbeszélést, mű- 
magyarázatot, összesen 42 munkát, ugyanannyi bírálatot és 
szavaltak. A dolgozatok közül érdemkönyvbe jutott 17, jegyző-
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könyvi dicséretet nyert 16, méltánylásban részesült 7, tudomá
sul vétetett 2. A bírálatok közül megdicsértek 2-őt. A szavalatok 
száma 60. Ez évben tartottak alakuló, rendes, rendkívüli és 
záró gyűlést. A gyűlések részben irodalmi ünnepélyek voltak 
a következő tárgyakkal: 1. Gy. Balassi Bálint élete és költé
szete. 2. Virág Benedek élete és művei. 3. Kisfaludy Sándor 
regéi. 4. A nyelvújítási harcz kiválóbb mozzanatai. 5. Kölcsey 
Ferenc lyrája. 6. Kisfaludy Károly vígjátékai és vígelbeszélései. 
7. Vörösmarty Csongor és Tündéje. 8. Tompa Mihály virág
regéi.

Jutalmat nyertek: 1. Haendel Vilmos VIII. o. t. a Brez- 
nyikianum ez évi kamatja (6 frt) fejében, „Széchenyi István gr. 
közéleti, irodalmi és politikai érdemeinek méltatása“ ez. érte
kezéséért, Eötvös J. br. „A falu jegyzője“ ez. regényét. 2. 111a- 
nicz Dániel VIII. o. t. „Vörösmarty Csongor és Tündéje“ ez. 
aesth. tanulmányáért Eötvös J. br. Karthausiját. 3. Melczer 
Gyula VIII. o. t. „A virágnak megtiltani nem lehet“ ez. rajzáért 
Vörösmarty lyrai költeményeit. 4. Lukacsek István IV. évi taní
tóképzős a koronázás emlékünnepére irt ódájáért Eötvös J. 
br. „A falu jegyzője“ ez. regényét. 5. Pesthy István VII. o. t. 
„Márczius 15.“ ez. czikkeért Vörösmarty elbeszélő költeményeit. 
6. Kiss Gyula VII. o. t. Tóth Kálmán „Előre“ ez. költeményé
nek elszavalásáért a Toldi trilógiát. A kör az irodalmi ünne
pélyek melleit három ünnepet rendezett: I. szept. 21-én Szé
chenyi István gr. születésének századik évfordulóján a követ
kező műsorral; 1. Szózat unisono. 2. Sárvári és Felsővidéki 
Széchenyi István gr. élete, pályafutása és halála. Tóth Arisz- 
tidesz VIII. o. t.-tól. 3. Arany J. „Széchenyi emlékezete“. Sza
valta Melczer Gyula VIII o. t. 4. A dalegyesület férfi kara a 
„Királyért-hazáért“ ez. dalt adta elő. 5. Széchenyi István gr. 
közéleti, irodalmi és politikai érdemeinek méltatása. Haendel 
Vilmos Vili. o. t.-tól. II. az 1818—49-iki szabadságharcz em
lékére márcz. 15-én a következő műsorral: I. Magyar király
induló, Huber Károlytól, előad, a lyc. zenekar. 2. Nemzeti dal, 
Petőfi S.-tól, szavalta Sárkány Ernő VII. o. t. 3. Előszó. Gazsi 
Benő VIII. o. t.-tól. 4. Márczius 15. Pesthy István VII. o. t.-tól.
5. A nemzethez, Petőfi S.-tól, szavalta Melcer Gyula VIII. o. t.
6. Király hymnus, Brocken Jenőtől, előad, a lyc. zenekar. 7. 
Petőfi halála, Illanic Dániel VIII. o. t.-tól. 8. Előre, Tóth K.-tól, 
szavalta Kiss Gyula VII. o. t. 9. A magyar forradalom ered
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ménye, Haendel Vilmos VIII. o. t.-tól 10. Rákócy-ihduló, előad, 
a lyc. zenekar. Ill I. Ferenc József Ő Felsége megkoronázta- 
tásának 25-ik évfordulója alkalmából junius 8-án, melynek mű
sora : 1. Kölcsey Hymnusa, unisono. 2. Valami az államszer
vezetekről, értekezés, Haendel Vilmos VIII. o. t.-tól. 3. Alkalmi 
óda, Lukacsok István IV. é. tanítóképzőstől. 4. A kiegyezés 
és előzményei, értekezés, Pesthy István VII. o. t,-tól. 5. Hym
nus, Vőrösmarlytól, szavalta Gazsi Benő VIII. o. t. G. Vörös
marty Szózata unisono.

A kör a Kármán emlékre gyűjtött és elküldött Losoncra 
42 irtot.

Az ifjúsági könyvtár a következő müvekkel gyarapodott: 
1. Képes folyó irat. Bellus János tanár úr ajándékából. 2. Le
velek egy tanuló ifjúhoz. Szitnyai Elektől. 3. Új könyv. Rud- 
nvánszky Gyulától. 4. Vadászati és madarászati emlékeimből. 
Lakatos Károlylól. 5. Történeti életrajzok. Könyvek bekötésére 
fordíttatott 10G fi t GO kr.

2. A lyeeumi zenetársaság vezetésével az igazgató-tanár ezen 
évben is Király Ernő lyc, tanárt bízta meg. ügy a zone- mint 
az énekkarban hetenkint kétszer gyakorolták magukat a mű
ködő tagok és a havi összejöveteleken felmutatott eredmény 
meg is felelt minden jogos követelménynek. Hogy a társaság 
működése nem lehetett oly sikeres, mint a múlt évben, annak 
oka, hogy a múlt év végével sok ügyes zene-értő tanuló hagyta 
el az iskolát. Karmesterek voltak: Clement Károly VII, o. t. 
az énekkarban; Bender Ottó VI. o. t. a zenekarban; a társa
ság jegyzője Gsepella István VIII. o. t., pénztárosa Gasparik 
János VIII. o. t., ellenőr Gasparkovits József Vili. o. t ,  ének
kari kólatáros Rúzsa János IV. évi tan.-képzős, zenekari kóta- 
táros Krcsméry Vladimír VII. oszt. t. volt. A tagok száma: 51 
pártoló, 48 működő éneklő, zenész és 37 hallgató.

3. Gusztáv Adolf-fele illetőleg Bibliai gyámegyesület, a meny
nyiben czélja nem pénzzel segíteni az egyházakat, hanem bibliá
kat s ujtestamentomokat, vagy énekes, ima- s más ájtatos 
könyveket részint istentiszteleti használatra, részint szegények 
közt ingyen leendő elosztás végett szétküldözgetni. Elnöke: 
Hlavatsek András lyc. tanár; alelnöke: Melcer Gyula; főjegy
zője: Haendel Vilmos; főpénztárosa: Bartko Miklós VIII. o. 
tanulók; aljegyzője: Dedinszky Aladár VII. o. tanuló. A pénz
tárosok, kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulé

4*



kokat begyűjteni s az összegyűjtött pénzről a havi gyűléseken 
beszámolni: VlII-dikban: Pongrác Sándor, VII-dikben Szabó 
Kálmán, VI-ban Wallentinyi Sámuel, V-ben Breznyik János, 
IV-ben Kovalovszky János, Ill-ban Rúzsa János, II-ban Sár
kány Ernő, I-ben Szabó Ferencz. A havi gyűléseken vallásos 
tárgyú szavallások s felolvasások tartatnak, majd a „ Vasárnap “- 
ból, majd pedig a prot. egyházi irodalom egyéb termékeiből. 
Némelyek mint Haendel Vilmos, Dedinszky Aladár s íját mun
káikkal léptek fel. Az egyesület rendes tagjainak száma: 106; 
pártoló tagok az algymnasium növendékei. A gyűlésen szava
zati joggal csak is a felgymnasium növendékei bírnak. A kraj- 
cáros adományokból befolyt az év folytán: 136 fit, a mely 
összeg a zárgyülés határozata szerint következőleg osztatott 
szét. Az egyetemes ev. gyámegyesűletnek, mint más években 
3 díszkötésü biblia bocsáttatott szabad rendelkezésére; a sel- 
meczi egyháznak confirmatioi ajándékul 10 írt. Az ó-becsei, 
legéndi, garamszögi, bényei, egri, szegedi, körmöci, váci, almási 
és pálfai egyházaknak 8—8 frt, a maglódi és báthi egyházak
nak pedig 7—7 frt áru bibliák, illetőleg ujtestamentomok éne
kes és imakönyvek fognak küldetni. A egyesület buzgóbb tag
jainak elismerése jeléül 20 frt áru jutalomkönyveket szavazott 
meg. Ilyeneket kaptak: Melcer Gyula (Dóci Lajos: Csók), 
Bartko Miklós (Petőfi összes költeményei), Haendel Vilmos 
(Szász Károly kisebb műfordításai), Dedinszky Aladár (Arany 
János: Buda halála), Szabó Kálmán (Arany János: Toldi es
téje) Kiss Gyula (Arany János: Murány ostroma), Kovalovszky 
János (Hoitsy P á l: A mi az embert környékezi), Rúzsa János 
(Sántha Károly: Buzgóság könyve), Sensell György (Haraszty 
Gyula: Csokonay Vitéz Mihály élete), Wallentinyi Samu (Goethe 
Iphigenia Taurisban, fői d. Csengery János) Szabó Ferencz (Al- 
másy János: Magyar közmondások gyűjteménye), Frenyó Győző 
(Hősök és csaták).

4. Teatgyahorló kör. Az elmúlt tanév folytán az ifjúságnál a 
testgyakorlás iránt élénk részvét és buzgalom mutatkozván, a 
felgymnasiumi tanulók kezdeményezése után az igazgatóság 
megadta az engedélyt egy uj egyesület szervezésére, mely az 
őszi hónapokban valóban meg is alakult. Az alapszabályok 
főbb pontjai a következők: A kör célja a testgyakorlás fejlesz
tése, vívás és főként távgyaloglás által. Tagok csak a felgym
nasium 3 felső osztályának növendékei lehetnek. A rendes ta



53

gok évenkénti dija 2 írt. o. é .; a rendkívülieké 50 kr. Az ala
kuló gyűlést Jezsovics Károly tanár vezette, ki az ifjúság iránti 
vonzalomból a fáradságos elnöki tisztet is elfogadni szives volt. 
Alelnök lett Melcer Gyula, pénztáros Pongrác Sándor, jegyző 
Haendel Vilmos, ellenőr Szabó Kálmán. A vívásnál művezetők : 
Heim Károly, Melcer Gyula, Haendel Vilmos, Pauer Jenő, Tóth 
Arisztidesz és Kiss Gyula.

A kör vívó tagjai az egyes tanárok és a 2—2 művezető 
felügyelete alatt hetenkint kétszer gyakorolták magokat a ví
vásban, különösen a téli hónapokban. Noha a kezdet nehéz
ségeinél fogva a lefolyt évben elért eredmény még nem olyan, 
minőt a kör fejlődése további folyamán valószínűleg fog fel
mutathatni, mind a mellett a buzgalom és lelkesedés, mely ez uj 
intézmény iránt az ifjúság körében támadt, elegendő biztosíték 
arra nézve, hogy jövőben feladatának immár teljes magasla
tára fog emelkedni s a megkezdett s kiegyengetett utón tovább 
haladva ezélját, mely a turistaság és testedzés terjesztésében 
és népszerűsítésében áll, bizton fogja elérni.

IX. A tan u lók  szám a.

A tanulók száma a lyceum 8 osztályában a tanév elején 
244 volt, az év végén ki megvizsgáltatott 231. Magántanuló 
volt 3, a többi nyilvános. Vizsgálatim! maradt s leginkább 
betegség miatt 6, kimaradt 6, meghalt 1. V a l l á s r a  n é z v e :  
ágost. hitvallású 1G9, helv. hitv. 8, unitárius 1, róni. kalh. 47, 
izr. 6 =  231. A n y a n y e l v r e  nézve :  magyar 199, német 5, 
tót 27 =  231. I l l e t ő s é g r e  n é z v e :  helybeli 53, megyebeli 
33, más megyebeli 142, ausztriai 3 =  231.

X. V izsgálatok.

Az évzáró vizsgálat a VIII-ik osztálybeli növendékekkel 
május 12—21-kén tartatott meg, melynek eredményeképen 
valamennyien az Írásbeli érettségire bocsájtattak. Ez nyomban 
a 8-ad osztálybeli vizsgálat után következett május 23—28-án. 
Jelentkeztek 34-en, kik közül egy magántanuló, egy pedig, ki 
múlt évben más tanintézetben megbukván, az érettségi vizs
gálatnak ismétlésére utasittatott, melyet nálunk csak a cultus- 
ministerium engedélyével tehetett le.
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A többi osztálybeliekkel a záró vizsgálatok jun. 13 23-ig 
tartattak, 24-én tétetett közzé az osztályzat s osztattak ki a 
jutalomkönyvek és ösztöndijak, mely utóbbiakról 1. a VI. sz. a. 
közlőiteket. A vizsgálatok eredménye: 231 megvizsgált tanuló 
közül kapott általános fokozatul jelest 28, jót 53, elégségest 
112, elégtelent 38, és pedig egy tantárgyból 18, két tantárgyból 
10 és ugyanannyi több tantárgyból, mely utóbbiak ennélfogva 
az osztály ismétlésére utasittaüak. De ugyanaz történt töb
bekkel azok közül is, kik két tantárgyból kaptak elégtelent, 
mert ezek közt a latin nyelv is lévén, ilyeneknek nem adatik 
engedély javítóra, hanem az osztály ismétlésére utasittatnak. 
A jelesek közt minden tantárgyban j e l e s r e  vitték, az I-ső 
osztályban: Haendel Béla és Wéber József, a íl-ikban ; Feigel 
József és Uhljar Samu, a 111-ikban: Baumann Győző, Delinga 
Samu, Honkó Pál és Hrúz Samu, a IV-ikben: Hlavatsek 
Árpád és Béla, Králik Samu, Obuch János, Pauks Béla és 
Raksányi Samu, az V-ikben : Breznyik János és Suhayda Lajos, 
a Vl-ikban: Acsay Sándor és Vallentinyi Samu, a Vll-ikben: 
Collinászy Gusztáv, Horváth János, Kovalovszky János, Kiss 
Gyula, Pesthy István, Vehovszky Pál és Wéber Pál, és a 
VlII-ikban: Haendel Vilmos =  26.

A szóbeli érettségire, mely június 25, 27 és 28-án tarta
tott meg, a kormány képviselőjéül ngos dr. Heinrich Gusztáv 
m. kir. egyetemi tanár úr volt kiküldve, az elnökséggel pedig 
mélt. Sárkány Sámuel püspök úr által nsgos Farbaky István 
lyceumi felügyelő és országos képviselő úr, s a mennyiben az 
erdészeti akad. uj épület felavatása okozta ünnepségek miatt 
mindig megjelenni gátoltatnék, helyetteséül nt. Händel Vilmos 
honti főesperes úr lett megbízva Azon kívül, kik az Írásbelit 
letették, még egy főreálisk. növendék is megjelent, hogy a 
latin nyelvből az érettségit letehesse. A jelentkezett 35 növendék 
közül gyarló dolgozataik miatt 3-an, nem sikerült szóbeli érett
séginél fogva pedig 2-en a vizsgálatnak egy év múlva leendő 
ismétlésére, 6-an pedig egy-egy tantárgyból kapott elégtelen 
osztályzatuknak javítására utasittattak. A javító vizsgálat ez 
évben Szarvason szeptember hó 17-én fog megtartatni. A többi 
érettnek nyilvánít halott; jelesen érettnek egy : Haendel Vilmos, 
jól érettnek 7: Gasparkovics József, Holcapfel Gyula, Illanie 
Dániel, Láng Miksa, Schindler Arthúr, Tóth Arisztidesz és 
Wankovits Kálmán; egyszerűen érettnek 16: Augenstein Péter,



55

Bartko Miklós, Gsepella István, Gasparik János, Gazsi Benő, 
Heim Károly, Ilolluby Arthúr, Jakab Zsigmond, Marek László, 
Mockovcsák Gyula, Mattyasovszky István, Pongrác Sándor, 
Porázik Antal, Buttkay István, Sensed György, Wagner Márk.

Az érettségire következett a tanításra képesítő vizsgálat, 
melyre 4 tanítóképzős és 3 tanító jelentkezett. Ez utóbbiaknak 
egyike 3 évet töltött tanítóképzőkben, a 4-ikben tanitóskodva 
magán készült a vizsgálatra. Elnökül mélt. Sárkány Sámuel 
püspök úr által nt. Haendel Vilmos honti íőesperes úr volt 
kiküldve. Az írásbeli vizsgálat junius 27-én, a szóbeli 30-án 
tartatott meg nsgos Szabó Géza hontmegyei kir. tanfelügyelő 
úr jelenlétében, kihez, mint a kormánynak ily vizsgálaton kép
viselőjéhez mióta a tanítóképző fennáll, ez alkalommal először 
volt szerencsénk. Egy tanító, ki 15 éven át asztalos mester
séget űzött, mind magyar, mind tót igen gyarló dolgozatainál 
fogva a szóbelire nem bocsáttatott. A többi megvizsgáltatván, 
5-nek a tanítói oklevél kiadatni határoztatott, és pedig Laco 
Endre és Simonidesz Sámuelnek jeles, Lukácsek István és Rúzsa 
Jánosnak jó, végre Szmetana Gusztávnak elégséges általános 
fokozattal; égy tanító pedig némely tárgyakból egy év múlva 
leteendő javító vizsgálatra utasittatott.

XI. Iskola i fizetendők.

Tandíjul fizetendő a lyceumi osztályokban 24 írt, élel
mezési díjul az élelmezőben ebéd- s vacsoráért, orvosi segély 
s gyógyszerekért 50 f r t ; ennek fele a tanév elején beiratáskor, 
másik fele február hó elején szolgáltatandó be a lyc. pénz
tárba. A tanítóképzősök tandíjul 12 frt, s élelmezési díjul 24 
irtot tartoznak fizetni. Ezek a zeneintézetben ingyen taníttat
nak; mások, kik a zenében, névszerint zongorázásban, gyako
roltatni kívánnak, 20 frtot fizetnek egész évre. Az élelmezőben 
(alumneumban) ebédre jár leves, marhahús, főzelék, kenyér, 
vasár- s ünnepnapokon sült; vacsorára kenyér, vastagétel, 
egyszer a hétben gulyáshús s egyszer tésztás étel. Ki régibb 
tartozásait a tanév elején le nem rójja, a kerül. isk. tanács ha
tározatánál fogva fel nem veendő a tanintézetbe; kivételt csak 
szegény, kiváló szorgalmú és feddhetetlen erkölcsi magavise- 
letü tanulóknál szoktunk tenni.
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XII. A jö v ő  tanév

szeptember 1-sején veszi kezdetét, mely nap az algymnasiumi 
növedékekkel fognak a javító vizsgálatok megtartatni, délelőtt 
az I. II., délután a III. és IV. osztálybeliekkel; 2-dikán a fel- 
gymnasiumbeliekkel és pedig délelőtt az V. V I, délután a VII. 
osztálybeliekkel. Az első osztályba felveendőktől megkívánjuk, 
hogy korukat keresztlevéllel igazolják. Kik bizonyítványt nem 
hoznak, de ha szükségét látjuk, máskülönben is, felvételi vizs
gálatnak fognak alávettetni. Későn érkezők, ha elmaradásukat 
alapos okkal nem igazolandják, be nem fogadtatnak.



A növendékek névjegyzéke.
Jegyek magyarázata. *) kimaradt, **) betegség miatt 

vizsgálatlan maradt, ***) elküldetett, f) meghalt, ***) magán
tanuló ; á. =  ágostai, h. == helvét, k. =  róm. kath. hitvallású, 
izr. =  izraelita.

VIII. osztály.

Augenstein Péter, k., Zsombolya, Torontál m.
Bartko Miklós, á , Miskolc, Borsod m.
Beer Imre, k., Búcs, Zólyom m.
Csepella István, k., Magurka, Liptó m.
Gasparik János, k., Selmec, Hont m.
Gasparkovits József, k., Selmec. Hont m.
Gazsi Benő, k., Tápió-Szecső, Pest m.
Harsányi Ágoston, k., Pribiszlau, Gsaszlaui kér.
Havas János, k., Nagy-Oroszi, Nógrád m.
Händel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
Heim Károly, k., Selmec, Hont m.
Holcapfel Gyula, k., Komárom, Komárom m.
Holluby Arthúr, á., Bakabánya, Hont m.
Manic Dániel, á., Korpona, Hont m.
Jakab Zsigmond, á., Besztercebánya, Zólyom m.
Kiss xMilos, á., Podluzsány, Trencsén m.
Lackó Sándor, á., Morva-Lieszkó, Trencsén m.
Lánczos Gyula, k., Alsó-Kubin, Árva m., ismétlő.
Láng Miksa, k., Selmec, Hont m.
Marek László, k., Selmec, Hont m.
Melcer Gyula, á., Ácsa, Pest m.
*) Mihelics Márton, k., Uj-Verbász, Bács m.
Mockovcsák Gyula, á., N.-Becskerck, Torontál m.
**) Pauer Jenő, á., Selmec, Hont m.
Pongrác Sándor, á., Bátorfalu, Hont m.
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***) Porázik Antal, k., Baan, Trencsén ni.
Reitzner János, k., Besztercebánya, Zólyom m.
Ruttkay István, á., Kis-Túr, Hont m.
Schindler Arthur, á., Körmöcbánya, Bars in.
Schvitzer Imre, izr., Érsekújvár, Nyitra m.
Sensell György, á., Rudló, Zólyom m.
Tóth Arisztidosz, k., Selmec, Hont m.
Wagner Márk, k., Somos-Újfalu, Nógrád m.
Wankovits Kálmán, á., Selmec, Hont m.
Zachar László, k., Selmec, Hont m.

Összesen 35.

IV-ed éves tanfolyam , tan ítóképzősök .

Lacó Endre, á., Békés-Csaba, Békés m.
Lukácsek István, á., Bakabánya, Hont m.
Rúzsa János, á., Radvány, Zólyom m.
Simonidesz Pál, á., Selmec, Hont m.

Összesen 4.

VII. osztály.

Auguszta József, k., Grác, Stájerország.
Béni Vilmos, k., Selmec, Hont m.
Clement Károly, á., Selmec, Hont ni.
Collinászi Gusztáv, k., Liptó-Ujvár, Liptó in. 
Csupkay János, á , Lentvora, Nógrád m. 
Dedinszky Aladár, á., Nagy-Szelezsény, Bars m. 
***) Fendt Vilmos, á., Tohol, Bars m.
**) Fintha Dezső, k., Apcz, Heves m.
Horváth János, á., Blazsóc, Turóc m. 
Karlovszky Dániel, á., Pribóc, Túróc m.
Kiss Gyula, á., Tót-Györk, Pest m.
Kohn Frigyes, á., Wagstadt, Szilézia. 
Kolbenheyer Vilmos, á., Körmöc, Bars m. 
Kompóthi Emil, k., Govazsdia, Hunyad m. 
Kovácsy Aurél, k., Alsó-Lúgos, Bihar m. 
Kovalovszky János, á., Bakabánya, Hont m. 
Kozsehuba János, á., Jaszenova, Árva m. 
Krátky Samu, á., Maglód, Pest m.
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Krcsniéry Aladár, á., Garamszegh, Zólyom m.
Kuntzl Gábor, k., Szélakna, Hont m.
Murgács Emil, k.. Selmec, Hont m.
Nickmann Ottó, k., Krassó, Krassó-Szörény m.
Pesthy István, á., Űzd, Tolna m.
Rákócy Gyula, á., Szt.-Péter, Nógrád m.
Reif Simon, izr. Tót-Próna, Túróc m.
Sárkány Ernő, á., Pilis, Pest m.
Segesváry Béla, h., Alsó-Dabas, Pest m.
Szabó Kálmán, á., Közép-Palojta, Hont m.
Újhelyi József, k., Örkény, Pest m.
Urban Andor, k., Zalatna, Alsó-Fehér m.
Vehovszky Pál, á., Salgó-Tarján, Nógrád ni.
K. Winkler Béla, k., Selmec, Hont m.
Wébcr Pál, á., Rákos-Keresztur, Pest m.

Összesen 33.

III-ad éves tanfolyam , tan ítóképzősök .

Augusztinyi András, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptó m. 
Bukovszky Lajos, á., Radvány, Zólyom m.
Figusch Vilmos, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
Kneppó János, á., Radvány, Zólyom m.
Králik Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
Ochodnicky László, á., Privigye, Nyitra m.
Pischl Rezső, á., Selmec, Hont m.
**) Titt Károly, á., Zólyom-Brézó, Hont m.

Összesen 8.

VI. osztá ly

Acsay Sándor, k., Vác, Pest m.
Babjak Gyula, á., Püspök-Hatvan, Pest in.
Balogh Béla, h., Nőtincs, Nógrád m. ismétlő.
Bartkó Pál, á,, Zólyom, Zólyom ni.
**) Bender Ottó, á., Szt--Jakab, Heves m.
Brocken Elek, á., Pilis, Pest m.
Droba Márton, á., Mogyoród, Zólyom m.
Fábricius Lázár, á., Mere, Hont m.
Fekete Zoltán, unit., Selmec, Hont m.
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Ferjanc Samu, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
Krátky Aladár, á., Csik-Tarcsa, Pest m.
Leliocky Miklós, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
Mantuáno Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
Mihalik Géza, k., Zólyom, Zólyom m.
Mockovcsák Gusztáv, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
Rálh Ferenc, k., Mármaros-Sziget, Mármaros m. 
Stefanik László, á., Bagh, Pest ni.
Szabó Ferenc, á., Szinobánya, Nógrád m.
Szathmáry Mihály, h., M.-Vásárhely, Erdély, ismétlő. 
Timko Gusztáv, á., Pribóc, Túróc m.
Wallentinyi Samu, á., Dengeleg, Nógrád m.

Összesen 21.

Il-od évi tanf. tan ítóképzősök .

Helyvigh Ede, á., Selmec, Hont m.
*) Horváth János, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m.
Pethő Péter, á., Alsó-Malatin, Liptó m.
Petric Mihály, á., Nagy-Becskerek, Torontál m.
Szabó Ernő, á., Klek, Torontál m.
Szabó Lajos, á., Szerb-Aradác, Torontál m.
Szametz Samu, á., Bélabánya, Hont m.
Sedl János, á., Selmec, Hont m.

Összesen 8.

V. osztály.

Baumann Miklós, á., Osztrolúka. Zólyom m. 
Bélák Loránd, á., Enying, Veszprém m.
Breznyik János, á., Domony, Pest m.
*) Drexler Béla, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
Gaál István, á , Agárd, Nógrád m.
Hankisz Hugó, á., Selmec, Hont m.
Lleinc Iván, á., Nagy-Szlabos, Gömör m. 
Kachelmann Győző, á., Selmec, Hont m.
Kevicky Pál, á., Báth, Hont m.
Krnetty Jenő, á., Nógrádi Nógrád m.
Margótsy László, á., Selmec, Hont m. 
Messerschmidt József, á., Libetbánya, Zólyom m.
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Nedobry Iván, á., Császtkó, Nyitra m.
Nickmann Richárd, k., Oravica, Krassó m.
***) Patay Miklós, á., Bodó, Bars m.
Platthy Andor, á., Budapest 
Ponicsan Pál, á., Ocsova, Zólyom m.
Sembery Jstván, á., Budapest.
Suhajda Lajos, á , Nagy-Kürtös, Nógrád m. 
Visnyovszky Károly, á., Selmec, Hont rn.
***) Zima Gyula, k., Szliács, Zólyom m.

Összesen 21

I. éves tanf. tan ítóképzősök.

Bertók Samu, á., Maglód, Pest in.
Csiampor Vince, á., Hajnik, Zólyom m.
Hecsko Vladimir, á., Hodrusbánya, Hont m.
Klein Mihály, á., Dalmad, Hont m.
Klimann Samu, á., Bakabánya, Hont m.
Kozár József, á„ Bakabánya, Hont m.
Wágner József, á., Szélakna, Hont m.

Összesen 7.

IV. osztály.

Braun Dezső, á., Mező-Berény, Békés m.
Dérer Béla, k., Kis-Garam, Zólyom m.
Drienka Mihály, á., Lissó, Hont m.
Egry Zoltán, á., Puszta-Teres, Nógrád m. ismétlő. 
Erdélyszky Zsigmond, á , Krajna, Nyitra m.
Frenyo Győző, á., Szt.-Péter, Nógrád m.
Helyvigh Gyula, á , Selmec, Hont m.
Hlavatsek Árpád, á., Besztercebánya, Zólyom m. 
Hlavatsek Béla, á., Besztercebánya, Zólyom m.
*) Holcapfel Károly, k., Komárom, Komárom m.
Höher Imre, k., Osztrolúka, Zólyom m.
Hrúsz József, á., Nagy-Szalatna, Zólyom m.
Klein Árpád, izr. Bábaszék, Zólyom m.
Klein Mór, á., Vihnye, Bars m.
Kosztolányi Imre, á., Alsó-Kamenec, Bars m.
Králik Samu, á., Bakabánya, Hont in.



Lehocky Gyula, á.. Selmec, Hont rn.
Locsava Sándor, á., Rákos-Keresztár, Pest in.
Nyitray Béla, k., Selméc, Hont m.
Obuch János, á., Balázsfalva, Túróc m.
Oláh Gábor, k., Pászthó, Heves rn.
Pauks Béla, á., Jolsva, Gömör m.
Pivarcsek Kálmán, á., Tót-Pelsőc, Zólyom ni.
Raksányi Samu, á., Bakabánya, Hont m.
Rell Gyula, á., Teszér, Hont m.
SéhVártz Arnold, izr. Lackó, Hont m.
Szlancsik György, á., Osztrolúka, Zólyom m. 
Sztrhárszky Gyula, á., Tót-Pelsőc, Zólyom m 
Thébusz Zoltán, á., Zólyom, Zólyom m.
Timko György, á., Pribóc, Túróc m.
Titt Ottó, á , Zólyombrézó, Zólyom m.
Utcás Virgil, á., Selmec, Hont in.
Zahn Oszkár, á., Bélabánya, Hont m.

Összesen 33.

III. osztály .

Baumann Győző, á., Újbánya, Bars m.
Brocken Béla, á., Pilis, Pest m„ ismétlő.
Glement Ernő, á., Selmec, Hont m.
Delinga Samu, á., Bakabánya, Hont m.
Galáth Guszláv, á., Lónyabánya, Nógrád m.
Graca Vilmos, á., Bakabánya, Hont m.
Hamrák Béla, á., Selmec, Hont m.
Herbst Ágost, á., Selmec, Hont in,
Herbst Gyula, á., Selmec, Hont m.
Honkó Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
Hrúz Samu, á., Bakabánya, Hont m.
Jeszenszky Imre, á., Mezőberény, Hont m.
Juhász Jenő, h., Léva, Bars m.
Kevicky László, á., Báth, Hont m.
Kolbenheyer Arthur, á , Szeged, Gsongrád m. 
f) Králik Károly, á., Selmec, Hont m.
Krausz Vilmos, á., Selmec. Hont m.
Kupcsok Samu, á , Bakabánya, Llont m.
Lányi Árpád, h., Besó, Bars m.
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Libertinyi Árpád, á., Budapest.
Liszkay Sándor, á., Selmec, Hont m., ismétlő.
Manner Géza, k., Kis-Tcrenne, Nógrád in.
Repicky Emil, á., Korpona, Hont m 
Rohács Boldizsár, á., Udvarnok, Hont m.
Seidel Henrik, á., Selmec, Hont ni.
*) Széli Balázs, h., Zólyom, Zólyom m.
Uray Zoltán, h., Hete, Bereg in.
Vajda Barna, a., Palást, Hont m.

Összesen 28.

II. osztá ly .
Adamcsik Samu, á., Bakabánya, Hont m.
Braxatorisz Oszkár, á., Badin, Zólyom m.
Ghrien Gusztáv, á., Selmec, Hont m.
Glement Aladár, ú., Selmec, Hont ni.
Érti János, á., Selmec, Hont m.
Fabricius Dezső, á., Mere, Hont in.
Feigl József, á., Zólyom, Zólyom m.
Gaal István, h., Vámos-Ladány, Bars m.
Gellén Barna, h., Puszta-Szalatnya, Nógrád m.
Hecsko Gyula, á., Hodrusbánya, Hont ni.
Hlatky Béla, k., Selmec, Hont m.
Hornyacsek István, á., Selmec, Hont m.
Jahoda János, á., Pónyik, Zólyom ni.
Klein Ernest, izr., Bábaszék, Zólyom m.
Krátky Gyula, á., Maglód, Pest ni.
Lehoczky Frigyes, á., Selmec, Hont m.
Midriak Pál, á., Zólyom, Zólyom m.
Paulinyi Mihály, á., Dolány, Nógrád m.
Platthy Miklós, á., Albertfalva, Pest m.
Rell Béla, á., Teszér, Hont m.
Seidel Vilmos, á., Selmec, Hont m.
Sóltz Elemér, á., Tiszolc, Gömör ni.
Szpiska József, k., Selmec, Hont m.
Szabó Károly, á., Endrefalva, Nógiád ni.
Szécsi Sándor, k., Selmec, Hont ni.
Szvjatko Lajos, á., Besztercebánya, Zólyom m.
Uhljar Samu, á., Zólyom, Zólyom m.
Zamboj János, á., Bakabánya, Hont m.

Összesen 28.
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I. osztály.

Angyal Ernő, á.. Tól-Pelsőc, Zólyom rn.
Baker Árpád, k., Selmec, Hont ni.
Bánik Gyula, á., Selmec, Hont ni.
Baumerth Dániel, á., Selmec, Hont m.
Belházy Arnold, k., Csesztve, Nógrád m.
Bender Ernő, á., Santa-Gruce, Brazília.
Bonder Károly, á., Szt.-Jakab, Heves in. 
Belohorszky Gyula, á., Királyfalu, Hont ni., ismétlő. 
Bobál Samu, á., Szászi, Zólyom.
*) Budai Dezső, izr. Zsarnóca, Bars m.
Fábry János, á , Kis-Kelecsény, Nógrád m.
Farbák Emil, á., Bakabánya, Hont rn.
Ferjencsik Géza, á., Zólyom, Zólyom m.
Fiedler János, á., Selmec, Hont m.
Gaal Imre, á., Agárd, Nógrád m.
Garzó Sándor, b., Alsó-Dabas, Pest m.
*) Gazsi Flór, k., Kóka, Pest m.
Graca János, á., Bakabánya, Hont m.
Haendel Béla, á., Selmec, Hont m.
Jahoda Emil, á., Pónyik, Zólyom m., ismétlő. 
Jeszenszky Gyula, á., Zólyom, Zólyom m. 
Jeszenszky Lajos, á.. Selmecz, Hont m.
K osztolányi Gyula, á., Nemes-Koszi ólán, Bars m. 
Kovacsovics Vilmos, á., Vágujhely, Nyitra ni. 
Kudrony Gyula. á„ Rima-Szaluzánv, Gömör m. 
Libertinyi Zoltán, á., Selmec, Plont m.
Liptay László, á., Fakó Vezekény, Bars m.
Manner Árpád, k.. Kis-Tcrenne, Nógrád m.
Markó György, á., Osztroluka, Zólyom m.
Neubauer Ferenc, k., Fernezély, Szalmái' m.
Ollik Kálmán, á., Bakabánya, Hont in.
Pauks Villibald, á., Murány, Gömör m.
Paulinyi Ármin, á., Tól-Pelsőcz, Zólyom m.
P’eska Samu, á., Alsó-Hámor, Bars m.
Platthy Tibor, á., Budapest.
Rosenfeld Mór, izr., Selmec, Hont m.
Sarnóczay Béla, á., Lontó, Hont m.
**) Segesváry Miklós, h., Alsó-Dabas. Pest m.
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Schelle Gyula, á., Selmec, Hont m.
Simko János, á.. Banka, Hont m., ismétlő. 
Spitz Gábor, izr. Nagy-Csepcsány, Túróc m. 
Srom József, á., Selmec, Hont m.
Szabó Lajos, h., Szinobánya, Nógrád m. 
Utcás Gyula, á., Selmec, Hont m., ismétlő. 
Wéber József, á., Rákos-Keresztúr, Pest m.

Összesen 45








