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Botanikai kirándulások Selmeczbánya 
vidékén.

Elfásulhat a kedély az emberek társaságában, közöm
bössé válhatik az élet örömei iránt, de az, ki a növényvilág 
honába el szokott látogatni, ki tud társalogni a gyöngéd, és 
kedves, a változatos, de mindig finom ízléssel öltöztetett nö
vényekkel, az nem lehet rideg, nem fásult s főként nem lehet 
nemtelen. Régen ismert dolog az, mit a költő kifejez: a ki a 
virágot szereti, rósz ember nem lehet. Azok nem szólnak meg, 
nem irigykednek rád, nem fondorkodnak ellened, azokban nem 
csalódol. Hanem mintha gyöngédségükkel s pompájukkal arra 
lennének teremtve, hogy hozzá szoktassanak bennünket gyöngéd 
érzelmekkel közeledni másokhoz-, igaz egyszerűséggel viselkedni 
embertársaink iránt, mintha illatukkal elkábítya, álomba ringat
nának, mely álomban a jó. igaz és szép eszményi képe lebeg 
előttünk, mely egy elérhetetlert, de- mégis dicső célnak meg
valósítása felé csalogat bennünket: az eszményi tökéletesség 
elérésére.

A ki földi salaktól ment, tiszta örömet akar élvezni, ki 
bár nehány órányira is boldog akar lenni, jöjjön ki a szabad 
természetbe, akaszsza nyakába a botanizáló táskát s kövessen.

Ha fenséges érzetek kelhetnek hegyek közt járva az ember 
lelkében, midőn kopár sziklafal meredez fölötte, vagy midőn 
kiugró fokán a tátongó mélységbe tekint, mennyivel fenségesebb 
eszmék dagasztják kebelét, midőn a természet e kecses gyer
mekeit felkeresi, szemléli azokat, változatosságaikban s pom
pájukban gyönyörködhetik.

De tudjuk azt: „fűbe fába hagyta Isten az orvosságot“ 
így a botanizáló megismcrkedhetik azon növényekkel is, melyek
ből orvosságot készítenek, Vagy melyek az emberi test szerve^. 
zetére károsak. A szépet így egyesítheti a hasznossal.

Már az eddigi tapasztalatainkból következtetjük, hogy a
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növények nem egyszerre fejlődnek s virítanak. Egyesek meg
elégszenek kevés meleggel, s a mint a tavasz napsugarai tusa- 
kodva az éjszaki széllel, védettebb helyeken a havat elolvaszt
ják, azonnal előbnjnak s kifejtik virágaikat; azonban legnagyobb 
részüket csak a nyár heve képes virításra bírni, végre vannak 
olyanok is, melyek az ősz folyama alatt virítanak, s mintegy 
bezárják a természet életét. Valóban a bölcs teremtő gondos
kodott, hogy az ember szeme gyönyörködhessék az év legna
gyobb részében.

Azt is tudjuk, hogy a növények egyik csoportja a jó tele- 
vényes földet szereti, a másik a száraz sziklás talajt kedveli, 
megint vannak olyanok, melyek mocsáros avagy vizenyős he
lyeken díszlenek, mások a folyóvizet választják lakóhelyül. — 
A pipacs, avagy a konkoly verőfényes helyen tenyész, a sze
rény ibolya bokrok közé húzódik.

Ha tehát czélt akarunk érni, ha városunk flóráját meg
akarjuk ismerni, különböző időkben kell kirándulnunk s külön
böző helyeket felkeresnünk.

Egy tekintet helyi viszonyainkra mutatja, hogy tavaszkor 
nem irányíthatjuk lépteinket bárhová; vannak dombok s helyek, 
hol a tavaszi napsugár hamar leolvasztja a havat, ott virítanak 
a flóra első gyermekei, tehát ide kell kirándulnunk; később 
bárhová megyünk, elegendő anyagot találunk.

A kiránduláshoz szükséges egy botanizáló táska, mely 
két kemény táblából áll két szijjal átcsatolva. E táskába helye
zünk több-kevesebb itatós papirost és készen van. Továbbá 
szükséges egy kis ásó vagy konyhakés a növények kiásásához; 
mert alig van kezdő, ki gyűjtés nélkül boldogulni tudna, vagyis 
herbáriumot kell csinálnia. A herbarium számára a mennyire 
lehetséges teljes növényeket kell szednünk. Természetes, cser
jék- vagy fákról elegendő egy virágzó ágacska, levelek s később 
a termés: a dudvákat gyökerestől szedjük ki, hogy így az 
egész növényről alkothassunk magunknak képet.

A szárítás módját majd az első kirándulás után mondom 
el röviden, valamint a herbarium megalkotását is.

A botanikus nevek után van még a szerző nevének kezdő 
betűje, vagy neve megcsonkítva, ki a növényt megnevezte. így 
pl. kökény Prunus spinosa L. tudományos neve után van L. 
azaz Linné ; őt mondjuk e növény tudományos névszerzőjének.
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Első kirándulás.
(Márczius hónap).

A mint a nap sugarai a napnak kitett oldalakon a havat 
leolvasztották, felszerelve az előbb leirt eszközökkel, útnak in
dulunk. Kora tavaszkor legérdekesebb hely, a 727 méter ma
gasságú Kálváriahegy s annak környéke.

A bélabányai kapun át a kamarai faraktár előtt levő mély 
sikátorba leereszkedünk, már itt a kerítés mellett szedhetjük 
a korai keltikét, Coridalis bulbosa DG. 8 — 12 cm magas növény
két. Virága piros vagy fehér, pártája kétajku. tátongó s 4 szi
romból áll, ezek közül a hátsó hosszú fügelékkel az u. n. sar
kantyúval van ellátva. A virágok virágzatot alkotnak az u. n. 
fürtöt. Levelei hárommetszetüek, a középső metszett ujjasán 
háromosztatu. ritkán oszlik tovább. A virágok alatt lévő mur
vák ujjasán bemetszettek. Szára tömör gumóba végződik. - -  
Nemcsak itt, hanem máshol is igen gyakori ezen növényke 
kerítések s bokrok alatt. Kisiblyei erdő szélén is előfordul és 
keverve odvas keltikével, Corydalis tuberosa DC. ( =  Coryd. 
cava Schweig.), csakhogy ennek murvái épek, gumója üres, 
az egész növény nagyobb. Levelei kétszerhármasak.

Balról a patak mellett ékeskedik a csillagvirágu sárga 
tyuktaréj, Gagea lutea Schult. Ezt ásóval kell kiemelnünk, mert 
hagymája van. A hagymából egv levél ered, mely hosszú, kes
keny, közepe felé kissé kiszélesedett, a hagyma közepéből

Álljanak itt pl. azon szerzők neveinek rövidítései, kik a flóránk - 
előjövő növényeinek nevet adtak:
Ait. =- Aiton 
All. =  A Honi 
Ard. — Arduini 
Bau n í g.=Bau m ga rten 
Bisch. =  Bischof! 
Bois. =  Boiss'er 
Bor. =  Borbás 
Cr. — Cranz 
DC. De Candolle 
Desf. — Desfonlaines 
Ehrb. =  Ehrenberg 
Endl. — Endlicher

Fr. =  Fries 
Gärt. =  Gärtner 
Gris. =  Grisebach 
Hars. =  Harslinszky 
Hedw. =  Hedwig 
Herb. — Herbich 
Heuf. =  Heufel 
Huds. =  Hudson 
Jacqu. =  Jacquin 
Juss. =  Jussién 
Kern. =  Kerner 
L. == Linné

Lam. =  Lamark 
Lk. == Link 
Per?. =  Person 
R. Br. =  Robert Braun 
Reh. =  Reichenbach 
Roch. — Rochel 
Scop. — Scopoti 
Vili. =  Villars 
Whlnb.=Wahlenberg 
W. Kit. =  Waldstein 

és Kiteubel. stb.
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emelkedő szár a kocsán, melynek végét 6 levélből álló virág
takaró foglalja el. A virágtakaró belül sárga, kivül zöld. A vi
rágon belül van hat porzó és egy termő. E virágocskával még 
gyakran találkozunk, mert egyike legközönségesebb tavaszi nö
vényeinknek.

Kiérve a dombra és a százéves hársfákat elhagyva, a Kis- 
iblyei útra kanyarodunk, ez úton haladva jobbról a pihenő 
mezőn feltűnik az apró vöröslő virágú borostyánlevelü szigorúit 
Veronica hederaefoliaL. Szára heverő, levelei kerekdedek 3—5 

nagyobb foggal; az ellenkező oldalon, vagyis a réten szintén 
hozzá hasonló, de kékvirágu s egyenesszáru tavaszi szigorúit 
Veronica verna L., a szár középlevelei szárnyasán osztottak, 
az alsó levelei tojásidomuak, épek, a felsők lándzsások. Itt 
tovább keresve, leginkább sárgavirágu növényekre akadunk, 
ilyen a tavaszi libatopp, Pontentilla verna L., alsó levelei 
ötösök, ritkán hetesek, az egyes levélkék visszásán tojásido
muak vagy ékidomuak, fogasak. A virág 5 sziromból áll, szá
mos porzóval. Továbbá nedves helyeken az árok mellett díszük 
a saláta boglárka, Ranunculus ficaria L. (Ficaria ranuncu- 
loides Mönch.), levelei kerekdedek, széleiken szögletesek; a 
párta 8—14 sziromból áll, számos porzóval és termővel; gyö
kerei meggumósodtak. A forrás mellett látható a mocsári gólya- 
hir, Caltha palustri L., mely mintegy erősebb kiadása a saláta 
boglárkának, de ettől könyen megkülönböztethető, a mennyi
ben az előbbinél a virág kehely és pártából áll, ellenben a 
gólyahir pártája 5 szirmú és nagy, szára felegyenesedő, vastag, 
üres, gyakran vöröslő, alsó levelei hosszunyelüek, a középsők 
rövidebbek, a felsők majdnem ülők; a levélnyél tövében pál- 
hákat találunk; gyökere rojtos. Sárgavirágu még itt a lókörmü 
fű, Tusslago Farfara L., mely főleg agyagos talajon fordul elő, 
virágzata fészek u. is számos apró virágocskákból áll, a sugár 
virágocskák félszeresek, azaz alul csövük van s felül nyelvesek, 
ezen virágocskákban van 2 porzó s egy termő, T alakú bibével, 
a középső virágocskák csövösök, 5 foguak. A pártán belül ta
láljuk az öt porhont csővé összenőve, porzószálaik szabadok, 
a termő a virágocskák közepéből hiányzik. Tehát a sugárban 
álló virágocskák magvasak, a kögben lévők porzósak, a mag
vak teteje bóbitával van ellátva. Palkóalaku levelei csak később 
fejlődnek.

Éhez hasonló, de fehérsugáru uövényke az évelő százszor



7

szép, Bellis perennis L., tőlevelei lapoczkásak, csipkésélüek, 
bokrosán állók.

Fehérviráguak: A tavaszi libatopp-hoz hasonló a. fehér 
libatobb, Potentilla alba L., levelei 5—7-sek, felül sötétzöldek, 
alul ezüstös selyemszőröktől fehérek.

E réten elszórva látható még a kakuk foszlár, Carda- 
mine pratensis L., virága fehér vagy rózsaszínű, a csésze négy 
levelű, a párta négyszirmu, 4 hosszabb és 2 rövidebb porzóval, 
a magház beczővé fejlődik (Cruciferae); levelei szárnyaltak, 
csakhogy inig az alsó levelek szárnyai majdnem kerekdedek, 
addig a felsők keskeny lándzsások. Tovább haladva, a Katzen- 
hüblről vezető ríttál találkozunk; ez út végén vannak fekete 
nyárfák, Populus nigra L. barkás virágzattal; a barkák pik
kelyei ujjasán hasgatottak, zöldszinüek, minden virág 12—20 
porzóból áll, a porhonok pirosak. Ágai elállók, kiterjedők és 
kérgük világos szürke.

Egyelőre nem haladunk Kisiblye felé, hanem felkanyaro
dunk a Kálváriának, a réten szemünkbe tűnik a fehérvirágu 
tavaszi daravirág, Erophila vulgáris DC. (Draba verna L.) 
virága a keresztesviráguak jellegét mutatja, a szirom kéthasábu. 
A szár tövében bokros elhelyezésű levelek foglalnak helyet. 
Van azonban még más két növényke e réten, mely épen ilyen 
kinézésű, és pedig a pásztor táska, Capsella bursa pastoris 
Mönch, és a gyomos zsombor, Sisymbrium Thalianum Gau- 
din (Arabis Thaliana L.).

Ezeket egymástól legjobban azáltal lehet megkülönböztetni, 
hogy terméseiket hasonlítjuk össze egymással, háromszögalaku 
termései vannak a pásztor táskának, tűalakuak a zsombornak 
és hosszú tojásidomuak a daravirágnak.

E réten lelünk néhány jelentéktelennek pelyvás füvet is, 
így a korai sást, Carex praecox Jacqu. ostorindás pázsit kes
keny kopasz levelekkel, a szár tetején van a porzós füzér, 
alatta 2—B hosszúkás termős füzérrel; a pikkelyek világos 
rozsdasárgák. Sehreber sása, Carax Schreberi Schrank, az 
előbbitől könnyen megkülönböztethető, hogy a magház csak 
két bibéjü, az előbbié pedig hármas; továbbá a szár tetején 
van a termős füzér. Az egész növényke kicsiny.

A kálváriái erdőbe bekerülve még virágzásban találjuk 
a közönséges mogyorót, Gorylus Avellana L., mert ez igen 
korán fejleszti ki porzós bárkáit, melyek tövében apró bibékkel

\
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eü.'dott termők ülnek. Ez jelentékenyebb cserje, vagyis tövétől 
elágazó fás növény; elég hogyha ebből egy ágacskát viszünk 
magunkkal. Hasonlókép most virágzik az erdei bükkfa, Fagus 
silvatica L. A porzós barkák oldalvást a levelek tövében (hónal
jában) ülnek, a termős virágok az ágak tövében rövid, vastag, 
szőrös nyeleken kettenként vannak elhelyezve; ez utóbbiakat 
pikkelyek fedik. Ezeken kívül még a lejtőn egy pirosvirágu 
apró cserjét is találunk, ez a farkas boroszlány, Daphne me- 
zereuni L. virága négyhasábu lepel 8 porzóval, maghona sza
bad ; levelei csak később fejlődnek; az ágak kérge hamuszürke.

A dudvák közül fehérvirágu a virnáncz galamó, Isopy- 
rmn thalictroides L. gyökere tőkés, tőlevele háromosztatu, 
nyeles szárnyakból van összetéve; szára egyszerű, felül leveles; 
a virág csészéje fehér, 5 levelű, a párta apró kagvlószerü, 5 
sziromból áll; porzó van sok, magház 2—3.

Kékvirágnak: a mindenki által ismert szagos ibolya, Viola 
odorates L., tőkéből kiinduló rövid kocsánokkal, az első levelek 
szív-veseidomuak, a későbbiek körkörösök vagy tojáskörido- 
muak; szagos virággal.

Kétiksz repkény, Glechoma hederacemn L. szára heverő, 
virágzó ágaival felegyenesedő; pártája ajakas, 4 porzóval, kettő 
hosszabb s kettő rövidebb; alsó levelei veseképüek, felsők 
szív-tojásdadok. A virágzat örvös.

Sárgavirágunk: a boglárkökörcsin, Anemone renuncu- 
loides L. viráglakarója aranysárga, 5 levelű, többnyire 2—3 
virágú, sok porzó és maghon; a virág alatt 3 levelű, mélyen 
bemetszett zöld murva áll, a bemetszettek hegyesek és fűré
szeltek. Szára föld alatt terül el.

Orvosi kankalin, Primula officinalis Jacqu. pártája 
czitromsárga, tölcséridomu, csöve hengeres, karimája öthasábu ; 
az öt porzó a párta csövéhez van nőve; magbon egy, felső 
állású; a csésze zöldessárga, csöves, felfúvódott, ötszögletü, 
5 tojásidomu, röviden kihegyezett foggal. Levelei nagyok, tojás- 
idomuak, ránczosak, bokrosodók.

Barnavirágu. melyet leginkább fényes bőrnemü és vese- 
idomú levelek jellemeznek, a kerek kapotnyak, Asarum euró
paim  L , virága egyszerű barna, hárornhasábu lepel, 12 szabad 
porzóval.

A sziklákon díszük egy szárnyalt levelű növény; leveleinek

/
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fonákján apró rozsdás pontok vannak az u. n. spóratártók ; 
tőkéje édes : ez az édesgyökerü páfrány, Polypodium vulgare L.

Megkerülve a kálváriái erdőcskét., az utolsó kápolnánál 
megpihenünk s növényeinket a velünk kozott itatóspapirosok 
közé helyezzük. Neveiket, valamint a szedés idejét, s a helyet 
egy kis papirosra feljegyezve, haza felé indulunk.

Otthon a nedves növényeket száraz itatóspapirosokba át
rakjuk, közbe-közbe egy pár száraz itatóspapirost rakunk, me
lyeket czélszerü egymásba tenni, s háttal helyezni a növénye
ket foglaló ívekre. Azután erre deszkát helyezünk s lenyomjuk 
egy téglával. A papirváltást naponta ismételjük, inig csak a 
növények meg nem száradtak, azaz míg csak arezunkhoz téve 
a hidegség érzetét nem ébresztik bennünk. A megszáríloft 
növényeket fehér papirosra tesszük s vékony papirszeletkékkel 
erősítjük meg. Lassanként felszaporodik a gyűjtemény, melyet 
tanácsos bizonyos rendszer szerint rendezni, így kapunk ma
gunk munkája által szerzett herbáriumot.

Második kirándulás.
(April hónapban).

Második kirándulásunkat a napnak kitett oldalra intézzük, 
pl. a Felső-Rózsa-útcza kertjeit látogatjuk meg, ha azokba 
bejuthatunk, a legfelsőbbek nincsenek bekerítve, s különben is 
még ilyenkor megengedik a gazdák, hogy ott kutassunk, mert 
még alig van fű, melyet összegázolhatnánk. Innét az Ohegyre 
irányítjuk lépteinket, a gerinczen haladva Voröskútra jutunk, 
innét a Topli pótokra megyünk. Miután azt is felkutattuk, a 
Paradicsomhegy oldalán a lövőház mellett a városba ereszkedünk.

A kertekben virágzik fehérvirágban:
A kikeleti hóvirág, Galanthus nivalis L., hagymás két - 

levelii növény, kocsánján egy lekonyuló virágot visel. A virág 
hatlevelü lepel, 6 porzóval, közepén háromrekeszü magházzal.

A fehér narczis, Narissus poeticus L. Hatlevelü leple 
alján csövet alkot, mely egy kis pirosszélü csészébe emelkedik 
(mellékpárta). Az egész növény sokkal tekintélyesebb, mint a 
kikeleti hóvirág.

Ernyős sárma, Ornithogallmn umbellatum L. Virágai 
sátorozó fürtben állnak, a lepel levelei kívül zöldek, belül és
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széleik fehérek. A portionok épen közepeiken vannak felfüg
gesztve a porzó szálakon.

Kertekben továbbá lelhető az álnarczis, Narcissus pseu
donarcissus L. virága sárga, mellékpártája nagy, szegélye na
rancsszínű. Császárkorona, Fritillaria imperialis L. leple sötét 
narancsszínű, sötétebb erekkel; virága a szár végén üstökké 
van összeszorulva; levelei szálas-iándzsásak.

A sárga tyuktaréjhoz hasonló, apró tyuktaréj, Gagea 
minima Schult, apró 5—10 cm. magas növényke, a sárga tyuk
taréj 15—30 cm. magas. A lepel levelei nem tompák, mint a 
sárga testvérénél, hanem kihegyezettek; továbbá több murva 
levél látható az aprónál, melyek nem egy helyből indulnak ki.

Felérve a Mihálytárnához, az ú! melleit, balról a kék csil
lagvirágra, Scilla bifolia L. akadunk. Ez majdnem úgy néz 
ki, mint a tyuktaréj. csakhogy virága kék s kétlevelü.

A bokrok között találunk egy szép fehérvirágu, gyönge 
növésű növénykét, melynek gyökere nem hagymás, hanem 
kúszó; szára először heverő, azután felegyenesedő, 15—24 cm. 
hosszú, levelei átellenesek, aljaikon összenőttek, pálhák nélkül. 
Az ötlevelü csészén belül látható az 5 szirom, szirmai kétha- 
sábuak, porzó van 10; bibeszár 3. Ez az olocsán csillaghur, 
Stellaria Holostea L.

Itt virít már a farkas ebtej, Euphorbia Cyparissias L., 
melyet könnyen megismerhetünk, ha széttörjük ugyanis fehér 
folyadékot ereszt.

A bokrok között a szagos ibolya mellett találjuk a ko- 
csántalan borzas ibolyát, Viola harta L., melynek nincsenek 
ostorindái, virága halvány, szagtalan: a levélnyelek többnyire 
borzasok.

Hasonlókép látható itt-ott a kocsános, világoskékszínü 
virággal s fehéres sarkantyúval ellátott sovány ibolya, Viola 
canina L.

Az u. n. Sobóréten virít ily tájban a 30 cm. magas pázsit, 
a szőrös luzula, Luzula pálosa DC., leple mélyen hatmetszetü, 
barna; van neki 6 porzója, egy magháza, 3 tollas bibéje.

Út mellett kövek között virít egy pirosvirágu ajakos nö
vény : a piros tátkanaf, Lamium purpureum  L.

Ugyan most legkényelmesebb volna a vöröskúti hágón 
haza felé menni, de ha nem megyünk a Teplipolokra elsza- 
lasztjuk a korán virágzó tavaszi sáfrányt, Crocus vernus L.,

/
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leple rózsásibolyaszínii, hosszú tölcséridoinu, karimája hatosz- 
tatu, porzó három, a bibe.szintén három, ezek sárgák, bozon
tosak. Ezt hagymájával ássuk ki, s úgy helyezzük el itatós
papirosok közé.

Innét a Paradicsomhegy oldalán a lövőház felé indulunk 
haza felé, az úton eddig ismert növényeken kívül leljük a 
rövidszirmu tarsókát, Thlaspi brachypetalum Borbás. A ke
resztesek családjába tartozó apró növényke, mely nagyon ha
sonlít a később virágzó vetési tarsókához, de kisebb és szirmai 
rövidebbek.

Harmadik kirándulás.
(April végén vagy május elején).

A vörösslaiti hágón felmenve, eljulunk a városi rétre 
(meszká lúka), innét Kehrling felé irányítjuk lépteinket. A na
pos oldalt nézzük át egészen a majorig. A majortól vissza felé 
fordulunk s a vihnyei útra megyünk. Átkutatjuk a rossgrundi 
tó tájékát s vissza felé a kis erdőcskén át a Vöröskútra jutunk, 
honnét a városba ereszkedünk.

E kirándulásnál már nem fogjuk oly hosszadalmasan jel
lemezni a növényeket, mert hova-tovább többel találkozunk, s 
igy kirándulásaink naplója nagyon is bő alakot kapna.

A pelyvás füvek közül némelyek már ilyenkor virítanak 
s így meg kell velük ismerkednünk; meghatározásuk kissé ne
hezebb, de tanuljuk legalább a két család közt a különbséget 
u. is ide tartoznak a pázsitok és a sások. Virágaik hártyásak, 
füzérben vagy bugában állnak. A pázsitok szára üres, csomós, 
leveleik nyílt hüvelyüek, a sások földfölötti szára tömör, cso
móban és levelük zárthüvelyüek.

A pázsitok közöl utak mentén virít az egynyári perje, 
Poa nnua L.

A sások közül és pedig nedves helyeken : közönséges sás, 
Carex vulgaris Fries, két bibével, 15—30 cm. magas, sudár 
sás, G. stricta Good. 40—60 cm. magas, két bibével, alsó le
veleinek hüvelyei széleiken rostás hálóba végződnek. Szürke- 
zöld sás. C. glanca Scop. 3 bibével, az egész növény szürkés, 
levelei szélesek 30 40 cm.; molyhos sás, C. tomentosa L. leg
inkább a füzér alsó murvái elállók, termése molyhos. 30 cm. 
3 bibével.

\



12

Száraz partokon: pillássás, Carex ericetorum Pollich 
apró körülbelül 15 cm. magas sás, 5 apró, hegyes, sűrűén 
összeszorult, barna, felül porzós füzérkével; 3 bibéjü.

Erdőkben: Sulymos sás, C. muricata L. 2 bibével; a 
főfüzér érdes. 3 0 -4 5  cm. magas. Sápadt sás, C. pallescens 
L. halványsárga szőrös levélhüvelyekkel. 3 bibével, 30 cm.

Vőröskuton a kistó alatt van egy különös fűz a füles 
fűzfa, Salix aurita L. apró sokszorosan elágazó cserje, gyak
ran szennyesbarna vagy vörösbarna ágakkal, barkái aprók, 
rügyei kopaszok. Később fejlődő levelei visszás tojásidomuak, 
számos apró veseidomu pálhákkal.

A többi virágzó növények ft hér szirmokkal: Gyönge csil
lag, Stellaria media L. szára hengeres X. 3 * Parlagi madár- 
húr, Cerastium arvense L. X. 5. Gallérosó tarsóim, Thlaspi 
pcrfoliatum  L. X. V. beczőkével. Vetési tarsóka, Ilii. arvense 
L. levelei nem szárölelők.

Sárga virágunk: kissár fűtej, Euphorbia Esula L. la- 
poczkás levelekkel s fehér tejnedvvel. Fehér kalapfű, Petasi- 
tes albus Gärtn az árokban, fészkes virágai sárgásfehérek. 
Pongyola pitypang (Gyermek láncfű) Taraxacum officinale 
Wigg. fészke virágai egészen sárgák, levelei félbe szárnyaltak.

Kék virágunk: Ajakas pártákkal közönségesek az ostor- 
indás kacskanyak, Ajuga reptans L. és a Kétiksz repkény, 
Glechoma hederacea L. az előbbinek pártája egy ajkú t. i. a 
felső csak két apró karélyból áll, levelei hosszasan visszás to
jásidomuak, gyengén csipkés fürészesek; az utóbbinak meg 
van mindkét ajka, alsó levelei veseképüek, a felsők sziv-tojás- 
idomuak, csipkések.

Ritkább növény a Vőröskuton az országút alatt a tavaszi 
tárnics, Gentiana ver na L. kék pártája harangidornu, 4 —9 
hnsábu (V. 1.) Feljutva a vöröskuti hágóra megnézzük a városi 
rétet itt az ismert növényeken kívül a közönséges lusula, Lu- 
zula campestris DG. tűnik fel, mely nagyon hasonlít a pely- 
vás füvekhez, de van neki 6 levelű hártyás-fehéres leple, 6 
porzóval, a porzószálak rövidek 1/e képezik a porhonoknak.

Fehér virágú itt a mezei kőmag, Lithospermum arvense 
L., vagy 30 cm magas növényke, sárgafehér, tölcséridomu pár
tával, gyökre pirosló (V. 1.)

* A római szám Linné rendszerének osztályát, az arab szám az 
osztály rendét adja.
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Kék virágunk a szigoráíl fajai; hamar lehulló tölcsércs 
páriával és 2 porzóval. (II. I.)

1. A szár középlevelei mélyen bemetszettek, a) A középső 
levelek harmasan, vagy ujjasán osztottak; a kocsán akkora 
vagy hosszabb a kehelynél, ujjas szigorán, Veronica triphyl- 
los L. b) A k. lev. nem oly mélyen metszettek; a kocsánok rö- 
videbbek a kehelynél tavaszi szigorán, V. verna L.

2. A szár levelei nincsenek mélyen bemetszve, a) Szára 
heverő; a lev. kerekdcdok, 3 —5 nagy foggal; a párta vöröses, 
igen közönséges borostyán levelű sz., Ver. hederaefolia L. 
b) Szára félegyenesedő, sokágú, 8—12 cm. hosszú; alsó lev. 
szívtojásidomuak, a felsők lándzsások ; a vir. igen aprók, ég
kékek ugar sz., Ver. arveusis L.

Innét Hadova felé indulunk s itt a napos helyeket keressük 
fel, a bokrok között egy kékpiros virágú növény magára vonja 
figyelmét az orvosi tüdőfű, Puhnonoria officinalis L. tölcséres 
pártái eleinte kékek, később pirosiók; levelei a száron lefutók, 
az alsók szívidomuak, a felsők nyéltelenek, szélesen lándzsásak, 
néha halványan foltozottak.

Itt-ott gyakori a tavaszi lednek, Lathyrus vernus Wimni. 
(Orobus vernus L.) szép pillangós pártával, a 10 porzó közül 
9 össze van nőve, a 10-ik szabad (Linné, kétfalkások); levelei 
szárnyaltak, a szárnyak szélesen tojásidornuak s kihegyezettek. 
Fehér virágban a réteken virít a kömény mag, Carum carvi L. 
30—60 cm. magas, levelei többszörösen szárnyaltak szálasak, 
virágai összetett ernyőkben állnak (V. 2.) Tán akadunk már 
most itt bodza kosborra, Orchis sambucina L. piros és sárga 
virágaival, de bizonyára később nagy mennyiségben lesz itt.

Nedves, savanyu réteken a mezei zsurló, Equisetmn, 
arvense L. bőven fejleszti termés fürtjét. Lekerülve a rosz- 
grundi ló jobb oldalához itt dúsan található zöldespirosan vi
rító fekete áfonya, Vaccinium Myrtillus L. apró cserje.

Mielőtt még haza mennénk átkutatjuk a tó fölötti erdőcs- 
két itt korhadó mogyoró gyökéren a levelektől elfödve egy 
egészen pirosló növény élődik, neve pikkelyes vicsor, Lathrea 
squammaria L. szára pikkelyes, húsos, virágai rózsaszínűek, 
a kehely 4 hasábu, pártája csövös és kétajku : felső ajka sisak- 
idoinu, az alsó 3 karélyu ; 2 hosszabb és 2 rövidebb porzó 
bent foglal helyet. Azonban hiába visszük haza, mert szárítás
nál, bár mit is csinálunk vele, az egész növény megfeketedik.
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Negyedik kirándulás.
(Május közepe táján).

Utunkat megint csak a vöröskuti hágónak intézzük, innét 
a Paradicsomhegy keleti és nyugati oldalára megyünk, ezután 
a Paradicsomhegylánczát kutatjuk át, átcsapva a Rovnyára 
keletfelé kanyarodunk s Mocznáhorán át a klingentárnai tó 
mellett leereszkedünk.

A felső tó fölött a Paradicsom oldalán a következő igazi 
pelyvás füveket szedhetjük.

Prémes léhapot, Melica ciliata L. egész füve tergerzöld, 
bugája tömött, füzérképü, hosszudad; a hagymazöld s tojásdad 
bugáju szürke csenkeszt, Festuca glanca L. a kéklő, 5—6 
füzérkéből álló keményedő csenkeszt, Festuca dnriuscnla L. 
a kellemes szagu borjapázsitot, Anthoxanthum odoratum L. 
Itt található a szőrösödéi zab, Avena pubesceus L. továbbá 
az ibolyaszinü és fehér szegélyű kalászkaival diszeskedő bókoló 
léha potot, Melica nutans L. A mezei per je, Poa pratensis 
L. piramis alakú bugájával. A kimagasló réti ecsetpázsit, Alo- 
pecurus pratensis L. porzói eleinte sárgák, később barnák. 
Agyagos helyeken nem ritka a parlagi ecsetpázsit, Alopecurus 
agrestis L. keskeny, hengerded füzérrel.

A sások közül következők szedhetők: A fehér selyem 
csőrrel kibélelt bugáju, keskenylevelü gyapjufü, Eriophorum 
angustifolium Roth, a molyhos sás, Carex tomentosa L. 1. 
fent a rezgő sás, Careic brisoides L. tolmája (szára) karcsú 
és vékony 30 — 25 cm. magas, füzérkéi halványak, sárgásfehé
rek, fénylők, gyöngén kifelé görbültek; 2 bibével; nyúl sás, 
Carex leporina L. rendesen 6, rövid, tojásidomu, sárgabarna, 
hinmős füzérke murvák nélkül szorosan egymás mellett áll; a 
pikkelyek lándzsások, oly hosszúak mint a termés; a ritkás 
sás, Carex remota L. 2 bibével, a tolma csúcsán termős fűzéi
ül, tolmája lekonyuló; csillagos sás, Carex stellata Goode- 
nough nedves helyeken apró, gömbded füzérkékkel, a termé
sek végre esillagalakuan állnak, 2 bibével, magassága 15—30 
cm.; sárga sás, Carex flava L. az egész növényke sárga, apró 
5 ritkán több (30) cm. magas, sürü gyepeket alkot erdőkben, 
3 bibével; kétlaki sás, Carex dioica L. a szar végén egy fü
zérke, két bibe, levele és szára kopasz, indákkal.

A feltűnőbb virágú növények közül következők szedhetők.
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Fehér virágban leplesek: a májusi gyöngyvirág, Con- 
vallaria majális L. (N. 1.) vir. egyoldalú fürt, tőlevele több
nyire kettő, az erdő szélén, hozzá hasonló a pávafarku sülyfű, 
Polygonatum verticillatum Mönch, vir. a lev. hónaljaiból ered
nek egyen- vagy kettenként, levél számos. 4 —5 hasába vagy 
osztatu pártájuak. Szagos müge, Asperula odorain L. örvben 
álló, lándzsás levelekkel a harangidomu párták sátort alkotnak. 
(IV. 1.) A madár sósdi, Oxalis acetosella L. árnyékos helye
ket kedvelő apró növényke, levelei hármasak, levélkéi visszásán 
szívidomuak. (X. 1.) Kakuk szigorán, Veronica serpillifolia 
L. vir. aprók, 4 hasábu karimával, laza fürtben állók; levelei 
tojásidomuak. (II. 1.) Földi szarnácza, Fragaria vesca L. párta 
5 szirmú, számos porzó a kehely szélén; levelei hármasak. 
(XII. sok bibe). Puha galaj, Galium Mollugo L. pártája ke- 
rekidomu 4 osztatu, a kehely ép. Keskeny levelű útifű, Plan- 
tago lanceolata L. (IV. 1.) rövid füzér a levélnélküli száron, 
levelei keskenyek, sok erüek, közép útifű, Pl. media L. füzére 
hosszúkás, kissé pirosló, levelei tojásidomuak.

Pillangós pártával s hármas levelekkel: gyökerező lóhere, 
Trifolium repens L. Hegyi lóhere, Tr. montanum az előbbi 
száraheverő, levélkéi kerülékesek az utóbbé felálló, lev. visszá
sán szívesek; az előbbi kelyhe kissé borzas, az utóbbé kopasz.

Sárgaviráguak: Közönséges bogál, Alchemila vulgaris L. 
A kehelye sárgászöldes, 8 hasábu, virágzata végálló sátor, tű
levelűek, veseképüek, 7 9 hasábuak.

A keresztes viráguak közül lelhetők főleg Rovnyán;
Alul fás szárral a hegyi ternye, Alyssiwn montanum L. 

virágzása egyszerű fürt.
A szár nem fás.
a) A becző czikkelyes, virága halvány: kelyhe felálló, ve

tések közt közönséges dudva: repcsén retek, Raphanus Rapha- 
nistrum  L.

b) A becző két hosszvarrattal.
1. A becző kopácsai bálom erüek; a párta sötétsárga, a 

kehely levelei kiszélesedettek: vetési mustár, Sinapis ar- 
vensis L.

2. A becző kopácsai egyszerűek, alsó levelei félbe szár
nyasak, a felsők visszás tojásdadok, épek és fogasok : közön
séges tormáncs, Barbarea vulgaris R. Rr.

Hasonlókép található ugarföldeken a sárga ibolya, Viola

\
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lutea L. (V. 1). Bokrok kr/ölt a keresztes gálaj, Galium cru- 
ciatum L. virít, sárga csillagos virágairól s örvös leveleiről 
könnyen felismerhető.

A mezei boglárka, Ranunculus arvensis L. szabályos 
5 szirmú páriája halványsárga; tőlev. épek, szálaslándzsásak, 
a felsőbbek hármasán metéltek. (XIII. sok bibe.)

Egyenes pimpó, Potentilla recta L. szára egyenes; lev. 
ujasak, alul borzasak, ékválluak. (XII. sok bibe.)

Ezüstös pimpó, Pot. argentea L. levele az előbbihez ha
sonlít, csakhogy levelei és szára fehéresen molyhosak, a levélkék 
visszás-tojásidomuak.

Liba pimpó, Pot. anserina L. szára elterülő; lev. szár
nyaltak, alul fehéresek vagy selymesek.

Ajakas pártával sűrű bokros helyeken, a Paradicsom hegy- 
láncz nyugati oldalán virít ilyenkor a tisztesfű, Stachis recta L. 
(XIV) szára egyszerű, levelei hossudad lándzsások, szőrösek 
és ránezosak; a virágok orvokét alkotnak.

Pillangós pártájuak közül virágzanak: a szarvas kerep, 
Lotus corniculatus L páratlanul szárnyalt levelekkel, a szőrös 
reketye, Genista pilosa L. levelei egyszerűek, a porzók egy- 
falkásak.

Kékviráguak: Ajakas virágú a genfi kacskanyak, Ajuga 
genevensis L. hasonlít az ostorindás kacskanyakhoz, de indái 
nincsenek, szára borzas, alsó murvái három karélyuak.

Veronikák több fajával találkozunk.
1. A virágok lev é! hóna ljiak:
a) A virágok m: gánosak, a kocsán többször hosszabb 

mint a levél; levelei s: élesen tojásidomuak, bevagdalt, csipkés 
fűrészesek: Buxbaum szigorálla, Ver. Buxbaumii Tenoré.

b) A vir. fürtben vannak elhelyezve:
" Szára kopasz, felálló, négyoldalú; lev. tojásdad; virága 

világoskék: Póló szigorúit, Ver. Anagallis L
Szára két átellenes vonalban szőrös vagy egészen szőrös; 

vir. világos kék, sötét erekkel: cser szigorúit, Veronica Cha- 
maedrys L.

2. A virág végálló gyér fürt; levelei átellenesek, a kö
zépsők tojásidomuak, feketén csipkések, az alsók kisebbek és 
kerekdedek, a legfelsők pedig lándzások és épszélüek ; szára 
felegyenesedő. 15—30 cm. magas: ka kuk szigorún, Veronica 
serpillifolia L.
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Pirosviráguak: 5 szirmú pártával, szétvált ivaru virá
gokkal a Paradicsom hegylánc nyugati oldalán virágzik a nap
pali mécsvirág, Lychnis (Unnia Sibth., hozzá hasonlít az 
enyves mécsvirág, Lych. viscaria L. melyet könnyen meg
ismerhetni, hogy szára az ízek alatt enyves: az előbbinél a 
szirom 2 osztatu, ennél ép.

Ugyanitt, több Orehisfaj virít:
1. osztatlan gumókkal az agár kosbor, Orchis Morio L.
2. ujjasán osztott gumókkal a bodza kosbor, Orchis sam- 

bucina L. és piaiig eredeti alakjában, mely sárga vagy halvány- 
sárga, az ajak közepe néha halványpiros pettyekkel, és piros 
vagy lila virágokkal Orch purpurea Koch, alfajban.

Pillangós pártáju a réti lóhere, Trifolium pratense (XVII. 
10 porzó) ismeretes növényke.

itt szedhetjük még a réteken a lósóskát és pedig két faj
ban : a nagy lósóska, Rumex acélosa L. levelei hosszudadok, 
nyilalaku vállal, a belső lepel czimpái púppal, a külsők hátra- 
gyűröttek; a kis lósóska, R. acetosella L. levelei keskenyek, 
dárdások, lándzsások vagy szálasok, a belső lepelnél a púp 
hiányzik, a külsők felegyenesedők.

Virágzó cserjék és fák.
Tövises vagy tüskés cserjék, a virágok fehérek: kökény 

szilva, Prunns spinosa L. virága fehér, a levelek fejlődése előtt 
tele van világokkal. A következőknél a virágok a levelekkel 
együtt fejlődnek: csere galagonya, Crataegus oxyacantha 
Jacqn. a kocsánok kopaszok ; levelei 3—5 karélyuak, a kehely 
czimpái tojásdadok. Egybibeszárn galagonya, Grál. mono- 
gyna Jacqn. kocsánjai borzasak, levelei 3—5 hasábnak, a ke
hely czimpái lándzsának.

A virágok sárgásbarnák, zöldesek vagy piroslók:
a) A kocsán 1—3 virágú, 2 —3 murvával: tüskéstérmésn 

egres, Ribes grossnlaria L.
b) A virágzat fürt:
1. A murvák hosszabbak a kocsánoknál, lándzsásak: ha

vasi egres, R. álpinum  L.
2. A murvák rövidebbek a kocsánoknál, a virágok zöldes

sárgák : ribiszke egres, R. rubrum L.
Nem tövises vagy tüskés cserjék:
V. 1. csíkos kecskerágó, Evonymus enropaen L ágai 

négyélüek, a párta szirmai világoszöld szintiek, hosszúkásak;
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bibircses kecskerágó, Ev. verucosm  L. ágai hengeresek, a szir
mok zöldesek piros pettyekkel, kerekdedek. V. 3.

Fürtös bodza, Sambucus racemosa L. az ágak belül laza 
szövettel, a párták szennyes sárgazöldek; leveleik hosszúkásán 
kerülékesek.

Fák lomblevelekkel.
a) A levelek tojásidomuak :
1. A virágok hosszú barkákban, a levelek kétszer fűré

szeltek, kopaszok : közönséges gyertydnfa, Carpinus Betulus L.
2. A porzós virág gömbölyű, hosszú nyelű barkákban, a 

termő virágok 2—2 termőből állanak egy közös burokban ; a leve
lek alig fogazottak, széleiken pillás szőrökkel, világoszöldek, a 
makkocskák 3 szögletüek: erdei bükk, Fagus silvatica L.

b) A levelek karélyosak, átellenesen állók, a virágok sárga
zöldek : fodor jávor, Acer campestre L.

Fák vagy cserjék tűlevelekkel.
a) Cserje merev, szúrós levelekkel; a virágok kétlakiak: 

gyalogfenyő boróka, Juniperus communis L.
b) Fák.
1. A levelek egyenként állnak:
x) A levelek lapítottak, csúcsaikon kicsípettek, alul két 

fehér vonással, a tobozok felállók: jegenye fenyő, Abies pec- 
tinata DC.

ji) A levelek majdnem 4 élüek, hegyesek; a tobozok le- 
lógók: lúcz fenyő, Abies excelsa DC.

2. A lev. kettenként vagy csomókban vannak elhelyevze:
a) A levelek kettenként állnak, tövüket egy hüvely veszi

körül: erdei fenyő, Pinus silvestris L.
[1) A levelek 15—40-ként állnak egy csomóban, fiatal 

ágakon pedig egyenként, őszkor lehúllanak : vörös fenyő, Im - 
rix  europea DC.

Ezen fákat és cserjéket leginkább a Mocznáhora nevű er
dőben leljük, a táneztéren a Rovnyán vörös fenyő az uralkodó.

Ötödik kirándulás.
(Május vége felé.)

Az ötödik kirándulást a Katzenhübelen át Kisihlyére, s 
innét a Halcsi tóhoz rendezzük, megkerülve a Stálovót, a kol- 
pachi völgyön a vízvezeték mellett visszatérünk a városba.
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Katzenhübelen túl a mint a rétre érünk, megkezdhetjük 
a szedést; már ezen rét körülbelül félórát vesz igénybe.

Igazi pelyvás füvek közül itt virítanak
I. A íúzérkék egy viráguak:
1. A füzér hosszú; a szalma 30— 100 cm. magas: réti 

komócsin, Phleum pratense L.
2. Gyöngéd buga, a szálkák rövidek vagy egészen hiány

zanak : közönséges tippdn, Agrostis vulgaris With.
II. A füzérke több virágú, kocsántalan, az orsómélyedé

sében ül.
1. A füzérkék szálka nélküliek vagy a szálkák nagyon 

rövidek: évelő vadócz, Lolium perenne L.
2. A füzérkék hosszú szálkákkal: szédítő vadócz, L. temu- 

lentum L.
III. A füzérke több virágú, de kocsános; a füzérkék bu

gásán vannak elhelyezve.
Aj A szálkák az alsó toklász közepéből vagy alapjából 

indulnak. Fehéresrózsaszinü buga, az egész növény selyem- 
szőrű. 30 cm.: pelyhesczirok, Holcus lanatus L.

B) A szálkák a toklász csúcsából indulnak vagy egészen 
hiányzanak.

1. Hengerded, többnyire ibolyaszinü füzérkék, melyek szi
vekhez hasonlítanak s a legkisebb szélre rezegnek : közép 
rezge, Briza media L.

2. A buga egy oldalú, mely 6—10 virágú, hengerded, 
szálka nélküli zöldesfehér füzérkékből áll. A kis patakban a 
rét keleti oldalán : harmed mézpázsit, Glyceria fluitans R. Br.

3. A buga csomós, a füzérkék egy oldalon be vannak 
mélyesztve, a másikon kidomborodnak. Bokrok között: csomós 
ebír, Dactylis glomerata L.

4. Rendes alkotásu bugák, melyekre 1 - 3 leirt jegyek 
nem illenek.

a) Az alsó toklász fonákján görribölyedett, rövid szálká
val, a tőlevelei fonalasak; sürü gyepeket alkot: keményedö 
csenkesz, Fcstuca duriuscula L.

b) Az alsó toklász ormós, szálka nélkül.
1. A gyökér taraczkos, a fű 14 45 cm. magas: mezei 

per je, Poa pratensis L.
2. A gyökér rojtos.

2*
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«) A szár 60—90 cm.: sovány per je, Poa triviális L.
ß) A szár 5 —25 cm., felegyenesedő: Egynyári per je, 

Poa annua L.
Fehérvirágban leljük a patak mentén a lóheréhez hasonló 

háromlevelü vidrafüvet, Menyanthes trifoliata L. V. 1.
Kékvirágban a mindenki által ismert mocsári nefelejtsek 

Myosotis palustris L.
Pirosvirágban: a fekete nadátytö, Symphytum officinale 

L. pártája csöves V. 1. ; szárlevelei lefutók, érdesszőrösök ; 
hozzá hasonló, de sárga virágú a gumós nadátytö, Symphy
tum tuberosum L. bokrok közt gyakori.

Itt virít a patak mentében a Rosa glanca typikus alak
jában ; annyira magánosán, hogy el nem lehet hibázni.

Felérve a dombra a vetések közt itt-ott látjuk már a 
mindenki által ismert pirospipacsot, Papaver Rhoeas L., a 
kékbusa virágot, Gentaurea cyanus L., a pirosvirágu klari- 
sos szegfüvet, Dianthus deltoides L. levelei szálaslándzsásak, 
gyöngén fogasak, szára szőrösödő, érdes.

Breznyik pihenőjénél szemünkbe ötlik a száz éves hársfa, 
melynek botanikai neve kislevelü hars, Tilia parvifolia L. 
levelei és nyeleik kopaszak, a bibekarélyai majdnem derékszög 
alatt elállók; a makkocskák körtealakuak. A nagylevelü hárs
fát, Tilia grandifolia L. szabadon nem találtam, ennek levelei 
alul molyhosak, nyeleik borzasak, a bibekarélyai felállók; a 
makkocskák gömbölydedek, jól kivető bordákkal.

Innét a kiserdőcskébe ereszkedünk, hol fiatal erdei fenyők 
mellett a kocsános és kocsántalan tölgyet találjuk virágzásban.

A kocsános tölgy, Quercus pedunculata Ehrh. levelei 
nyelesek, visszás-tojásidomuak, szabályosan karélyosak, télen 
át szárazon az ágakon maradnak.

A kocsántalan tölgy, Quer, sessiftora Ehrh. levelei rövid 
nyelitek, hossz visszás tojasidomuak, széleiken szabálytalanul 
karélyosak, eleinte barnák később élénk zöldek.

Hasonlókép több nyírfa fajt is lelünk itt.
1. bárkák szürkén szőrösök, vastagok, 8 porzóval.
a) a murvák lándzsásak, a termőbárkáé csipkések; levelei 

kerekded szivaljuak, karélyosan öblösök, alul fehér molyhosak: 
fehér nyárfa, Populus alba L.

b) A murvák ujjasán vagy szárnyaltán hasítottak, szűr
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kék; lev. kerekdedek, fogasak, mindkét felül kopaszak: rezgő 
nyárfa, Pop. tremula L.

2. A barkák kopaszak, zöldek, karcsúnk, 12—20 porzóval.
«) Az ágak szétterülök, a levelei háromszög tojásdadok, 

széleiken kopaszak: fekete nyárfa, Pop. nigra L.
b) Az agak felfelé állók, a szárhoz simulok; a lev. há

romszögünk. kihegyezettek, fogasak : jegenye nyárfa, Pop. 
pyramidalis Rozier. (Ez a kocsi ut mellett van.)

Kisiblyérc érve, nem lesz érdektelen az ott előforduló 
fűzfákat előszámlálni; általános jellemzésük, cserjék vagy fák 
váltakozó, egyszerű levelekkel, két lehulló pálhával. A virágok 
kétlakiak, barkákban állók. A hím virág l —2 porzós, a termős 
egy maghonból áll, melyet két termőlevél vesz körül, de egy 
rekeszti.

1. A bárkák pikkelyei egyszinüek, sárgazöldek, a bárkák 
leveles nyeleken állnak. A pálhák félig szívalakuak; a levelek 
eleinte szőrösök, később kopaszok. Patak mentén: csőregefüz, 
Salix fragilis L.

2. A bárkák pikkelyei csúcsaikon más szintiek mint aljaikon.
a) Homokos vagy erdei földön tenvész, dombokon, fenyő 

vagy nyirfaerdőkben a Szécsi forrás fölött a Stálovo oldalán; 
a bárkák vastagok, tojásidomuak, a porzósak 2 porzóval, a 
terinősök egy nyéléit fehéresen szőrös magházzal. Az ágak 
vastagodók, az egy éviek barnavörösök és kopaszak: kecske 
fűz, Salix Caprea L.

b) A patak mentén.
a) Hamuszürke cserje, hosszúkás bárkákkal; a porzósak 

2 porzóval, a terinősök egy nyeleit, szürkén selymes magház
zal mindegyik pikkely tövében. A fiatal ágak fehéresen moly- 
liosak, a korosabbak gyengén bársonyos szőrzettel: hamvas 
fűz, Salix cinerea L.

(3) Cserje zöld vagy bíborpiros, vékony ágakkal és vékony 
hernyóalaku bárkákkal s piros porzókkal; a porzós bárkában 
mindegyik murvában van 2 összenőtt porzó, a magházak a 
termőbárkákban tojásidomuak, rövid bibéjüek, molyhosak. rövid 
nyeleken : csigolya fűz, Salix purpurea L.

y) Magas cserje hosszú, zöld vagy világos sárga ágakkal 
és erős, hosszú bárkákkal. A porzós bárkák 2 porzóval: a 
magház kúpidomu, hosszú bibével: kosárkötő fűz. Salix vimi- 
nalis L.



Itt-ott elszórva találjuk a veres berkenyéi, Sorbits aucu- 
paria  L. szárnyalt levelekkel, fehér virágokk al, alernyőkben 
elhelyezve, termése vörös bogyók. (XII, 2—3.)

Az erdőőr lakása előtt látható a lógesztenye, Aesculus 
Hippocastanum, nagy ujjas levelekkel, virágai fehérek és ró
zsaszínűek, felálló fürtökben. (VII, 1.)

A kuglizó mellett virít a gerezdés zelnice, Prunus Padus 
L. levelei kerülékesek, kétszer fűrészeltek, felül világoszöldek 
fonákjukon fehéresek, a fehér virágok fürtjei lekonyulok. (X. 1.)

A Halicsi tó felé kanyarodva, átkutatjuk a töltést és víz
vezeték melletti partot.

Fehérvirágban található. Lepellel: A lepel 4 osztatu, 
virágai vígálló fürtben állók, levél van kettő, ezek szividomuak : 
kétlevelü árnyvirág, Majanthenum bifolium DC.

A virágzat hosszú nyelű ernyőben áll, széles tőlevelekkel, 
az egész növényke hagymás szagu : medve hagyma, Allium 
ursinum  L.

Pártával bírók: európai gombernyő, Sanicula europea 
L. 5 szirmú 5 porzóval; szára felálló, levéltelen vagy csak 
1—2 ülő levéllel; tőlevelei tenyeresek, hosszú nyelviek. Füzé- 
res takta, Aclea spicata L. 4 —5 szirmú, a virágok tojásdad 
fürtben állanak. Borzas ikrapik, krábis hirstda Dess. 4 szir
mú, keresztes párta ; a szárleveleinek vállai és pálhái a szártól 
elállók. Gumótermő fogasír, Dentaria bulbifera L. keresztes 
virág, felső levelei osztatlanok, az alsók szárnyaltak, váltogatok, 
hónaljaikban fekete rügyhagymákkal.

Sárgaviráguak: ajakas pártával vérestorkú marná, Ga- 
leobdolon luteum Hud. lev. változó; az alsó tojásdad, csipkés 
s hosszú nyelű, a felső tojásdad-lándzsás, fürészes. Fészkes- 
virágú a közönséges hölgyömül, Hieracium vulgatum Fries, 
szára egész hosszában gyérlevelü; lev. ülők, hosszúkásak, foga- 
zottak, fészkét csupa nyel vés virágok alkotják.

Kékviráguak: erdei nefelejts, Myosotis silvatica Hoff, a 
kehely 5 hasábu, akkora mint a kocsán; szárlev. hosszudad- 
lándzsás, hegyes; a párta karimája róna, a kehelyből egészen 
kiemelkedő, melynek pártája homorú, s a kehelyből alig emel
kedik kis virágzata kocsántalan, gyérvirágu fürt ziláltvirágu ne- 
félejlsnek, Myos. spersiflora Mikán szólítjuk. Harang czámoly, 
Aquüegia vulgaris L. levelei kétszeresen hármas, levélkéi tom
pák ; a párta tölcséridomu s lefelé sarkantyúba végződik.
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Pirosviráguak Pillangós pártájuak: gyepi babó, Vicia 
sepium  L. levelei 5—8 párosak, a szárnyak elül csonkítottak, 
tűhegygyei; feketedő lednek, Orobus niger L. levelei sok pá
rosak, a szárnyak vastagodók, szárítva megfeketednek.

Ajakas pártájuak : foltos tátkanaf, Lamium purpureum L. 
a párta csöve görbült, a levelek sziv-tojásidomuak, fűrészeltek-

5 szirmú párta: pataki csiklász, Geum rivale L. a kehely 
harangidomu. öt hasábu (XII. sok bibe), lekonyuló virágokkal, 
levelei félbeszárnyaltak.

A tavon túl a vágásban leljük a fehér- és rózsaszínű 
ajakas pártáju édes mozsárvirágot, Melitis mélissophyllum L. 
levele tojásidomu, nagy és érdes szőrű.

Zöld viráguak árnyékos erdőkben virítanak: a négylevelü 
csillár, Paris quadrifolia L. szára tetején 4—7 örvszerüen 
álló, tojásdad levelekkel, bogyója kékesfekete (Vili. 4.); évelő 
szélfű, Mercurialis perennis L. levelei nyelesek, hosszudad- 
tojásidomuak vagy lándzsásak, a párta egyszerű, 3 osztatu. 
(XXII. 9 -16 .)

Megkerülve Stálovót, a major melletti réten találjuk á 
bibircses vajfüvet, Saxifraga granulata L. fehér virága sá
torozó, alsó levelei veseidomuak, csipkés karélyosak.

Sárga virágban és pedig pillangós pártája van a közön
séges seprözanótnak, Sarothamnus vulgaris Wim. ( =  Spar- 
tium scoparium L.) az egész cserje zöld, alsó levelei hármasak, 
az ágakon egyszerűek; a virágok a levelek hónaljaiban állók. 
Feketedő zanót, Cytisus nigricans L. szinte pillangós pártá
val, de a virágok végálló fürtben vannak elhelyezve; a levelek 
hármasak, az ágak és a kelyhek selyemszőröktől fehérek.

Fenyőfák gyökerein élődik egy egészen fehér-sárga nö
vény, levelei nincsenek, szára tojásdadidomu pikkelyekkel van 
födve; virágzata végálló, sűrű, lekonyuló fürt, neve fenyőalja 
gazillat, Monotropa Hypopitys L.

Visszakerülve a kisiblyei rétre, itt leljük a gyapjas ter
mésű gyapotfüvet és pedig két fajtában: a széles leveliinek, 
Eriophorum lalifolium Hoppe, levele lapos, kocsánjai érdesek, 
tolmája három élű, és a keskeny levelűt, Er. angustifolium 
Roth. levele csatornás, szálas; kocsánjai simák; tolmája hen- 
gerded.

A hegyoldalokban virít a közönséges tetemoldó, Helian- 
thenum vulgare Pers. pártája 5 szirmú, szabályos, a kehely 3
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nagyobb s 2 kisebb levélből áll, szára alacsony, alján fásosodó; 
levelei átellenesek, tojásidomuak.

Ajakas pártával, kék virággal találjuk a mezei zsályát, 
Salvia pratensis L. levele tojásdad, egyszerűen vagy kétsze
resen csipkés élű, a felsők szárölelők; az örvök többnyire 6 
virágból állnak. Apró kékpiros virágú, szagos növényke terül 
el a homokos partokon, ez a kakukfü démutka, Thymus ser- 
pyllum  L. már szaga elárulja.

Fészkes virágunk. Sárga virágnak: a kétnyári assász, 
Crepis biennis L. virágai aranysárgák, szárlevelei szélesek, épek, 
tojás-lándzsásak vagy szárnyasán hasogatottak; az örv pikke
lyei hosszudad szálasak, tompák; 60—130 cm.; az egész nö
vény zöld. A hamvas assász, Crepis tectorum L. a virágok 
szalmasárgák, szárlevelei szálasak, behajtott élüek; 30 cm.; 
az egész növény szürkészöld.

Kékvirágunk: mezei kazupa, Knautia arvensis L. szára 
érdes szőrű, tojásidomu, ép vagy szárnyaltán hasogatott leve
lekkel ; a párta 4 hasábu, kékesvörös, a sugár virágocskái 
többnyire nagyobbak.

Felpakolva növényeinkkel, azon az utón, a Katzenhüblin 
keresztül, visszatérünk a városba.

Hatodik kirándulás.
(Junius elején.)

A lövöház mellett a Paradicsomra vezető gyalogúton ha
ladva, felkapaszkodunk annak déli lejtőjére, megkerülve magát 
.a hegyet, nyugati oldalán igen gazdag flórára akadunk ; innét 
felemelkedve, bejárjuk a Paradicsom hegylánezát, a Nadkamen 
hágón át Tanád felé tartunk, s miután ezt is bejártuk, llov- 
nára ereszkedünk, — és az ismert helyeken megfordulva, az 
Ujtó felé haza megyünk.

Cserjék.
Fehérviráguak: Tövises rózsa, Rosa spinossima L. sár

gásfehér egyszerű pártákkal, ágai igen töviskések. (L. a szit- 
nyai kirándulást.)

Mezei rózsa, R. arvensis Iliid«, ágai lecsepültek, a tövis 
rajtuk kevés.

Ki net rózsája, Rosa incana Kit. Kmetiana Braun. (L. 
a Szitnyára való kirándulást.)
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Árkolt szeder, Rubus sulcatus Vest, a levelek Ötösök, 
rövid nyelű pálhákkal; a virágok egyszerű fürtben; a szirmok 
visszás tojásidoinuak.

Molylios szeder, R. tomentosus Borkh. a szirmok ellip
tikusak, sárgásfehérek, a virágzat bugás.

Fekete bodza, Sambucus nigra L. a levelek szárnyaltak, 
az álernyő 5 virágú.

Pirosviráguak: Alpesi rózsa, R. alpina L. a szirmok 
bíborvörösek, a töviskék hiányzanak.

Rozsdás rózsa, R. rubiginosa L. a szirmok rózsaszínűek, 
a töviskék nem egyenlők, a levélkék alul mirigyesek.

Csipke rózsa, R. canina L. a töviskék sarlóidomuak, 
aljukon kiszélesedök, összenyomottak, egyformák.

Havasi egres, R. alpinum L. levelei 3 karélyuak, a mur
vák lándzsásak, hosszabbak a kocsánnál; a kehely lapított, 
kopasz.

Pázsitok.
Sziklákon és köves talajon: Összenyomott perje, Poa 

compressa L. szára kétélű, a buga apró kalászkákból áll.
Ibolyás komócsin, Phleum phalaroides L. szára és 

bugája hengeres.
Hegyi csenkesz, Festuca montana L. barnavörös bugák.
Közönséges tippán, Agrostis vulgaris With, bíborvörös 

bugák, a szár ostorindákkal.
Jó földön; Közép rezge, Briza media L. bugája nyitott, 

a felálló, kerekded, többnyire ibolyás füzérkék rezgő ágakon 
lógnak, mintegy szivecskék.

Taréjos czinczor, Cynosurus cristatns L. az egész nö
vény fűzöld, bugája szálas, felálló, füzéresen összehúzódott : a 
kalászka alján van egy szárnyasán osztott pelyva.

Csomós ebír, Dactylis glomerata L. bugája csomós, fel
álló, kékellő, szálka nélküli; gyökere rojtos.

Évelő vadócz, Lolium temulentum L. a virágzat kétsoros 
füzér; a szár bemélyedéseket mutat, melyben a füzér van el
helyezve; minden virág külső pelyvája hosszú szálkával.

Erdők szélén: Réti komócsin, Phleum pratense L. virág
zata hengeres füzér, szára 60—90 cm. hosszú.

Pelyhes czirok, Holcus lanatus L. virágzata fehéres ró
zsa színű buga; az egész növény bársonyszerü szőrökkel; 30 
cm. magas.

>
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Ligeti perje, Poa nemoralis L. 30 --100 cm. magas érdes 
szőrű pázsit tojás-lándzsásidomu füzérkékből összerakva, a fü
zérkék 2--5 viráguak; az egész növény érdes.

Szántóföldeken termesztett füvek.
I. Kalászos virágzat:
a) A pelyvák szemben állnak egymással. A pelyvák tojás- 

idomuak: közönséges búza, Triticum vulgare L. a vetés élénk
zöld, a levelek szélesek; Kisiblye felé fordul elő. A pelyvák 
keskeny árképüek: gabona- rozs, Secale cereale L.

b) A pelyvák egymás mellett állnak: közönséges árpa, 
Hordeum vulgare L.

II. Bugás virágzat: vetési zab, Aoena sutivá L.
Sások.
I. A füzérke hímnős, a tolma nyúlánk, gyönge, ívesen le- 

h.íjló: ritkás sás, Carex remota L.
II. A füzérkék szétvált ivaruak: Függő sás, C. pendula 

Huds. levele lándzsás, szálas. Erdei sás, C. silvatica Huds. 
levelei széles vonalasak. Szürkezöld sás, C. glanca Scop, a 
levelek vonalasak.

Pázsithoz hasonló növényke a fehéres luzula, Luzula 
al-bida DG. VI. 1.

Dudvák.
Napos, száraz helyeken.
Fehérviráguak: Sárgarépa murok, Daucus carota L. 

ernyős. V. 2.
Közönséges méregölő, Cynanchum vincetoxicum L. XX. 2.
Ragadós galaj, Galium Aparine L. IV7. 1.
Kétlaki mécsvirág, Lychnis dioica L. X. 5.
Kékvirágnak : Kerek-levelű csengetyüke, Campanula ro- 

tundifolia L. harangalaku párta. V. 1.
Fogas szigorán, Veronica dentata Schm. négy osztatu 

párta. II. 1.
Hegyi nefelejts, Myosotis collina Reichb. apró 5 karélyu 

párta. V. 1.
Keskenylevelü babó, Vicia tenuifolia Rtk. pillangós vi

rágok ; 20—13 szárnyalt levél. (XVII. 10 porzó.)
Pirosviráguak: Homokos ikrapik, Arabis arenosa Scop. 

sokszirmu párta. XV.
Csüggedő bogács, Carduus defloratus L. virágfejecskék 

hosszú kocs., lekonyulok.
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Arlevelü len, Linum tenuifolium L. halvány 5 szirom. V. 
5. ernyőkben szárnyalt lev. III. 1.

Német huny ász, Stachys germanica L. kétajku virág 
örvökben XIV.

Bérezi lóhere, Trifolium alpesire L. páros fejecskékben, 
pillangós párta, 10 porzó XVII.

Hdrominu szegfű. Dianthus Carthasionorum L. 5 szirmú 
pária, a lev. vonálasak. X. 2.

Bóbitás küllőrojt, Erigeron aeris L. halvány sugárvirág. 
XIX. 2.

Hegyi füzike, Epilobium montanum L. 4 szirmú virá- 
gocskák. VIII. 1.

Rózsás gólyaorr, Geranium sanguineum L. a virágok 
magánosak, termése gólyaorr alakú.

Sárgaviráguak: Fali csakkör, Prenanthes muralis L. a 
fejek többnyire csak 5 sugárvirágocskával, sokágú bugában áll
nak. XIX. 1.

Alacsony hogyomál, Hieracium humüe Jacqu. 1 - 3 fé
szekkel, a szár többnyire 2 levéllel.

Sziklás hölgyömül, Hieracium rupestre Jacqn., a szár 
levéltelen v. csak egy levéllel, a tőlevelek szürkezöldek, bojto
sak; a murvák és a kocsánok mirígyszőrökkel.

Közönséges hölgyömül, Hieracium vulgatum Fries., a 
szár soklevelü.

Parlagi montika, Anthrisus arvensis L. fehér sugár, 
sárga kör, kétszer szárnyalt levelekkel, az egész növény szürke 
szői’ökkel belakott: kocsánjai barázdáltak

Közönséges válupik, Lapsana communis L. 2—3 láb 
magas ágas szár, a fészkek aprók, a mag bóbita nélkül.

Szép aszász, Crepis pulchra L. az előbbihez hasonló, 
de a magvak bóbitásak.

5 szirmuak : Bojtorján pár ló, Agrimonia Euputorium L. 
virágocskák hosszú füzérben állnak.

Terjedő pimpó, Potentilla reptans L. szamóczához ha
sonló virágokkal, hosszú ostorindákkal.

Osztrák zsombor, Sysimbrium au striae um Jacqu. négy 
szirmú.

Pillangós pártájuak. Somkóró mézkerep, Melitotus offic. 
Desr. kúpos fürtökben, a levelek hármasak.

>
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Erdőaljában. Kékvirágunk : Tejőke kigyószisz, Echium vul
gare L. A virágok majdnem ajakosak, hosszú füzérben állanak, 
a levelek érdesszőrüek.

Orvosi atraczél, Anchusa off. L. 5 karélyu csövös virágok, 
füzérekben állnak, durva szőrökkel ellátott növények.

Hegyi nefelejts, Myosotis collina 5 szirmú.
Pirosviráguak : Homok ikrapik, Arabis arenosa Scop. 

4 szirmú, fürtös ernyőben XV.
Orvosi gyökönke, Valeriana offic. L. halványpiros 3 osz- 

tatu ernyőben álló virágokkal. III. 1.
Galamb gólyaorr, Geránium columbinum L. hosszú ko- 

csányokon ibolya biborpártákkal.
Erdei mályva, Malva sylvestris L. nagy bíborvörös erű 

szirmok.
Ebfojtó müge, Asperula cynanchica L. IV. I. négy osz- 

tatu csöves virágai végálló csomókban vannak elrendezve.
Zöld- vagy barnaviráguak: Szádor, Orobanche rapum 

Thuill. az ajakvirágok világosbarnák, dús füzérben.
Vetési kender, Cannabis saliva L. itt-ott termesztik.

Hetedik kirándulás.
(Junius végén.)

Az alsó utczán át a kohó melletti tó, Illia községnek innét 
DK felé összejárjuk a dombokat s erdőket, melyek a Szitnya 
előhegyeit képezik, innét a Pocsuvadlói tóhoz s ennek éjszaki 
részében a pjergi hegyeken a Reichenaui tóhoz megyünk az 
országidra, — s innét hazafelé vesszük utunkat.

A kohó melletti tavakban és ezek mellett.
Fehérviráguak: Zsázsa rézsűket, Nasturtium officinale 

R. Br. sötétzöld, fényes, szárnyalt levelekkel, széles kerekded 
szárnyakkal. XV.

Pocsolya látonya, Etatine alsinastrmn L. a levelek ör- 
vökben állanak. VIII. 4.

Nyillevelü nyílfű, Sagittaria sagittifolia L. nyilalaku 
levelekkel. (XXI, sok porzó.)

Réti csillaghúr, Stelularia nliginosa Murr. 5 szir. párta.
Kékvirágnak : Derécze szigoráll, Veronica beccabunga L. 

a szár hengeres, üres. II. 1.
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Ernyős decs, Butomus umbettatus L. háromszögű leve
lekkel. IX. 0.

Sárgaviráguak: Sás nőszirom, Iris psendoacoris L. hat 
osztatu virágok, kardalaku levelekkel. III. sok porzó.

Innét kiérve a szántóföldekre és legelőkre, a következő 
növényeketTszedhetjük.

Fehérviráguak: Vigálos borzon, Caucalis dancoides L, 
többnyire három sugáru ernyők, az apró ernyőcskék 2 - 3  nagy, 
kampósan tövises terméskékkel, a levelek háromszorosan szár
nyaltán hasábosak, vonalidomu hasábokkal. V. 2.

Piczi czentike, Centunculus minimus L. nedves homokos 
helyeken elterülő apró növényke négy osztató pártával.

Kerti mák, Papaver somniferum L.
Átnőtt levelű szegecs, Erysimum perfoliatum L. négy

színűn pártával. XV.
Pépesén retek, Raphanus raphunistrum L. négy szirmú 

párta, kék erekkel. XV.
Ökör szemű arany virág, Chrysa nthemum leu canthemu m 

L. nagy sugáru fészekben álló virágzat, egy leveles kocsán 
végén.

Ebkapor, Anthemis cotula L. a sugár fehér s kiemelkedő 
szög, kétszárnyaltan hasított levelekkel.

Keskenylevelü útifű, Plantago lanceolata L rövid füzér 
fehér porzókkal, a levelek tőállók, keskenyek, eresek. IV. 1.

Kerti zsázsa, Lepidium sativum  L. négyszirmu pártával, 
termése táska, a levelek szárnyaltán hasítottak.

Torma kálánfü, Cochlearia armoracia L. a virág lelógó 
végfüzérekben állnak, a táska vastag.

Kékviráguak : Közönséges békavár, Prunella vulgaris L. 
ajkas pártával. XIV.

Luczerna csigacső, Medicago saliva L. XVII. 10 porzó.
Közönséges tejelőke, Polygala vtdg. L. XVII. 8 porzó.
Mozsári tisztesfű, Stachys palustris L. örvőkben álló 2 

ajkú párta. XIV.
Keskenylevelü babó, Vicia angustifolia L. 5 pár levéllel. 

4 osztatu vagy szirmú párta. XVII. 10 porzó.
Parlagi müge, Asperula arvensis L. lev. örvösök. VI. 1.
Lecsepi'dt szigorán, Veronica prostrata L. felálló für

tökben. II. I.
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Terebélyes csengetyüke, Campanula patula L. V. 1.
Mezei gólyaorr, Geranium pratense L. XV. 10.
Hdromszinü ibolya, Viola tricolor L. 5 szir. párta. V. 1.
Mezei nyakó, Lycopsis arvensis L. Sertékkel ellátott 

görbecsöves pártákkal. V. 1.
Mezei tikszem, Anagalis coerulea L. 5 osztatu, lapitott, 

kékszirmu pártával, gyűrűje vörös VI.
Szarkaláb sarkvirág, Delphinum consolida L. 5 szirmú 

sarkantyűs pártával, gyér fürtben.
Mezei kandilla, Nigella arvensis L. apró fehéreskék 

szirmok, a levelek keskeny hasgatottak.
6 levelű. Üstökös gyöngyike, Muscari comosutn Mill. 

0 osztatu, majdnem gömbidomu virágocskák, bosszú fürtök
ben VI. 1.

Pirosviráguak. Ajakos pártával: Csormolya fintor, Me- 
lampyrum arvense L. XIV. 1.

Pillangós pártával: Mogyorós bükköny, Lathyrm tube- 
rosus L., a levelei egypárosak.

5 s több szirmunk: Galliai sziléne, Silene gallica L. 
szirmai épek, rózsaszínűek.

Estvéli sziléne, Silene noctifiora L., a szirmok halvány
pirosak, a kelvhek enyvesek X. 3.

Sárga virágunk. Fészekben elrendezettek: Sonchus arven
sis L. halványsárga sugárral, elvirágzás után alul kidomborodó 
fészekkel.

Festő montika, Anthemis Undoria L egészen sárga a 
fészek ; szürkés, finoman kétszer szárnyalt levelekkel.

Zöldeló aszász, Crepis virens Vili, a szár 50—100 cm. 
magas, felül elágazók; a levelek keskenyek, szárnyaltán has
gatottak.

Ugar kalendula, Calendula arvensis L. sárga sugár, 
barna szög, a levelek egészen keskenyek.

5 vagy több szirmú pártával: Tobszinü nefelejts, Myo- 
sotis versicolor Schlechtd., az 5 karélyu görbecsövü virágocs
kák fürtökben állnak, eleinte sárgák, később halványak s végre 
sötét ibolyaszínüek V. 3.

Nagyterein ebtej, Euphorbia platyphylla L., a virágocs
kák 5 sugáru ernyőkben állnak. XI. 3.

Bejárva e mezőket Szitnyánszkától a Szitnya aljában me
gyünk, u. n. Petrov Vrch, Hartlabou Vrchot járjuk össze.

f
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Bokrok között és vágásokban találhatók fehér virágban : 
Kétlevelü lappár, Platanthera bifolia Rieh, ajakos, két átelle
nes tőlevéllel. (XX. 1 porzó.)

Havasi szirompár, Circea alpina L. a kétszirmu pártá
ból álló virágocskák felegyenesedő fürtöt alkotnak; gyöngéd 
növényke, horogszerü sertékkel II. 1.

Füzéres áktea, Adea spicata L„ a virágok tojásdad fürt
ál lóak. fekete fényes bogyókkal. A lev. szorosan hármasak XII. 1.

Füzéres raponcz, Phyteuma spicatum L. csöves, 5 osz- 
tatu pártákkal.

Európai gombernyő, Sanicula europea L., a virágocs
kák 5 sugáru ernyőben állnak.

Rubus vulgaris L. néha a virágok vöröslők ; a szár 5 élű, 
lefelé irányított töviskékkel.

Málna, Rubus iáaeus L. a szár hengeres, gyönge tövis- 
kékkel. XII. sok porzó.

Hegyi gyökünké, Valeriana montana L. ernyőben elhe
lyezve, 5 osztatu, a szár 4 szögletü III. 1.

Szakállos bajnócza, Spiraea Aruncus L., ö szirma párta, 
a levelek háromszorosan szárnyaltak, igen nagyok árnyékos 
helyeken II. 5 bibe.

Kereklevelü ragadványfű, Gallium rotundifólium  L. 4' 
osztatu csillagvirág, végálló, álernyöben a levelek szélesek, ke- 
resztbenállók (IV. 1.)

Kékvirágnak: Raponcz csengetyűke, Campan. Rapun- 
culus L., a buga összehúzott harangalaku, nagy virágokkal V.l.

Baraczklevélü csengetyűke, Campan. persicifolia L., a 
kehely czimpái lándzsásak, a fürt gyérvirágu. ,

Vállas csengetyűke, Campan. Cervicaria L. harangidomu 
5 karélyu virágok, csomósán fejecskébe vannak egyesülve, az 
egész növény érdes (V. 1.)

Maszlagos nadragulya, Atropa Belladonna L. lelógó, fe- 
ketés ibolyaszínü, harangidomu párta- és fekete bogyóterméssel.

Pirosviráguak: Pirosló lóhere, Trifolium rubens L. 2—4 
cm. hosszú fejecskék XVII. 10 porzó.

Turbán liliom, Lilium Martagon L. 6 levelű lepellel, sö- 
tétebb pontokkal (VI. 1.)

Berki zapócza, Astrantia major L., a virágocskák sűrű f 
apró ernyőkben állnak, melyeket rózsavörös zöldszínü murvák 
támogatnak. (V. 2.)



32

Széleslevelü hibák, Epipactis latifolia All. ajakns párta, 
halványpiros vagy feketés vörös kihegyezett ajakkal, a levelek 
szárölelők XX. 1 porzó.

KtUönbösőlevelü bükköny, Lathyrus heterophyllns L. 
pillangós párta, ezek ibolyavörösek ; a szár és levélnyél szár
nyalt. (XVII. 10 porzó.)

Gumótermő fogasír, Dentaria bulbifera L. halványpiros 
4 szirmú párta, fürtös ernyőkben; a levelek hónaljaiban apró 
hagymákkal.

Foltos kosbor, Orchis maculata L. ajakos párta, foltos 
levelek.

Szunyogldbu csorikra, Gynmadenia conopsea R. Br. 
orchishez hasonló, de az ajakorra hosszú pilissel, s a bibe felül 
kikanyaritott.

Légyalakif bangó, Ophrys myodes, az előbbihez ha
sonló, de kisebb, kellemes szagu.

Piros tekeporhon, Gephalanthera rubra Rich. 4 - 5  vi- 
lágosszinü vörösvirág felálló fürtben, az ajak lologó, fehéres
vörös csúcscsal, elül sárgás hullámvonalakkal.

Gacsids lóher, Trifolium medium L. pillangós párta, 
hosszúkás füzéralaku fejecskékben.

Sárga virágnak. Fészekviráguak: Kőfali hölgyömül, Hiera- 
cium mnrormn L., a fészkek meglehetős nagyok, elágazó bu
gában állnak; a kocsán és a kehely, a tőlevelek hosszunyelüek.

Kaczúros pelyvahordó, Hypochoeris radicala L. a sárga 
sugárvirág fonákjukon ólomszürkék. 2—5, a kocsán felül meg
vastagodott..

Hypochoeris maculata L. többnyire 2 fészkű, a tőleve- 
velek foltosak.

Borzas sertecsék, Inula hirta L. többnyire egy fészkű, 
sárga sugárral, kellemes szagu, a kehelypikkelyek vörösbarnák.

Nagy kecskedísz, Tragopogon major Jacqu. nagy fész
kek, felül megvastagodott szár; a levelek keskenyek.

Berki üszőkér, Senecio nemorensis L. szára szögletes, 
a levelek szélesek, a pikkelyek csúcsaikon feketék.

Ajakos pártával; Mezei fintor, Mdampyrum pratense L. 
2 ajkú virága a kehelylevelek hónaljában. XIV. toktermésüek.

Vajszínű lóhere, Trifol. ochrolencum L. a levelek érdes- 
szőrüek. XVII. 10 porzó.



Nyujtódzó koronafürt, Corónilla Emerus L. 3—5 virág 
ernvősen elhelyezve, cserje szárnyalt levelekkel.

Hegyi koronafürt, Goronilla niontana Scop. 15—20 vi- 
rágocskával.

Kétvirágu ibolya, Viola biflora L. ibnlya.virágok konyaló 
száron.

Hosszulevelü szingallér, Bupleurum longifőlium L. a vi
rágok ernyőkben, a párták sárgazöldek.

Sárga gyűszűvirág, Digitalis lutea L. gyér fflrlben, gyüszü 
alakú párta, kéthasábu felső ajakkal XIV.

Hagymaszagu tarorja, Teucrium Scorodonia L. egyajku 
virág piros csőrrel, egyoldalú fürtben XIV.

Mező zsombor, Sysinibrium slridissinum  L. 4 szirmú 
virágok bosszú beczővel.

Zöld- vagy barnaviráguak: Göcsös tákajak, Scrophularia 
nodosa L. ajakas majdnem gömbös virágocskák, sok. vir. bu
jákban állnak.

Edesgyökerü páfrány, Polypod. vulgare L. Josv. szár
nyasán hasgatott.

Tölgy páfrány, Polypod. Dryopteris Fée. levele szár
nyalt, szárnyasán hasgatott levélkékkel.

Fodros gólyaorr, Geránium phoemn L. vir. ibolya foke- 
ték, szirmai laposak.

Méhalaku bangó, Ophrys apifera Hnds. 3*—10, majdnem 
méhhez hasonló virágokkal, szőrösök, nagy sárgabarna ajakkal, 
2 szőrös oldalkarélylyal s egy négyszögü sárga rajzzal (XX. I porzó)

Kecske sodortajk, Himanthoglosum viride L az ajak 
feltűnően hosszú, 3 osztatu, kéthasábu középkarélylyal, a vir. 
világoszöldek, gyér fürtben állók.

Nyolczadik kirándulás.
(Kirándulás a Szitnyára julius hónapban).

Vidékünk e gyönyörű óriásához pietással közeledünk, mert 
oly régiókat fogunk bejárni, melyek eddigi tapasztalatainkat 
felülmúlják, benézünk a havas flóra titkaiba, megismerkedünk 
a flóra hegyi lakóival. Felső-Stefultón át a Szilnya-osztály által 
jelölt úton a vízvezetékhez sietünk, beérve a kis erdőbe, meg
kezdhetjük a gyűjtést.

a) Az úton árnyékos helyeken, bokrok közt találunk fe



hérvirágban: Ragadós galaj, Galium Aparine L„ a pártája 
4 osztatu a levelek széle lefelé tüskésen ragadós.

Hagymaszagu szegecs, Erysinum Alliaria L. 4 szirmú 
párta, a levelek szélesek, szíves tojásdadok, fogasak.

Nagy hajnalika, Convolvulus sepium L. 5 oszt. párta, 
nagy, tölcséridoniu; kúszónövény.

Fekete csucsor, Solanum nigrum L. 5 osztalu párta 
sárga porzókkal.

Folyó czikszár, Polygonum dumetorum L. tekergödző 
növény, apró, 5 osztatu virágocskákkal.

Foltos bürök, Conium maculatum L. 10—15 sugáru er
nyők, 5 szirmú párta; lev. többször szárnyaltak, tojásdad, szár
nyasán hasogatott levélkékkel.

Kékvirágnak : Raponcsképü csengetyűke, Campanula ra- 
punculoides L. vízszintesen elálló harang pártával, hosszú fürt
ben, csalánképü levelekkel.

Mocsári tisztesfű, Stachys palustris L. kétajku párta, 
örvösön virágzattal.

Piros virágnak: Rózsavirágu füzike, Epilobium roseum 
Schreb. kétélű szárral, felül vöröslő VIII. 1.

Erdei menta, Mentha silvestris L. apró 4 hasábu virá- 
gocskák, örvös virágzattal XIV.

Keskenylevelü czikszár, Polygonum angustifolium L. 5 
hasábu, apró sötétpiros virágocskák felálló fürtökben. A levelek 
keskenyek, sötétzöldek, a szár vérvörös VIII. 3.

Kétajku pártával: Közönséges pereszlén, Clinopodium 
vulgare L. kétajku, világos vörös pártákkal, melyek örvökben 
állnak.

Szúrós gyöngyajak, Linosurus cardiaca L. virágai hosszú 
széles fürtöt alkotnak. A lev. 5 3 karélyuak, a kehely fogai
szúrók XIV.

Csere babó, Vicia dumetorum L. ibolyaszínü virágok, 
G - 8 egy-egy oldalú fürtben áll. XVII. 10 porzó.

Sárgaviráguak. 4 osztatu vagy szirmú pártával: keresztes 
galaj, Galium cruciatum L. apró csillagidomu párták, a le
velek keresztben állanak. IV. 1.

Berki rézsuka, Nasturtium silvestre B. Br. laza végfürt
ben ; a levelek szárnyaltán hasítottak keskeny hasábokkal. XV. 
5. oszt. vagy szirornpárlával.



Szegfűszagu csiklász, Geum urbárium L. a tőlevelek 
szaggatottan szárnyaltak.

Boglárka szironták, Ranunculus repens L. fényes sárga 
virágokkal, szárnyalt levelekkel.

Pillangós pártájuak: mozsári kerep, Lotus uliginosus 
Schuhr, 6—12 virág egy csomóban, hármas lev. és üres szárral.

Szarvas kerep, Lotus corniculatus L. a virágok ernyők
ben, többnyire ötönként állók, hosszú hengeres hüvelyekkel.

Főszekviráguak: berzedt üszökér, Senecio jakobea L. az 
egész fészek sárga; levelei félbeszárnyaltak. XtX. 2.

Vörösörvü üszökér, S. crucaefolius L. sárga sugárral, 
a kehelypikkelyek csúcsaikon feketék. XIX. 2.

Zöldviráguak: egynyári szektár, Sceleranthus annuus L. 
az. 5 oszt. virágok magánosuk; vonalidomu levelekkel.

Tavaszi mocsárhúr, Callitriche vernatis Kit. apró 
gyönge növényke árkokban; keresztben álló, vonalidomu leve
lekkel s két szirmú apró virágocskákkal. I. 2.

Barnaviráguak : göcsös tákajak, Scrophularia nodosa, L. 
ajakas, majdnem gömbded virágai gazdag bugában. XIV. Sok- 
termésüek.

V) A vízvezeték és a pocsuvadlói tó környéke, A tókör
nyékén díszük a mérges éger, Alnus glutinosa Willdenow. 
ugyan elvirágzott már ilyen tájban, de megfásult termő bár
káiról, melyek tobozhoz hasonlítanak könnyen felismerhető; 
levelei kerekdedek, visszás tojásidomuak, széleiken egyenlőtle
nül fűrészeltek; kérge feketebarna.

Fehérvirágban találhatók: káposztásképü ikrapik, Ára- 
bis brassicaeformis Wall., keresztesvirágu; a szárlevelei tojás
idomuak hosszúkásak, kihegyezettek, a tőállók elliptikusak, ki- 
kanyarííottak, nyélbe keskenyedők.

Lecsepült varjuláb, Coronopus procumbens Gillb., lev. 
szárnyasán oszlottak, a felsők szárnyai szálas v. tojásszállasak

Keserüfoszlár, Cardamine amara L. a szár 5 élű, leve
les ostorindákkal: a lev. 3 —8 pár szárnynyal, a szárnyak ke- 
rektojásidomuak, a felsőké hosszúkásak.

Rezedalevelü foszlár, Card. reSedifolia L., a szárlev. 
pálhacsövesek. Különben az előbbihez hasonlít. A porhonok 
bíborvörösök.

Hegyi foszlár, Card, silvatica Link., levelei í —fj pár 
szárnynyal, a porhonok sárgásfehérek.



ErnyŐsviráguak: európai gombernyő, Sanicula europea 
L. az ernyők kékszámok, gömbidornuak, szára felálló, tőlevelei 
tenyeresek, hosszú nyelüek; virágai fehérek vagy piroslók.

Mérges csömöri,ka, Oicuta virosa L., az ernyő 10—15 
sugarú; levelei kétszer szárnyaltak, hosszú, hármas levélkékkel.

Keskenylevelü bolonyik, Shim angustifolium L., levelei 
egyszerűen szárnyaltak, a víz alatt lévők szőrszerüen szárnyal
tak, a 4 hasábú párták bugában állnak.

Mocsári gcilaj, Galium palustre L., 4—6 vonalidomu, 
egyszerű tompa levelek örvökben állnak.

Ajakas pártával: Orvosi csikorka, Gratiola officinalis 
L. lev. nyéltelen, lándzsás, finoman fürészes; a vir. egyenként 
a lev. hónaljaiban elhelyezvék.

Pirosviráguak: mocsári gólyaorr, Geránium palustre L., 
levelei tenyeresen 5 hasábunk, XVI. egyfalkás porzókkal.

Mocsári füzike, Epilobium palustre L., lev. lándzsásak, 
a szár hengeres. VIII.

Réti fűzény, Lythrum salicaria L., a parii G szinü; a 
vir. örvökben állnak. XL 1.

Parti iszapvirág, Limoselia aquatica L., tőálló, lapát- 
alakú levelekkel. XIV. 2.

Sárgaviráguak. 5 szirmú pártával: Torzsika szironták, 
Ranunculus saeleratus L., lev. tenyeresen osztottak; a párta 
lev. nagyon aprók, egymástól messze állók.

Lányos szironták, Ran, fiammula L., a tőlev. hosszú 
nyelüek, kanálídomuak, a szárlev. osztatlanok, lándzsásak vagy 
kerülékosek, a termők összesen gömböcskét alkotnak, ellenben 
az előbbinél kúpot.

Egy szirmú 5 osztatu pártával: fűzény lizinka, Lysi- 
machia vulgaris L., szára egyenes, GO—80 cm. magas, tojás- 
idomú levelekkel, melyek átellenesen állnak, vagy 3 —4-ként 
egy örvben.

Fillér lizinka, Lys. numularia L., kúszó 20—30 cm. 
hosszú szárral, átellenes, kerekded levelekkel.

Fürtös lizinka, Lys. Thyrsifiora L., szára heverő s azu
tán felegyenesedő, lev. hossz-lándzsások, átellenesek vagy 3—4 
egy örvben.

Fészkesvirágu : halvány bárcs, Cirsium oleraceum Scop. 
fészkei nagyok végállók, sárgás murvákkal körülvéve; levelei 
nagyok, szárnyaltán hasgalotlak.

3G
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Zöldbarna pártával.
.4) A lepel mélyen 4 osztatu, 6—3 porzó.
1. A szár levéltelen.
a) Fakó szittyó, Juncus glaums Ehr. szára tiókos bélü, 

kékeszöld.
b) A szár folytonos bélü.
a) Béka szittyó, J. effusus L , szára finom hosszmélye

désekkel.
ß) Butikos szittyó, J. conglomerate L.. szára sima.
2. A szár pikkelyszerű tőlevelekkel.
a) A szár ízelt, belül fiókos.
a) Fényestermésü sz., J. lamprocarpus Ehr., a lepel 

levelei egyenlők, a belsők hegyesek.
$)Erdei sz. J. silvaticus Reich., a lepel levelei közül a 

belsők hosszabbak, valamennyi hegyes.
b) A szár nem ízelt, belül nem fiókos.
a) Varangy sz., J. bufonius L., a levelei tüskenemüek ; 

a szár hengeres.
ß) Összelapult sz., J. compressus Jacqu., a lev. szálasak 

szára összenyomott.
II. A lepelt egy egyszerű pikkely képezi. Ezen pikkelyek 

cserépzsindely módra egymást födik és füzéreket vagy fejecs
kéket alkotnak.

a) A bibe alja szélesebb : árva tódisz, Heleocharis p a 
lustris R. Br., a bibeszár 2 ágú; a szár hengeres.

lűalaku tódisz, Heleocharis acicularis R. Br., a bibe- 
szár 3 ágú; a szár négyélű.

b) A bibe alja nem szélesebb: serteképn káka, Scirpus 
sctaceus L., ujj nagyságú, fonalidomu tohnák sűrű gyepet al
kotnak. A pelyvák hegyeiken tüskések.

Tavi káka, Scirpus lacustris L., 80 -100 cm. magas, 
csöves hengeres tolma. A pelyvák csorbás végűek.

Erdei káka, Scirpus silvaticus L., 30—100 cm. hosszú, 
de 3 élű tolma. A pelyvák gyenge árhegygyel, különben tompák.

c) A tótól az u. n. Válovszka rétre kapaszkodunk fel s 
innét a Tatárrétre, miután ezeket átkutattuk, nem a lépcsőn, 
hanem a Schosthalrétre irányítjuk lépéseinket a sziklák alá.

Fehérviráguak. 4 osztatu vagy levelű párta: érdéi galaj, 
Galium silvaticum L., IV. 1. lev. hosszudadlándzsás, tompa, 
árhegyű, 8 egy örvben.
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5 szirmú párta: Csattogó szamócsa, Fragaria collina 
Ehr., a kehely rásimul a fehéres, pirosló termésre; a szőrök 
felfelé állók. XII. 3.

Fészkesek: Parlagi gyopár, Onaphalium dioicum L., 
tőlev. lapoczkásak, a felsők szálasak. A termős virágok több
nyire pirosak, a porzósak virágfehérek.

Sátoros aranyvirág, Chrysanthemum corymbosum L., 
számos nagy sugaras fészek sárga köggel; lev. szárnyaltak.

Cserjék. Ide tartoznak a szeder és rózsa: a málnán, 
Rubus idaeus L. kívül itt virít a kövi szeder, Rub. saxatilis 
L., szára fűncmii; lev. hármas, termése piros, továbbá a sere
gély szeder, Rub. fruticosus L., szára fás, erős tüskékkel, 
levelei ötösök.

Rózsák, Rosae*
I. A fiatal hajtások sűrűén sertékkel és töviskékkel van

nak ellátva; a hehely czimpái szárnyasán hasgatottak vagy 
épek. (Stylosae).

a) A fiatal hajtások apró horgas töviskékkel: Nagyszirmu 
rózsák közül a R. gallica L.

b) A fiatal hajtások főleg egyenes töviskékkel, a kehely - 
czimpák rövidebbek, mint a kinyilt virág: az aprólevelü rózsák 
közül a R. spinosissima L. említem.

Ide tartoznak R. reversa W. K. és a R. Simkovicsii Kmet. 
az első a Kálvárián és Tepla felé vezető úton is virít, a má
sodik a Válovszka réten.

II. A fiatal hajtások soha sincsenek egyenes töviskékkel, 
sertékkel vagy mirígyszőrökkel ellátva. (Asetosae).

A) A levelek bőrnemüek; a töviskék többnyire durvák 
és horgasak.

a) A kehelyczimpák elvirágzás után többnyire felállók, 
hosszúak, a termés kifejlődése után lehullok; a kocsánok rövidek-

a) A szárnyak mindkét oldalon kopaszok.
f) A kehelyczimpák épek; a vaczok apró : R. feruginea 

Vili. var. Ilseana Crip.
Ide tartozik R. fér. Pokornyi Kmet.
f f )  A kehely czimpái tőbbé-kevésbbé szárnyaltán hasga-

* Alig van vidék, mely oly sok rózsa fajt és keveréket tudna fel
mutatni, mint Szitnya s környéke. Az érdem főtisz. Kmet András prencs- 
falusi lelkészé.
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tottak ; a kehelyczimpák háláikon nem mirigyesek: R. glanca 
var. falcata Pug.

ß) A levelek legalább alul szőrösök.
A kehely felegyenesedő; a kehely és kocsán nem mirigy- 

szőrösök : R. incana Kit. forma typica.
Alfajai: A kehely és a kocsánok mirígyszörösök, ide tar

toznak : R. inc Sitnensis Kmet., R. inc. f. Kmetiana Bor.
A kehely szétterülő és czimpái visszahajlottak, a kocsánok 

nem mirigyszőrösök: R. inc. albida Kmet.
b) A kehelyczimpák elvirágzás után hátragyüröltek. vagy 

felegyenosedök, mely esetben rövidebbek a kinyílott pártánál, 
3 ezek közül dúsan szárnyaltán hasgatottak (Ganinae).

a) A kifejlett levélszárnyak'itt-ott, vagy legfölebb a középső 
éren mirígyszörösök.

f) A kifejlődött szárnyak legalább fő- és mellékereken, 
vagy mindkét oldalon pelyhesek.

!) A kocsán mirigyes, a kehelyczimpák háta nem mirigy- 
szőrös : rózsaszínű: Rosa; collina Jacqu., fehérszínü: Rosa atba L 

!!) A kocsán nem mirigyes.
o) A kocsán fehéresen gyapjas, a lev. tojásidomuak, a vir. 

halványpiroslók: Rosa globata Déségl. 
oo) A kocsán egyszerűen szőrös.
1') A virág piros. A virág élénkpiros: a lev. aprók: Rosa 

firutetormn Bess. A virág halványpiros; a lev. szélesek, kerek- 
dedek: Rosa opaca Greu.

2') A virág fehér.
aa) A lev. csak alul az ereken szőrösök, molyhosak, a 

szárnyak tojásidomuak, a kocsánok többnyire rövidebbek a 
bracteaknál: Rosa dumetorum Thuill. forma ramealis Pug. 

ßß) A lev. felül szőrösök, alul molyhosak.
A szárnyak tojáskerekdedek, a termés tekeidomu: Rosa, 

dumetorum Thuill.
A szárnyak tojás-, kerülékidomuak, hegyesek vagy rövi

den kihegyezettek: Rosa dumetorum f. solstitialis Bess, 
ff)  levél mindkét lapja kopasz. 
óta.) A kocsán mirígyszőrös (glandulás)
Éles töviskékkel: Rosa chaberti Déségl.
Éles töviskék nincsenek.
A szárnyak egyszerűen fűrészeltek, alacsony cserje, a ter

més kerekded: Rosa condensata Pug.

N
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A szárnyak szabályosan vagy szabálytalanul kétszer fűré
szeltek.

A szárnyak valamennyien kétszer szárnyaltak: R. finna Pug. 
A szárnyak közül a virágzó ágakon lévők egyszerűek, a 

többi kétszer szárnyalt.
A szárnyak hosszabbak, mint a milyen szélesek: Rosa 

Andegaveusis var. tortuosa Wieszb.
A szárnyak kerekdedek vagy kerülékesek.
A virág élénk rózsaszínű: II. Kosinskiana Besser.
A virág sötét rózsaszínű: R. Transsilvanica Schur, 
ßß) A kocsán nem glandulás.
!) A levelek tökéletesen kétszer fűrészeltek: Rosa canina 

L. forma- dumális Beehst tojásidomu terméssel. — II can. L. 
f. biserrata Merat gömbded terméssel.

!!) A lev. egyszer v. tökéletlenül kétszer fűrészeltek: Rosa 
canina L. — Alakjai:

A kocsán kopasz: R. c. flexibilis Déségl.
A kocsán fehér molyhos: II c. f. syntrichostyla Rip.
A kocsán egyszerűen szőrös:
o) A vaczok és termés gömbölyded: R. c. f. glóbularis 

Franchet, apró cserje.— R. c.f. montivaga Déségl, nagyobb cserje.
oo) A vaczok és a termés hosszúkás: R. c. f. glaucescens, 

a levelek kékesek, tojásdadok. — R. c. f. nitens Desv. a lev. 
élénk zöldek. - II c.f. spuria Pug. pirosló szárakkal.

ß) A kifejlődött levélszárnyak alul vagy legalább a mel
lékereken mirigyszőrösök. (Rubiginosae).

aa) A levélszárnyak alul csak a mellékereken, vagy a 
széltől befelé mirigyesek.

A szárnyak alul a mellékereken szőrösök, valamint a le
mez is a z : R. tomentella Len.

A szárnyak mindkét oldalon kopaszak és csak a közép- 
roken pelyhesek: E. mtidula Bess.

ßß) A szárnyak legalább a mellékereken mirigyesek; a 
párták nagyok: R. trachyphylla Rau.

YY) A szárnyak alul egészen mirígyszőrökkel. 
t)  A lev. szárnyak hosszúkásak vagy hegyesen elliptiku

sak ; a virág fehér, a bibeszál kopasz, a szirmok hála mirigy
szőrös : Rosa Gizelláé Bordás.

f f )  A lev. széles tojásdadok, kerekded vállal; a bibeszár 
gyapjas; a virág piros: Rosa rubiginosa L.
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B) A lev. puhák, molyhosak; a tövisek kúpidornuak, kissé 
hajlítottak vagy egyenesek. (Tornentosae).

a) A töviskék durvák, széles alapon nyugvók, kissé hajlottak.
Nagy szirmokkal; a szárnyak tojásdadok: Rosa cineras- 

cens Dumort.
A szirmok közepesek; a szárnyak tojáskerekdedek : Rosa 

Mar ey ana Boullu.
ß) A töviskék egyenesek, áralakuak, hosszúak; a virágzó 

szárakon a szárnyszálak lándzsásak, szürkén molyhosak; a vir. 
szép rózsaszínűek: Rosa umbelliflora Svv.

Dudvák:
.Pirosviráguak. 5 hasábu, osztatu vagy szirmú párta: he

gyi füzike, Epilobium montanum L. VIII. 1.
Hegyi gyökönke, Valeriana montana L. III. 1.
Százforintos földepe, Erythraea centaurium Pers. V. 1.
Szeplős szegfű, Dianthus armeria L., virága gallérozó 

murvákkal, szára szőrösödő, levelei szálaslándzsásak.
Klárisos szegfű, Dianthus deltoideus L., virága gallérozó 

murvák nélkül.
Ajakas lepellel: vitéz kosbor, Orchis müitaris L., fü

zére dúsvirágú; a lepel ajaka csillagszőröktől vörösen ponto
zott, a porzótokok nem szabadok.

Szunyoglábú csorikra, Gymnadenia conopsea R. Br., 
a lev. hosszudadlándzsásak.

Széleslevelü bibak, Epipactis latifolia All., barnavörös 
lepellel, a porzótokok szabadok; lev. tojásdad, csőrösödő élek
kel s erekkel.

Zöld pártakor, Coeloglossum viride Hartm. pártája 
zöld, hasonlít a többiben az előbbiekhez. A lépcső kezdeténél, 
jobbra.

Ajakas pártával: havasi tisztesfű, Stachys alpina L., 
a párta csöve egy szőrkoszorúval; a lev. szives kerülékesek, 
fűrészesek.

Pillangós pártával: piroslő lóhere, Trifolium rubens L., 
a virágzat fejecske gömbös, a kehely 20 bordáju, szára felálló; 
levélkéi hosszudadlándzsásak.

Gacsibás lóhere, Trif. medium L., virágzata hosszúkás 
fejecske, a kehely 10 bordáju; levélkéi kerülékesek.

Fészkesviráguak. a) A karima virágai nagyobbak, meddők :
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Fekete csüköllő, Centaurea nigra L., a murvák serteszálai 
felállók; a lev. husszudadok vagy szélesek.

Lrigiai csüköUő, Cent. phrygia  L., a murvák serteszálai 
hátra görbültek; levelei hossz-elliptikusak, fürészesen fogasak.

b) A virágocskák egyformák: gyapot bárcs, Cirsium erio- 
phorum  Scop., fészkei erősen gyapjasak; lev. mélyen szárnya
sán hasgatottak.

Sárgaviráguak. Ajakas pártával találjuk a fintor 4 faját;
1. A füzér dús, élű, sűrűén egymásfölött álló, fölfelé gön- 

gyölödött, fésűsen fogas murvákkal. Különösen bőven a Szitnya 
tetején, nem messze a forrástól délnyugatra: taréjos fintor, 
Melampyrum cristatum L.

2. A füzér gyér, nem 4 élű, egyenes murvákkal.
a) A felső murvák mélyen szividomuak, fogasak, kékek; 

a kehely borzas, félakkora mint a párta: kéküstökü fintor, 
Melampyrum nemorosum L.

b) Valamennyi murva lándzsás; a kehely kopasz.
a) A kehely háromszor rövidebb a pártánál; a felső mur

vák I —2 fogunk : gúnyoló fintor, Melampyrum prateme L.
ß) A kehely akkora, mint a párta, minden murva épélő : 

erdei fintor, Melampyrum silvaticum  L.
Pillangós pártával: édeslevelü boka, Astragallus glyci- 

phyllus L. szára heverő, 5—6 pár szárnyalt levéllel, a szár
nyak tojásidomuak, nagyok.

Vajszínű lóhere, Trifolium ochroleucum L. a lev. hár
masak, a levélkék hosszudad-lándzsások.

Fészkesviráguak: fűzlevelü sertecsék, Inula salicina L. 
a szár egy-több fészkű, a lev. lándzsásak, épek, a felsők szív- 
aljuak, szárölelők.

Leharapott aszász, Crepis praemorsa Tausch. (Hiera- 
cium praemorsum L.) a lev. főállásúak, visszás-hossz tojásido
muak ; a fészkek fürtöt képeznek.

Közönséges hölgyömül, Hieracium vulgatum Fries, szára 
gyérlevelü, több fészkű, a levelek lándzsásak vagy hosszúkásak, 
fogazottak.

d) A Schosthal-rétről a rendes úton Szitnya rétjére me
gyünk s ezt kutatjuk át minden irányban, avagy megpihenve 
az erdővéd lakánál, ez után folytatjuk botanizálásunkat; bár
hol kezdjük is azt, bőven leszünk megjutalmazva.
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Igazi füvek: szikla Uppan, Agroslis rupestris All. alsó 
lev. összehajlott, a szár és a kocsánkák érdesszörüok

Sárga zab, A vena fiavescens L. lev. szálasak, laposak; 
füzérkéi kicsinyek, 2 —3 virágunk, sárgásak; a maghon csúcsa 
kopasz.

Réti zab, Avena pratensis L., a füzérkék 4 —5 viráguak, 
a maghon csúcsa szőrös.

Vanyiga nápicz, Aira ftexuosa L. levelei hajszálképüek 
hengeresek; bugája nyílt, lekonyuló, kigyódzó ágakkal.

Sertetövü csenkesz, Festuca heterophylla L., tőlev. be- 
göngyölődöttek, serteképüek, gyökere rojtos; füzérkéi ibolya
kékek vagy tarkák.

Prémes lihapót, Melica ciliata L., levelei keskenyek, la
posak, végre kissé begöngyölődöttek; bugája tömött, kéklő 
vagy fehérlő.

Sások: mindigzöld sás, Garex sempervirens Vili., lev. 
keskenyek, felállók, a termő füzérkék hengeresek, kocsánosak.

Erdei sás, Garex süvatica Hud., lev. széleslándzsásak,
Ujjas sás, Garex digitata L., levelei szálasak, bokrosán 

állók, ezek közül jönnek ki a szárak oldalvást.; pelyvák foga- 
zottak.

Cserjék :
(A rózsákat és a szedreket lásd fent).
FeketedÖ zanót, Cytisus nigricans L , sárga pillangós 

pártával levelei hármasak, 60—100 cm-ig emelkedő cserje.
Vörösgyürü, Cornus sanguinea L., levelei átellenesek, 

széles tojásidomuak, felül fekete, alul halványzöldek; ágai főleg 
őszszel piroslók; pártája fehér.

Fekete loncz, Lonicera nigra L., 60—125 cm. magas 
cserje hosszudád vagy hosszkerülékes levelekkel. A virág pár
tája kicsiny, fehér vagy rózsaszínű.

Dudvák:
Fehérviráguak. 4—5 osztat vagy szirmú párta: fürtös 

vajfű, Saxifraga Aizooyi L., a vir. végálló fürtben; a levelei 
bokrosállásuak, a lev. szélei porezos fűrészesek, egyenes, kihe
gyezett fűrészfogakkal.

Fehér varjuhéj, Sedum album L., a virágzat sátorozó ; 
a levelei szálasak, aljaikon összelapítottak, a gerinczig szár
nyaltán metéltek.

Szárnélküli körfény, Carlina acaulis L., a szár rövid,
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többnyire egyfészkü, lev. szárnyaltán basgatottak, a hasábok 
szögletesen karélyosak, tüskések. A Szitnyán előfordul alfaja is 
a G. caulescens Lmk. hosszabb szárral.

Közönséges kör fény, Carlina vulgaris L., a szár egy- 
több fészkű, sátorozó; a lev. hossz-lándzsásak, öblösen fogasak.

Pirosviráguak: rózsás kövirózsa, Sempervivum tedormn 
L. (XI. 5.) a párta mélyen osztatu; a párta kétszerakkora, mint 
a kehely, a tő- és szárlev. hosszudad-lándzsásak, lassan kihe
gyezettek.

Hegyi kőrózsa, S. montanum L., a párta négyszer akkora, 
mint a kehely; a tőlev. ékidomuak, rövidhegyüek.

Ajakas pártával: Garmandor lavórja, Teucrium Cha- 
maedrys L. szárai bokrosak, felegyenesedő!;; levelei nyelesek, 
éktojásdadok, bevagdalt esipkésélüek; a 6 virágú örv végálló 
fürtöt alkot.

Fészkes: berzedt serlecsék, Inula Conyza DC. lev. to- 
jásdad v. hossz-lándzsás, alul molyhos, felül szőrös.

Sárgaviráguak. Lepellel: Sárga hagyma, Allium flavum 
L. szára hengeres, alján leveles; a porzók még egyszer oly 
hosszúak, mint a lepel.

5—12 szirmú pártával:
a) Húsos, kövér levelekkel X. 5.
Nagy varjuhéj, Sedum maximum  Sut., a lev. szélesek, 

tojásidomuak, egyenlőtlenül fűrészeltek.
Borsos varjuhéj, Sedum acre L., a lev. aprók, tojásda- 

dok, duzzadt.
b) Nem húsos levelekkel:
Ezüstös pimpó, Potentilla argentea L., a lev. ujjasak, 

alul, néha felül is ezüstösen molyhosak XII. 3.
Csengő orbánezfü, Hypericum perforatum L. XVIII. szára 

felálló, 2 élű; levelei tojás-hosszúkásak.
Ajakos pártával: csörgő lapor, Rhinanthus Crista galli 

L., varatio ochrolcuca Kmet. szára ágas; levelei hossz-lánd
zsásak XIV. 2.

Pillangós pártával: nyúl szapuka, Anthyllis vutneraria 
L., a tőlev. egyszerűek, a szárlev. szárnyaltak; a virágocskák 
végálló fejecskében, ujjasán metszett murvákkal.

Fészkesek: giliszta űző varádics, Tanacetum vulgare L 
XIX. 2., a sugúrvir. termősök, nyelvalaku pártával; lev. kétszer 
szárnyasán basgatottak, a hasábok fürészesek.

f



Hölgyömül XIX. 1. valamennyi virág hímnős, a párta 
nyelves.

Magas hölgyömül, Hieracium praealtum  Koch, szára 
oslorindás, kopasz; lev. szürkezöldek, épélűek, fénylők, legalább 
alul fehér sertékkel.

Bogernyős h., H. cymosmn Näg. szára nem ostorindás, a 
következőnél sem; a fészkek sátorban állnak; a szár alján van 
1—4 levél.

Sziklás h., H. saxatile Jacqu. szára soklevelü; a szár 
végén csak egy fészek.

Harasztok:
1. A terméscsoport, mely a levelek fonákján foglal helyet, 

fátyolka nélkül; lombja nagy, merev, karélyosan vagy szárnyal
tán osztott: sas páfrány, Pteris aquilina L.

2. A terméscsoport fátyolkával van ellátva.
a) A terrnéscsoport kerekded, a fátyolka csak egy helyen 

van az aljzathoz erősítve; tőkéje kúszó; lombja hosszudad 
lándzsás kerületű, kétszer, alján háromszor szárnyalt: törékeny 
hólyagharaszt, Cystopteris fragilis Bernh.

b) A terméscsoport hosszúkás: bordatap, Asplenimn L.
a) A lomb egyszerű: zilálthaju b., As. Trichomanes L.
ß) A lomb 2—3-szor szárnyalt: paprágy b., As. filix

femina Sw.
c) A terméscsoport veseidomu: paprágy, Aspidium  Sw.
a) A czimpák végeiken fürészesek : férfiasp., A. fii. más. Sw.
ß) A czimpák épéliiek: mocsári p., A. Thelipteris Sw,

Kilenczedik kirándulás.
(Julius végén.)

Kisiblye, Drienova, Tópátak, innét Sz.-Antal felé vesszük 
utunkat, hazafelé az országúton indulunk.

Cserjék: földi bodza, Sambucus ebidus L. szára fél- 
c-serjés, 1—2 m. magas, virágai vöröslők, alernyőben állók; 
termése fekete bogyók.

Vesszős fagyalbokor, Ligustrum vulgare L. 1—3 méter 
magas bokor, levele hosszlándzsás vagy lándzsás, épéiül kopasz; 
a virágok fehérek, végállók, szorult bugában vannak elhelyezve. 
Itt.-ott Kisiblyén.

Igazi fü : Erdei kurtatopp, Bracliypodium silvaticmn R.
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Sch. gyökere rojtos, szára lekonyuló, levelei bókolók; füzére 
kétsoru, lefüggő.

Dudvak.
Fehérvirágban. Ernyősök : erdei angyélika, Angelica 

silvestris L. szára hengeres, rovátkás, felül barázdás; levelei 
2—3-szor szárnyaltak, nagy felfújt levélhüvelyekkel.

Medvetalpu tápsir, Heracleum spondylium  L. szára az 
előbbihez hasonlít, de levele csak egyszerűen szárnyalt; a sze
gélyvirágok nagyobbak mint a többiek.

Erdei turbolya, Anlhriscus silvestris Hoffm. levele két
szer szárnyalt, hosszú szárnyalt szárnyakkal.

Czitrom kocsord, Pencedanum oreoselinum Mönch, le
velei háromszor szárnyaltak, fénylő levélkékkel, szárnyasán ha- 
sogalottak vagy három hasábunk, fogasak.

Szarvas kocsord, P. cervaria L. hasonlít az előbbihez, 
de a levelek tengerzöldek, a felsők majdnem tüskésen fűré
szesek, az alsók gyengéden karélyosak, hegyes szög alatt elállók.

Mezei tüskemag, Torilis Anthriscus Gmel. az egész nö
vény szennyeszöld, levelei kétszer szárnyaltak, a szárnyak hosz- 
szuak, bemetszette!) fűrészeltek; a gallér valamint a gallérkák 
soklevelüek.

Köménylevelü derczle, Selinum caroifolia E. szára éleit 
barázdás, egyszerű vagy csak felül elágazó; alsó levele három
szor, a felső kétszer szárnyalt, levélkéi mélyen szárnyas hasá
bunk, fehérhegyü csipkékkel.

Mogyorós baraboly, Chaerophyllum bulbosum L. szára 
egyszerű, felül vékonyan elágazó, alul sokszor vérvörös fol
tokkal ; levelei többszörösen összetettek, hegyes czimpákkal, 
alul fehér szőrökkel; a főgallér hiányzik, a gallérkák 4 —6 
levelüek.

Bódtíó baraboly, Chear. temulmn L. szára a csomókon 
alul megvastagodott; levele kétszer szárnyalt, a czimpák lojás- 
dadok, tompán karélyosak, rövid árvégüek.

Fészkesek: Nemes cziczkőrö, Achillea nobilis L. a sugár
virágok vajszínűnk; szárlevelei hosszúdadok, a gerinczig szár
nyasán metszettek; a czimpák szárnyas hasábuak, fogasak, 
szálkavégü fogakkal.

Szőrös mácsonya, Dipsacus pilosus L. szára felálló bor
zas ; levelei nyelesek, a felsők pálhásak. IV. 1.

Pirosak. A párta 5 szirmú: Bakbűzű gerely, Geranicnm

f
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robertianum L. a szirmok aprók, pirosak, fehér erezettel; a 
levelek 3 — 5 tagnak, a levélkék 3 hasábnak. XIV. 2.

Ajakas pártával: Orvosi bakfii, Betonica officinalis L. 
szára hosszú, többnyire csak két átellenes levéllel 1 a tőlevelek 
nagyok, tojásidomuak, szíves aljnak. A párta csöve szőrök 
nélkül.

Erdei huny ász, Stachys silvatica L. hasonlít sokban az 
előbbihez, de levelei örvösön állók ; a párta belül ‘szőrös.

Fészkesek: Kender pakócza, Eupatorium cannabinum 
L. szára felálló; levelei átellenesek, lándzsásak, 3 hasábuak, a 
hasábok fűrészesek; a fészkek kicsinyek; a növény 75—175 cm.

Fekete csüküllő. Centauren nigra L. szára felálló, 30—100 
cm.; levelei lándzsásak vagy hosszúdad lándzsásak.

Szürke bdrcs, Cirsium canum M. B, gyökere bütykös, 
szára egy fészkű vagy nehány hosszasan szétágazó; levele 
hosszndad lándzsás, öblösen fogas, tüskésen pillés élű, épélü.

Ernyős virágú a molykos gurgulya, Seseli leucospérmum 
W. K. szára kopasz vagy szőrösödé, a levélsallangok hajszál- 
képüek.

Kékek. 4-—5 osztató vagy szirmú párta: Eleslevelü csen- 
getyüvirág, Campanula trachelium L. szára éles élű, sertés; 
a felső levelek tojáshosszúdadok, ülők, a középsők és alsók 
szívesek, durván kétszer fűrészeltek, hosszú nyelitek, a virágok 
levélhónaljiak.

Bolognai csengetyűvirdg, C. bgnoniensis L. szára csak 
egy virágú, hengeres, puha szőrit; felső levelei hosszú nyelitek.

Ligeti gerely, Geránium silvaticum L. az 5 nagy szirom 
bíborkék; virágai kettenként állnak; a levelek többnyire hét 
hasábuak.

Pillangós pártája van az erdei bükkönynek, LathyruS 
silvestris L. szára szélesen szárnyalt, levélnyeloi keskeny szár
nyakkal ; a vitorla hátán zöldes.

Sárgák. 4—5 szirmú pártával találjuk az orbánezfüvet és 
pedig több fajtában (XVIII.).

1. A kehely levelei épélüek: a) A kehely levele hosszú
dad, tompa, tüskébe végződik; szárai bokrosak, alacsonyak, 
heverők; nedves réteken: földönfutó orbdnczfü, Hypericum  
humifusmn L. b) A kehelylevelek kerülékesek, tompák; szára 
nem heverő; nem hártyás élű : négyszögü orbdnczfü, H. quad- 
ragulum L. .

>



4s

2. A kehely aprón fürészes vagy rojtos: a) A szár és 
levelei borzasak; szára hengeres; levelei tojásdadok, rövid nye- 
lüek: borzas orbdnczfü, //. hirsutmn L. b) A szár és'develei 
kopaszak; levelei nyél nélkül, tojáslándzsások, hegyesek, alul 
pelyhesedők, a felsők átlátszó mirigyekkel: hegyi orbanczfű, 
II. montanum L.

Üvegszarvu fújvirág, lmpatiens nolitangere L V. 1. 
szára az ízeken dagadt; a levelek tojásidomuak, durván foga
sak; a fürt 3 virágú; a párta görbe sarkantyúval, belül vörös 
petyekkel.

Fészkesviráguak. 1. Valamennyi virágpárta nyelves : Kőfali 
saláta, Phoenixopus murabis Koch, fészkei 5 viráguak, bu
gásán állók; levelei változók; majd félbe szárnyaltak, nagy 
szivés aljú végcziinpákkal, majd épek, széles tojásdad, rögtön 
a nyélbe lefutó lemezzel, szára vagy 60 cm.

Közönséges válupik, Lampsana communis L., szára fel
álló elágazó 60—100 cm., a felső levelei tojásdadok, nyelesek ; 
a felsők épek, az alsók aljukon szárnyas hasgatottak.

Holgyomal, Hieracium L.
1. Virágzáskor a tőlevelek még vannak; szára majdnem 

levél télen, villásan két-két ágú, alsó lev. bokrosán állnak. Kő
fali h., murorum L. (1. fent.)

2. Virágzáskor a tőlev. hiányzanak.
a) Az örv murvái csúcsaikkal egymásra simulok; merev, 

soklevelü ; a fészkek bugásán állók: szavojai, H. sabaudum L.
b) Az örv murvái csúcsaikkal ívesen elállók; szárlevelei 

szélesen szálasak, vagy szálaslándzsásak; a fészkek ernyősen 
állnak: ernyős h., H. umbellatum L.

A sugárvirágok nyelvesek, a közép (kög) vir. tölcsérek. 
Szára 31 cm. hosszú, merev, alernyős virágzattal; a fészkek 
aprók, levelei mélyen szárnyasán hasgatottak, szálas, fogas 
czimpákkal; pókhálósán szörösödők: Erdei üssökér, Scneciv 
silvaticus L.

Zöldvirágúak: lóróni, Rumex L. VI. 3.
I. A lev. vállaikon keskenyedők. a) A virág örvök közül 

a legalsók vannak murvával ellátva; a czimpák lándzsás hosz- 
szuda lok: ligeti l., R. nemorosus Schrad.

b) A virágörvök murvák nélkül, a) A tőlev. 40—60 cm. 
hosszúak; a belső lepel czimpái szívkerekdedek, épéinek; lev. 
bodrosak: fodros I, R. erispus L.
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ß) A tőlev 30 cm. hosszúak; a belső lepel czimpái tojás- 
dad háromszögnek, épélüek vagy fogacskásak; lev. kihegye
zettek, laposak, kissé habosak: parti l., R. Hydrolapaihum 
Huds.

Nagy csalán, Urtica dioica L. (XXI. 4.) 30-125 cm. 
magas növény ismeretes csípős szőreiről; bugája hosszabb a 
levélnyélnél. Erdőkben, különösen vágásokban gyakori.
• Apró csalán, Urtica wrens L., 30 -  GO cm. magas, lev. 

kerűlékesek, bevagdaltan fogazottak; bugája rövidcbb a levél
nyélnél ; szőrei szintén csípősek. Leginkább törmelék talajon, 
lakások közelében.

Tizedik kirándulás.
(Augusztus hónapban).

A kórház utczán felfelé az Ottergrundra kapaszkodunk, 
átkutatjuk a patakmentét, az Ottergrundon a mezőket, innét a 
Paradicsom hegylánczon botanizálunk. Leereszkedve a hegy- 
láncz nyugoti oldalán Gedeontárnánál megpihenünk. Azután a 
hodrusi tavakhoz ereszkedünk; a vízfolyást követve az ország
úira jutunk. Ezen azután hazafelé indulunk.

A kórházuicza felső részében helyenként bőven virágzik 
a sudár fulfil, Parietaria erecta M. K., (IV. 1. v. XXIII. 1.) 
szára egyenes 30—100 cm magas, egyszerű; levelei nyelesek, 
hossz-tojásidomuak, épélüek, áttetsző pontokkal. Leple zöldes- 
sárga.

Bolondító csalmatok, Hyosciamus niger L., szára és 
levele borzas; levelei hossztojásidomuak, szárnyaltán öblösök, 
pártája szenyessárga. V. 1.

Széleslevelü útifű, Plantago major L. (IV. 1.), szára 
15—30 cm. magas levéltelen, hengeres, yégén hengerded fü
zérrel ; levelei nyelesek, tojásidomuak.

Mecsek zsázsa, Lepidmm ruderale L. XV., felső levelei 
ülők, épek, az alsók egyszerűen vagy kétszeresen szár
nyallak.

Felebb emelkedve, leljük máshol is bőven virító fészkes 
virágú: mezei katangkórót, Cichorium intybus L., szára 
30—125 cm.; alsó levelei öblösen szárnyasán hnsgalottak, a 
felsők hosszúkásak, épek. Pártái kékek, ritkán piroslók vagy 
fehérek.

4
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A száraz lőjtón előfordulnak fehérvirágban: kakuk ho
moki) úr, Arenaria serpyllifolia L., 5 szirmú pártával ; a
kehely levelei lándzsásak, 3 erüek, hosszabbak a szirmoknál • 
szára igen elágazó, 5—10 cm. magas; levelei tojásidomuak, 
ülők. X;

Fekete csucsor, Solanum nigrum L. (V. 1s), szára fű- 
nemíí, lev. háromszögnek, vagy tojásdadok.

Ajakas pártával: Hegyi tar arja, Teucrium montanmh 
L., lev. szálas lándzsásak, épéinek, szára félcserjés. Virágai 
végálló, sátorozó gömbbé vannak összeszorulva, sárgás
fehérek.

Közönséges pemetefű, Marrubium vulgare L. levelei 
széles tojásdadok, kerekded veseképüek, nyélre lefutók ; szára 
fehéres, gyapjasán mólvhos, 30—60 cm. magas; az örvök gaz
dag viráguak; a kehely fogai kopaszak.

Fészkesek: büdös montika, Anthemis cotula L. levelei 
kétszer szárnyaltak, czimpáik épek vagy 2—3 foguak; a sugár 
virágai fehérek, meddők, a kög sárga, vaczka kúpidom, ser- 
tékkel van megrakva, a vaezok belül tömör. Éhez hasonlít na
gyon az orvosi szikfű, Matricaria ehamomilla L. azonban 
levélszárnyai szálasak b a vaezok nincs ellátva sertés pelyvákkal 
s belül üres; virága kellemes szaga.

Pillangós pártáju a gyökerező lóhere, Trifolium rejtem  
L. levélkéi visszásán szívesek vagy visszásán tojásidomuak.

Pirosviráguak : Leples viráguak a csalóka hagynia, Allium 
fallax  R. et S. levelei ormótlanok, szárasak, laposak, kevés 
erüek; a porzók hosszabbak a lepelnél.

Ajakas pártéival a garmandor tarolja, Teucrium cha- 
maedrys L. levelei nyelesek, ék-tojásidomuak, bevagdalt csip
kés élnek, szára bokrosodó, felegyenesedő.

• ■ ! Pillangós pártával a- havasi lóhere, Trifolium álpestre L. 
levélkéi hosszlándzsásak, a pálhák lándzsás sallangosak; több
nyire két fejecske, melyek levelekkel vannak körülvéve.

Kék. Az -ajakos pártája gyűrűs .zsálya, Salvia verticillata 
L. szára fűnemü, 30—60 cm. magas; a levelek majdnem 
háromszögűén szívidomuak, egyenlőtlenül, csipkésen fűré
szeltek.

Sárgák. A párta kerekidomu, egyenlőtlen karélyu kari
mával a -farkkóró, Verbascum. V. 1.

I. A levelek a legközelebbi alsó levélig lefutnak, széleik
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ápróti csipkések, níindkét oldalon molyhosak: ökörfarkkórói 
V. thapsus L.

2. A levelek csak félig lefutók vagy nem lefutók, a) A 
levelek nem lefutók, az alsók szíves aljunk, a felsők tojáshosz- 
szúdadok, kerekített vagy hegyes aljuak: fekete farkkóró, V. 
nigrum L. b) A levelek félig lefutók, az alsók hosszú nyelfiek, 
a felsők szárölelők, mindannyi csipkés élű: szösze vő farkkóró, 
V. phlomoides L.

Pillangós pártával: a sárkerep csigacső, Medicago fal- 
cata L. szára heverő vagy felemelkedő; gazdag, rövid fürtben 
álló virágokkal.

Zöldvirágunk: Repkény borostyán, Hedera helix L. szára 
kúszó, számos kapaszkodó gyökérrel; levelei kopaszak, bőr- 
neműek, szögletesen 5 karélyuak, virágzata ernyős, pártái 
zöldesfehérek.

Fészkes virágú az erdei gyopár, Gnaphalium sitvaticum 
L. szára merev, egyszerű, 30 cm. magas; alsó levelei lánd- 
zsásak, a középsők kisebbedők, alul molyhosak. felül kopaszak.

Vizenyős helyeken díszlő ernyős virágunk: Mérges ádáz, 
Aethusa Cynapium L. szára nagyon elágazó; levelei fényesek 
2—3-szor szárnyaltak; a szárnyak fűrészesek vagy szárnyas 
hasábunk; a virágok fehérek, a gallérka 3 levelű.

Borzas lázerfű, Laserpitmm pruthemeum  L. szára szög
letesen barázdás, lefelé irányult szőröktől borzas; levelei két
szer szárnyaltak, a szárnyak szárnyasán hasogatottak szálas 
sallangokkal vagy hasábokkal.

Széleslevelü lázerfű, L. latifolium L. hasonlít az előb
bihez, de szárnyai tojásdadok, kerülékesek, szives vagy kerekített 
aljuak, épek vagy hasogatottak, avagy füzéres szélüek.

Fészkesek: kenyérbélü cziczkóró, Achillea ptarmica L., 
szára 60—100 cm.; szálas, élesen fűrészelt levelekkel; a kög. 
pártái csövesek, a sugárban állók széles tojásidomuak; pártái 
fehérek.

Réti sutabúb, Succisa pratensis M. és K. tőkéje lehara
pott, szára merev szőrökkel, alsó levelei hossztojásidomuak, 
nyélbe keskenyedők, a középsők hosszlándzsásak; a fejecskék 
félgömbidomuak; a párták kékek.

** *

4*
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Ezen kirándulással befejezzük távolabb eső botanizálá- 
sunkat, s augusztus hónap végén csak a házak körül keres
gélünk; nem mintha nem virítana még számos növény, hanem 
csak igen kevés virág fejleszti ki őszkor pártáit. Szeptember 
hónapot még arra használhatjuk fel, hogy a törmeléken s ned
ves helyeken virágzó növényekkel ismerkedjünk meg. Ilyenek:

A fészkesek közül: A bolha szertecsék, Inula pulicaria 
L. szára heverő vagy felegyenesedő; levelei hosszlándzsásak, 
borzasak; fészkei sárgák, aprók.

Bojtorján, Lappa Tourf. Gömbös fészekkel, csúcsaikon 
horgos murvalevelekkel, melyek segítségével a ruhákra ragad
nak ; leveleik nagyok, szívesek.

a) A fészkek fürtösen állók, kévésé pókhálós murvaleve
lekkel ; a szár felálló, elágazó; pártái pirosak: kis bojtorján, 
L. minor DG.

b) A fészkek sátorozók. a) A murvakoszoi u kopasz, levelei 
zöldek, hosszabbak a virágoknál, a párták pirosak: keserülapn 
bojtorján, L. major Gärtner, ß) A murvakoszoru pókhálósán 
szőrös, levelei pirosak vagy barnák, nem horgas végűek, rövi- 
debbek a virágoknál: molyhos bojtorján, L. tomentosa Lám.

Fehérhátu bordon, Onopordon acanthimn L. szára kissé 
gyapjas, a lefutó levelek miatt szélesen szárnyalt; a levelek 
hosszkerülékesek, öblösök, pókhálósán molyhosak, töviskébe 
végződök; fészkei nagyok, magánosuk, kerekdedek; pártái vi
lágos pirosak.

Nem fészkes viráguak:
1. A levél hüvelylyel van ellátva; porzó 5—8, bibeszár 

2—3 : csikszár, Poligonum.
2. A levél hüvelyek nélkül:
a) A levelek pálhákkal, ujjasán karélyosak vagy szárnyal

tak : vér főfélék, Sanguisorbae.
b) A levelek pálhák nélkül, porzó 3—5, bibeszár 2 —4: 

libatoppfélék, Oleraceae.
Czikszár, Polygonum L.
1. A virágok végálló fürtben állnak; porzó van 5 —8.
a) A szár egyszerű:
a) A levelek tojásidomuak, hullámosak, szárnyalt levél

nyelekkel ; a virágok pirosak: csavart ez., P. Bistorta L.
ß) A lev. tojás-lándzsásak, a levélnyél nem szárnyalt; a 

virágok fehérek: fiadzó ez., P. viviparum  L.
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b) A szár elágazó.
a) Porzó 5; a füzérek magánosak, hengeresek; a levelek 

hossz-lándzsásak, aljaikon kissé szívidomuak; tőkéje kúszó: 
vidra ez., P. amphibimn L.

ß) Porzó 6; a füzérek hosszúak, hengeresek, tömöttek.
b) A kocsánok és a kelyhek mirigyszőrösök; a pálhacsö- 

vek kopaszak vagy csak kissé molyhosak, a füzérek pirosak v. 
fehérek: lapulevelü ez., P. lapathifolium L.

bb) A kocsánok és a kelyhek kopaszak; a pálhacsövek 
érdesszőrüek, hosszú pillás szőrökkel éleiken: baraczklevelü 
ez., P. Persicaria L.

2. A virágok levélhónaljaiak vagy csomósán állók a levél- 
czimpák között.

a) Bibeszár 3, rövid; a virágok a levelek hónaljában áll
nak ; a szárak végig levelesek ; a levelek elliptikusak vagy szállás 
lándzsásak, a pálha csöveik 2 hasábuak; a virágok zöldek: 
porcsin ez., P. aviculare L.

b) Bibeszár 1 ; a virágok a levéiezimpák között állnak.
a) Szára tekergődző, élesen barázdált; a levelek szív-

nyílidomuak, a lepel 3 belső czimpája tompán ormós; a diócs- 
kák 3 élüek, fénytelenek; a vir. zöldek: szidok ez., P. convol
vulus L.

ß) A lepel 3 belső czimpája hártyás; a diócskák fénye
sek : folyó ez., P. dumetorum L.

Vérfőfélék, Sanguisorbae.
1. Maghon 1; a bibe fejes, hosszúkás bibircsékkel; porzó 

4—15; szára felálló, levele szárnyalt; a szárnyak szívidomuak, 
hosszukások; vir. fekete veresek, hosszúkás füzérekben állók: 
orvosi vérfő, Sanguisorba officinalis L.

2. Maghon 2—3; a bibe ecsetnemü; porzó 20—30; a 
levelek szárnyaltak; a szárnyak tojásidomuak; hosszúkásak; a 
világok eleinte zöldek, később sötétbarnák gömbökben állók : 
vérfő csábair, Poterimn sanguisorba L.

1. A lepel száraz, hártyás: paréj, Amaranthus.
a) Szára kopasz; lev. rhomb-tojásidomuak; a virágok le- 

vélhonalji csomókban állnak; a murvák rövidebbek mint a 
lepel; porzó 3: kövér paréj, A. Blitum  L.

b) Szára egészen szőrös; a lev. tojásidomuak, kihegye
zettek; a porzó 5; a murvák két akkorák mint a lepel: sző
rös paréj, A. retrorsum L.
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2. A lepel nem ilyen, 5 osztatu vagy hasábu, zöld, ter
méskor alig változik: libatopp, Chaenopodium L

I. A szár és a lev. minigyszőrösök, a lev. szárnyasán ha
sadtak, öblösök, tompán fogasak, csak a marváskodók épek : 
rubianka l., Ch. Botrys L.

II. A szár és a lev. kopaszak vagy molyhosan szőrösök.
a) A levelek szívidomuak, fogásán szegletesek, a szegle

tek hegyesek; a középsők hosszúkásak; a virágzat bugás: po
kolvár l, Ch. hybridum  L.

b) A lev. nem szívalakuak.
aa) A lev. 3 szögletnek vagy rhombosak. 
a) A lev. fényesek, öblösen fogasak, rhombosak; a füzér 

leveles: veres l., Ch. rubrum L.
ß) A lev. háromszögnek; füzére levéltelen: telekes l., Ch. 

urbicmn L.
y) A lev. fénytelenek háromszögletesen dárdaaljuak vagy 

nyílképüek, épek; a virágzat csomós, kúpidomu, levéltelen: 
paréj L, Ch. Bonus Henricus L. 

bb) A lev. más alakúak, 
aa) Valamennyi levél épélü.
f) Levelei tojásdadok, árhegyüek, kopaszak; a lepel elálló : 

sokmagvu l., Dh. polyspernum  L.
f f )  Lev. tojásdadok, szürkén lisztesek; a növény űssze- 

dörzsölve amoniák szagu: büdös l., Ch. vulvaria L. 
ßß) Az alsó lev. fogasak, sokszor karélyosak. 
f) A vir. gyérbugában állók; a lev. fénytelenek: gáti l., 

Ch. murale L.
f f )  A vir. fürtösen vagy fürészesen állnak; a lev. fény

telenek, szürkések: fehér l., Ch. album L.
Késő őszszel, midőn már a természet nyugalomra készül, 

kivirít még egy igen szép, de mérges növény az őszi kikerics, 
Colchicum autumnale L., a földben elrejtett hagymájából ki
nyúlik a hosszú lepelcső, mely fent 6 osztatu karimába vég
ződik ; leple rózsaszínű s nagyban hasonlít a tavaszi sáfrány
hoz, az osztatok tövében van a hat porzó oda nőve; a mag
ház a hagymában van elhelyezve, s 3 bibeszára egészen fel
nyúlik ; levelei csak a következő tavaszkor fejlődnek, alakjuk 
széles lándzsás. Ekkor hozza meg a növény termését, is, mely 
háromosztatu tokot képez
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Most kedves kísérőm búcsút veszünk egymástól: a hosszú 
tél alatt tanulmányozni, s rendezni fogjuk azt, mit nyáron, 
gyűjtöttünk; azonban korántsem hidd azt, hogy vidékünk fló
ráját kimerítettük, sok, még igen sok van hátra. Kirándulásaim 
csak az utat akarják kijelölni, melyen haladni kell s bevezetni 
a flóra szép világába. Ha majd megerősödtünk ismereteinkben 
idővel kiegészíthetjük gyűjteményünket s áttérhetünk vidékünk 
rejtve nösző növényeire is. A kezdet meg van, s ha hűn kö
veted nyomdokaimat, bizosítlak, eléred czélodat és előre mond
hatom, néha-néha boldognak fogod magad érezni, mi hogy úgy 
legyen, szívből kívánja:

Dr. Cserey Adolf.



Jelentés az 1892— 93-dik tanévről.

Múlt évi értesítőnk 21. lapján volt említve, hogy a lyce- 
ummal egybekapcsolt tanítóképzőt június hóban t c. Péterfy 
Sándor úr, az országos közoktatás egyik tagja volt szives nm. 
gr. Csáky Albin vallás s közoktatásügyi rn. kir. miniszter úr 
megbízásánál fogva megvizsgálni. Talán nem vétünk, ha a meg
ejtett vizsgálatról szóló jelentést, melyet a miniszter úr mélt. 
Sárkány Sámuel püspök úr által a lyceum tanári testületével 
is kívánt közöltetni, a miniszter úrnak becses leiratával együtt 
emitten közzé tesszük. A jelentés így hangzik: Nagymélt. Mi
niszter Úr ! Kegyelmes Uram ! Hódolatteljes tisztelettel alulírott 
a legmélyebb hálával emlékezvén meg Nagyméltóságú Urunk 
azon kitüntető bizalmáról, a mellyel csekélységemet a f. évi 
február 8-án 57218 sz. a. kelt kegyelmes rendeletben a sel- 
meczbányai ág. hitv. ev. tanítóképző intézetnek meglátogatásá
val és megfigyelésével hivatalosan felhatalmazott; alázatosan 
esedezem, méltóztassék a fent nevezett intézelben a f. évi jú
nius 3., 4. és 5-dik napjain megejtett hivatalos látogatásomra 
vonatkozó jelentést kegyelmesen tudomásul venni.

Nem vagyok ugyan abban a szerencsés helyzetben, hogy 
Kegyelmes Urunk előtt fényes palotában elhelyezett, olyan esz
ményi külső állapotokkal és körülményekkel is dicsekedhető 
tanítóképző intézetről szólhatnék e jelentésemben, minőket a 
külföldön láttam és a minőket helylyel közzel már hazánkban 
is emelt az állam, az én tanulmányozásom tárgyát csak azok
nak az evangeliomj szegénységről tanúskodó, régi tanítóképez- 
déknek egyik máig fenmaradt alakja szolgáltatta, a melyeknek 
nincsen sem külön a tanítóképzőintézet czéljainak megfelelő 
épületük, sem pedig külön álló és tisztán csak a tanítóképző
in tézclek czéljait szolgáló tanári testület ők.

A selmeczi ág. hitv. ev. tanítóképzőintézet az ág. hitv. ev. 
kerül, lyceum épületében van elhelyezve, és azzal egyébként
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is oly szerves kapcsolatban áll, hogy szervezetét tekintve nem 
is hasonlítható össze a hazában létező állami és az önállóságra 
emelkedett felekezeti tanítóképzőintézetekkel.

A selmeczi intézetben az első éves tanítójelöltek a gym
nasium ötödik osztályában, a másod évesek a gymnasium ha
todik, a harmadévesek a gymnasium hetedik, a negyedévesek 
pedig a gymnasium nyolczadik osztályában tanulják a közép- 
tanodai ifjúkkal együtt, azokat a tantárgyakat, a melyeket a 
törvény a tanítóképzőintézetek számára is kötelezővé tett, még 
pedig ugyanazon mértékben és tanmenetben, a melyet ezekre 
nézve a gymnasium tanterve ir elő. A kizárólag a tanítóképző- 
intézetekre nézve kötelező tantárgyakat pedig a gymnasium 
felső osztályaiba beosztott lanítóképzőintézeti növendékek azo
kon az órákon hallgatják, a melyeken a lyceum rendes tanu
lói a képezdékre nézve nem kötelező tantárgyakkal vannak 
elfoglalva.

Ezen tényt figyelembe véve látogatásom ideje alatt egye
dül csak arról akartam meggyőződést szerezni, hogy a siker, 
a melyet ezen régi rendszer mellett a selmeczi tanítóképző
intézet elérhet, megközelíti-e azt az eredményt, a melyet az 
állami és a tökéletesebb szervezettel bíró felekezeti tanítóképző- 
intézetekben. Figyelmemet első sorban is a testi nevelés ered
ményének a megvizsgálására irányoztam és e tekintetben azon 
kedvező tapasztalatot szereztem, hogy a 27 képzőintézeti nö
vendék, a kik közül 7 az első, 8 a második, 8 harmadik és 4 
a negyedik évfolyamot hallgatta, kivétel nélkül ép és nagyob- 
bára erőteljes a mit is egyrészt a tanári kar által kifejtett azon 
gondnak tulajdonítok, a mellyel a felvételre jelentkezőket meg
válogatja és a mellyel a magánházaknál elhelyezett ifjúságot 
az iskolai időn kívül is figyelemmel kiséri; de nem kevésbbé 
köszönhető ez a kedvező jelenség a célszerűen vezetett alum- 
neumnak, a melyben a tanítóképzőintézet növendékei is rész
ben olcsó áron, részben pedig egészen ingyen nyernek erőteljes 
élelmezést.

Hozzá járulhat a testi nevelés kedvező eredményéhez a 
testgyakorlás gondos kezelése, a mi már is abból eléggé kitű
nik, hogy a tanítóképzőintézet növendékei is részt vesznek a 
lyceumi iljnság által alakított „Testgyakorló körben“, a mely
nek egyik szép feladata abban áll, hogy az ifjúsággal a neme
sebb irányú turistaságot megkedveltesse. Az épségnek és egész-

>
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ségnek, a melyet a selmeczi tanitóképzőintézetben találtam, 
egyik igen örvendetes jelenségéül említem fel azt is, hogy rö
vidlátókra a 27 növendék között nem akadtam.

A szellem fejlesztését czélzó oktatás eredménye is, álta
lában véve igen kedvező, a gyrnnasiumban előadott ismeretek
ben és ügyességekben a tanítóképzőintézeti növendékek a gym
nasium többi növendékeivel kiállják a versenyt, sőt van köztük 
néhány oly kiváló tehetségű ifjú is, a ki a lyceum legjelesebb 
tanulóival szemben is megállja a maga helyét.

A magyar nyelvtanból, irálytanból, a nemzeti irodalom 
történetéből, a történelemből, a természetrajzból és a termé
szettanból hallott feleletek arról győzlek meg, hogy a selmeczi 
tanítóképzőintézeti növendékek tanulnak ezen tantárgyakból 
annyit, mint a mennyit az állami elemi tanítóképzőintézetek
ben ezen tantárgyakból ugyancsak a középtanodák számára 
írt kézi könyvek nyomán elő szokás adni.

Minden egyes tantárgyból nem volt alkalmam a képzőin
tézet növendékeit kihallgatni, de a fentebb felsorolt tantárgya
kon kivid jelen voltam a vallástani előadásokon, valamint azo
kon az órákon, a melyeken a paedagogiai tantárgyakban elért 
sikerről számolt be a tanítóképzöintézet harmadik és negyedik 
osztálya.

A növendékek feleletei minden egyes esetben bizonyságot 
tettek arrói, hogy a selmeczi tanítóképzőintézetben működő 
tanárok kiváló figyelmet fordítanak arra, hogy növendékeik az 
ismereteket ne a gépies emlékezetbe vésés útján, hanem a tö
kéletes átértés alapján sajátítsák el úgy, hogy azokról minden 
nagyobb nehézség nélkül a saját szavaikkal is betudjanak szá
molni, még pedig az intézet tannyelvén, a mely pedig nem 
más, mint a magyar nemzet nyelve.

Szivem mélyéből fakadó gyönyörűséggel adózom a leg
őszintébb elismeréssel a képezdei ifjúságot is nevelő tanári 
karnak azon sikerért, a melyet a magyar nyelv tanítása körül 
a majdnem kivétel nélkül mind nem magyarajkú elemi isko
lákban nevelkedett tanítójelöltek körében is fel tud mutatni.

Legmeglepőbb volt rám nézve, hogy a tanítóképzőintézet 
harmad és negyedéves növendékei, a kik a nevelés és mód
szertant dr. Emeriozy kézikönyvéből és a Gyertyánffy, dr. Kiss 
Aron-féle módszertanból tanulták, e tantárgyakból még akkor 
is jól feleltek, a midőn Micsinay János tanár úr engedőimével

f
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én kérdezgettem ki oly részletekből őket, a melyeket még nem 
volt módjukban átismételni. A tanítóképzést kiegészítő művészi 
ügyességek, nevezetesen a zene az ének és a rajzoktatás ered
ményével is teljesen kielégített a selmeczi tanítóképző intézet.

Moesz Géza zenetanár az elég jól felszerelt zenetei’emben, 
a melyben 9 száinyzongora, két harmonium és egy Rieger- 
féle pedállal és két változattal ellátott orgona van, bámulatos 
sikert mutatott be a harmad és negyedéves tanítójelöltekkel, 
a kik az éneklési, zongorázási és orgonálási ügyesség melleit 
az általános zenetan elemeit annyira elsajátították, hogy a 
közönséges egyszerű chorálokhoz szükséges elő-, köz- és utó
játékokat már maguk is megtudják szerkeszteni.

A rendes zene és ének órákon kivül részt vettek a képző
intézeti növendékek a lvceumi zenetársaság gyakorlatain is, a 
mely Király Ernő tanár vezetése melleit üdvösen működik az 
ifjúság szépizlésének nemesítésén és a remekebb nemzeti nép
dalok terjesztésén.

Végig néztem a tanítóképző intézeti növendékek rajzait 
is, a melyeket Lencsó tanár vezetése alatt készítettek. Az első 
és másod évfolyambeli növendékek görög stylü és középkori 
díszítése elemeket rajzoltak a III-ad és IV-ed évesek pedig 
olyan román, gót, arab s mór renaissance stylű díszítményeket 
készítettek, a minőket esetleg a házi iparczikkek díszítésénél 
is fel lehet használni. Láttam a gyűjteményben néhány poly
chrome ornamentet, gipszminták után készült és árnyékosrajzot 
és egy két önálló díszítési rajztervezetet is. E rajzok megszem
léléséből meggyőződtem arról, hogy a selmeczi tanítóképző
intézetből kikerülő tanítójelöltek, ha az elemi rajzoktatásra vo
natkozó módszertani utasításokat megtartják, népiskoláinkban 
jó sikerrel taníthatják a rajzot.

Gazdaságtani gyakorlatokkal és külön gazdaságtani gya
korlatok közlésével a Selmecbányái tanitóképzőintézet, sajnos, 
nem foglalkozik.

Enné! is nagyobb baj szerintem az, hogy a gyakorlati 
kiképzés, a tanítási gyakorlatokra szánt óraszám csekély volta 
és a gyakorló iskolául szolgáló Almann-féle elemi iskola gyarló 
berendezése és szűk volta miatt nem elégíti ki a jogos igénye
ket. Az általam és végig hallgatott tanítási gyakorlatok körül 
csak két negyedéves tanítójelölt tanítási gyakorlatát találtam a 
jeles elméletű képzettséggel egybehangzónak.

N
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Véleményem szerint pedig m intaszerű k itünően felszerelt 
osztott elemi iskola nélkül, a melyben kiváltképen a negyed
éves tanító je lö lteknek m inél többet kell foglalkozniok, a tanító
képzőin tézetekben a kívánatos siker el nem érhető.

Igaz ugyan, osztott elemi népiskolát nálunk még az állami 
elemi tanítóképzőintézetekben sem igen ta lálunk, és így a gya
ko rla ti kiképzés nálunk általában véve nem érhette el még azt 
a fokot, a melyet népoktatásügyünk fejlődhetése érdekében 
kívánnunk kell, ámde azért az á llam i elemi tanítóképzöintéze- 
tek m indegyikében még is sokkal nagyobb gond fo rd ítta tik  a 
tanító je lö ltek gyakorla ti kiképzésére m in t a selmeci ág. h itv. 
ev. tanítóképzőintézetben, és ez a füoka annak, hogy össze
hasonlítván a Selmecbányái tanítóképzőintézet á ltal elért sikert 
az á llam i és nehány más tökéletesebb felekezeti tanítóképző
intézetben elérhető eredménynyel, ítéletem az egyébként igen 
nemes szellemben vezetett intézetre nézve nem lehet egészen 
kedvező.

A  Selmecbányái ág. hitv. ev. tanítóképzőintézet, a mely 
eddigelé is kiváló szolgálatokat te tt hazánknak az által, hogy 
a rendelkezésére álló eszközökkel igen sok derék, hazafias szel
lemben nevelt néptan ító t bocsátott k i, nemzetünknek bizonyára 
még nagyobb szolgálatokat tehetne, még a je len  tökéletlen 
szervezetében is, ha azzal, a bányakerület o ly osztott elemi 
gyakorló iskolát hozna kapcsolatba, a mely mintaszerűen van 
berendezve.

Kívánatosabb volna azonban a népoktatásügyre nézve, 
ha a Selmecbányái tanítóképzőintézet, a zsinati javaslatnak 
megfelélöleg, m inél előbb önálló intézetté, a lakulhatna át, és 
az állam i elemi tanitóképzőintézeteknek m in tá já ra  rendeztet- 
nék be.

íme Nagyméltóságu Uram ezekben összefoglaltam volna 
azon tapasztalataimat, a melyeket a Selmecbányái ág. h itv. ev. 
tanítóképezdében az iskolai és tanulm ányi á llapotok megfigye
lése közben szerezhettem ; nem mulaszthatom el azonban, hogy 
e jelentésemben meg ne emlékezzem Nagyméltóságu Urunk 
e lő tt is azon odaadó szívélyes készségről, a m ellyel engem ta
nulmányozásom végzése közben úgy a Selmecbányái ág. hitv. 
ev. tanítóképzőintézet hatósága, va lam int az intézet nemes szel
leme fe lett híven őrködő Breznyik János igazgató , és az egész 
tanári kar tám ogatott.
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Ezek után ismételve kifejezvén mély hálámat a bizalomért, 
melyben Kegyelmes Urunk részesíteni méltóztatott, magamat 
további kegyeibe ajánlván maradtam hódoló tisztelettel a Nagy- 
méltóságu Miniszter Úrnak legalázatosabb szolgája Péterfy Sán
dor s. k. A másolat hiteléül: Grabotsay Adolf s. k. aligazgató, 
Budapest, 1892. szeptember 29-én.

A fennebbi jelentésre vonatkozó s azt kísérő rninisteri 
leirat pedig így szól: 44272. sz. Méltóságos és főtisztelendő
Püspök ú r ! A selmeczbányai ág. hitv. ev. tanitóképezde meg
látogatása végett kiküldött Péterfy Sándor közoktatási tanács
tag jelentésének másolatát van szerencsém méltóságodnak 
tudomás végett oly felkéréssel megküldeni, hogy azt az illető 
intézet tanári testületével ■ is közölni méltóztassék. — Megelé
gedéssel vettem tudomásul kiküldött biztosom azon tapasz
talatát, hogy a tanitóképezdei növendékek elméleti, zenei és 
rajzi oktatásában s ennek eredményeiben, valamint hazafias 
szellemben való nevelésükben nemcsak fogyatkozást, nem talált, 
hanem minden tekintetben meg volt elégedve. Megjegyezhetem, 
hogy e tapasztalatokat az intézet felügyeletével megbízott hont- 
megvei kir. tanfelügyelő jelentése által is megerősítve látom. 
E mellett azonban biztosom is felemlíti azokat a hiányokat, 
melyekre a közoktatás állapotáról a törvényhozás elé terjesz
tett jelentéseimben már ismételten és nyomatékosan reámu
tattam. Nevezetesen: 1. Az intézetnek nincsen az 1808. évi 38. 
f.-cz. 13. §-ában megkövetelt vele szerves kapcsolatban álló, 
mintaszerűen berendezett gyakorló iskolája. Ennek következ
tében, valamint a tanítási gyakorlatokra szánt óraszám csekély 
volta miatt a gyakorlati kiképzés fogyatékos. 2. Gazdasági gya
korlatokkal és külön gazdaságiam ismeretek közlésével az in
tézet nem foglalkozik, tehát nem készíti elő a tanítójelölteket 
az 18G8. évi 38. t.-c. 55. §-ának k) pontjában kimondott azon 
kötelezettségök teljesítésére, hogy a népiskolában gyakorlati 
útmutatásokat adjanak a mezei gazdaság és kertészet köréből.
3. Végül az intézet azon szervezete, hogy a tanitóképezde nö
vendékei az elméleti tantárgyakat (a paedagogia és zene kivé
telével) a főgymnasium megfelelő osztályai növendékeivel együtt 
tanulják, nem mondható kielégítőnek s az idézett törvény in
tencióinak megfelelőnek. Mert föltéve, hogy a rendszer mellett 
a közölt ismeretek közlése, módja és kiválasztása nem felelhet 
meg a tanítóképzés céljainak, melyek teljesen elütök a közép

\



iskolai oktatás elé tűzött céloktól. — E liláitokra Van szleren- 
csém oly felkéréssel reámutatni, hogy azoknak orvoslása iránt 
intézkedni, főleg azonban az 1. és 2. pontban említett legfőbb 
bajok megszüntetését minél előbb lehetővé tenni szíveskedjék. 
— Fogadja Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1892. évi december 19-én Gróf Gsáky s. k

Püspök úr a fermebbi iratokat a tanári testülettel közöl
vén, ezt egyúttal véleményezésre szólítá fel: miként lehetne a 
kifogásolt bajokon s nem tagadható hiányokon segíteni. A vá
lasz nem volt nehéz. Elismerjük, hogy tanítóképzőnk sok tekin
tetben fogyatékos, de mit tevők legyünk, midőn évenként 
25-^28 növendéket képző intézetünkre, minden e célra tett 
alapítvány hiányában, a kerület a hozzánk legközelebb fekvő 
honti, barsi, nógrádi, pestmegyei és zólyomi esperességekkel 
egyült nem fordít többet 1100—1200 írtnál, miből a szegény 
képzősök tartására az élelmezőben legalább 500—G00 frt szá
mítandó. Ily csekély összeggel sem annak, mit a ministeri le
irat megkíván, sem mit a zsinat 212-dik §-a határoz, hogy 
„a lanitóképzőintézetek gyakorló iskolával és rendszerint benn
lakással ellátandók,“ meg nem felelhetünk. Ez utóbbi talán el
maradhatna, nem okvetetlenül szükséges^ de igenis az a gya
korló iskola, mely nélkül képzőnk nem lehet, ha azt a kerület 
tovább is itt kívánja fenntartani. Valamint az is, hogy némely 
tantárgyak, pl. a mennyiség- és természettan a képzőben mád
ként adassanak elő, mint a lyceumi felsőbb osztályokban. — 
Mindez egyébiránt, miként gazdaságiam ismeretek elméleti és 
gyakorlati közlése nem járna nagy nehézséggel, csakhogy erre 
is pénz kell s kétes, vájjon a kerület csekély jövedelme s nagy 
kiadásai melleit kész leszen-e e célra annyit áldozni, hogy a 
képző nagy feladatának kellően megfelelhessen, és pedig annál 
kétesb, mert két képzőnek berendezéséről kellene gondos
kodnia, a mienkről és a szarvasiról, s attól tartunk, az egyik
nek segélyezésével felhágy s azt veszi szárnyai alá, mely va- 
gyonosságánál fogva képesebb az országos s egyházi törvények 
szerint szervezkedni, a mivel mi nem dicsekedhetünk Ha bu
kunk, mert szegények vagyunk, sajnálni fogjuk, de a tények 
ily szomorú logikája mellett a dologról nem tehetünk. Azok 
tegyenek, kiknek az intézet fennállása érdekükben áll. Mi szol
gáltatunk tanerőket s hogy nem sikertelenül, mutatja a fen- 
liebbi Jelentés; pénzt szerezni — nem a mi feladatunk.
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Dr. Dunay Ferenc tankerűi. kir. főigazgató úr tanintéze
tünket múlt évi november-hó folytán volt szíves meglátogatni 
s vizsgálat alá venni. Megelégedésének az itt látottak- és ta
pasztaltakkal kegyes volt az által is kifejezést adni, hogy fel
terjesztett folyamodásunkat az államsegély emelése iránt részé
ről is pártolni Ígérte. Megvagyunk győződve, hogy meg is tette. 
De a „hellő fedezet hiánya miatt“ másodízben is elutasítot
tunk. Pedig nem ok nélkül mondhatjuk : periculutn in mora.» 
Egyik kartársunk, kit két év előtt nagy nehezen kaphattunk kö
rünkbe, látva, hogy fiatal nejével 1000 frtból ily drága város
ban meg nem élhet, jövedelmezőbb állást keres, és semmi 
kétség, hogy kitűnő készültsége mellett megkapja. De igen is 
nagyon kétséges, vájjon mi kapunk-e 1000 írt díjra oly kitűnő 
tanerőt, milyent benne vesztünk, ha tőlünk eltávozik. Eddig, 
ha nálunk valamely tanszék betöltendő volt, a szomszéd al- 
gymnasiumokból ujoncoztuk magunkat, 700 frtos állomást bárki 
is 1000 frlossal készszéggel cserélt. De most az algymn. taná
rok másutt is rendesen 1000 írttal díjaztatnak. Mi vonzaná ide, 
ha nekik többet nem Ígérhetünk s nem adhatunk ? Próbaéve
sekkel töltsük be a tanszékeket, hogy mihelyt a tanítás mes
terségébe kissé beokulnak, berniünket, ha jövedelmezőbb állást 
nyerhetnek, a legelső alkalommal elhagyjanak ? Javára lesz-e az 
intézetnek, ha a tanárok minduntalan változni fognak, s mi a 
kitünőbb tanerőket nem tudjuk lekötni tanintézetünkhöz ? Itt 
is elmondhatjuk Ciceróval: „Videant consules, nequid respdb- 
liea detrimenti capiat.“ Mert bizony, ha az a respublica bukik 
— s jó tanárok nélkül magát nem tarthatja fel — hem köny- 
nyen lesz feltámasztható s feléleszthető. — A lyceum az állam
segély emelése nélkül nem lévén fenntartható, kénytelenek 
leszünk a szentírás szavai szerint újra és harmadszor is folya
modni : zörgetni, míg meg nem nyittatik, kérni, míg meg nem 
adatik, mit most talán annál kedvezőbb sikerrel fogunk tenni, 
miután a nm. vallás s közoktatási minister úr és az ország- 
gyűlés készek voltak az állami tanintézetbeli tanárok díjazását 
emelni, holott ezek eddig is nagyobb dijat élveztek, mint mi, 
kiknek törzsfizetése ugyanazon kötelezettség teljesítésé, ugyan
azon fáradság mellett — mi is szerződésszerüleg a kormány 
tanterve szerint tanítunk — az 1000 frtot meg nem haladja, 
minek értéke niost az évről-évfe emelkedő drágaság miatt sok-
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kai csekélyebb, mint volt 1886-ban, mikor a szerződést az 
államsegély iránt a magas kormánynyal megkötöttük, illetőleg 
1884-ben, mikor vele ez ügyben alkudozni kezdtünk.

I. Tantárgyak.
I. A gymnasiumi osztályokban. A lyceum a magas kor

mánynyal kötött szerződésnél fogva a kormány tantervéhez tar
tozik alkalmazkodni.

Az első osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. O-tes- 
tamentomi történetek; Kátéból a tíz parancsolat. Tk. Pálffy 
„Bibliai történetek“ és Győry Vilmos „Kis Káté“-ja.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
Olvasókönyvből összesen 34 latin gyakorlatot (köztük í) mesét 
emlékelve is), 10 magyar gyakorlatot forditotlak. Tk. Schultz- 
Dávid Latin nyelvtana és Dávid István Olvasó- és Gyakorló
könyve.

Magyar nyelv, hetenként 6 óra. A hangok, a mondat 
részei és nemei, beszédrészek, igeragozás a mondatrészek rész
letesen, szóképzés. Olvasókönyvből a következő olvasmányok 
elbeszélve és tárgyimagyarázatokkal elemezve: A róka, kis 
madár és szennyes agár. A kis malaez és a farkasok. A sze
rencse és az áldás. Egyszer volt Budán kutyavásár. A kapitány 
és a czigány asszony. A magyar puszta és népe a) A pusztai 
élet, b) A csárda, c) A puszta lakói, d) A nádak, e) A tanya, 
f) A halász. Hogyan mulat a magyar nép a) A pünkösdi ki
rály, b) A bikahajsza. Utazásom AtIillához a) Követség uta
zása, b) Vihar az alföldön, c) Attilla székhelyén, d) Lakoma 
Attilánál, A fehér ló mondája. A brentai csata. Lehel kürtje. 
Bolond. Trója veszedelme, a) A trójai háború kezdete. Hector 
halála. Priamus és Achilles. Trója pusztulása. Költemények: 
Katona élet. A székely katona. Huszárok. Nyalka huszár. Hal
vány katona. Hadnagy uram. Csatadal. Három fiú. A rab gó
lya. A vándor fiú. Anyám tyúkja. Szüretünk. Téli világ. Bákosi 
szántó a török alatt. Tarka madár. A párja vesztett gerlicze. 
Kőmives Kelemenné. János vitéz az óriások közt. Tk. Szinnyei 
József magyar nyelvtana és Lehr-Riedl olvasókönyve.



Számlán, 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. Időszámo
lás. Iskolai dolgozatok. Tk. dr. Luther Nándor, Közönséges 
számtan.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. Pontok, vonalok és 
szögek fekvési és mérési viszonyai. A háromszög, négyszög és 
sokszög fogalma és tulajdonsága. Az idomok symmetriája, 
összeillősége és hasonlósága. A kör fogalma és tulajdonsága. 
Az idomok kerület és terület meghatározása. Az ellipsis, tojás
vonal, hullám és csigavonal egyszerű szerkesztése. A végzett 
tananyag alapján geometriai díszítmények rajzolása tábla után. 
Lapok száma 30. Tk. Fodor-Wagner, Rajzoló geometria.

Földrajz, hetenként 4 óra. A magyar szent korona or
szágai. Európa általános leírása. Európa egyes országainak 
leírása. Térképrajzolás. A tanítás az 1887. évi 8619. sz. alatt 
kiadott utasítások nyomán történt. Tk. dr. Némethy K. és 
Cserey A. Földrajz, Budapesten III. kiadás.

Ének, hetenként 1 óra. A II. osztálybeliekkel együttesen 
tanultak gyakorlatokat és 21 egyházi éneket. Kk. Moesz Géza 
„Kis orgona“.

Tornázás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint.
Szépírás, hetenként 1 óra. A magyar és kerekirás.
Tanárok: Micsinay János osztályfő, tanította a vallástant, 

latin s magyar nyelvet; Lenesé János a számtant és rajzoló 
mértant; dr. Cserey Adolf a földrajzi s szépírást; Moesz Géza 
az éneket.

A második osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az 
uj-szövetségből bibliai történetek. Kátéból az úr imája, az 
apostoli hitvallás, úrvacsorája és a keresztség. Tk. Pálffv, Bib
liai történetek és Győry Kátéja.

Latin, hetenkint 7 óra. Nyelvtanból az igeragozás, rendes 
és rendhagyó igék s rendhagyó perfectumu igék, hiányos és 
személytelen igék, körülírt igeragozás, igehatározók és kötő
szók. Olvasókönyvből: A rómaiak története Tarquinius Pris- 
cusig elemezve és fordítva (16 fejezet emlékelve is); ezen ki-
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vül a 48—64-ig cső fejezeteket fordítottuk. Tk. Dávid nyelv
tana és olvasókönyve.

Magyar, hetenként 5 óra. Nyelvtanból a határozók rész
letesen, s a mondatok nemei. Olvasókönyvből: Egyszerű élet, 
Az erdő estéje, Mii csinál a gólya?, A gonoszságot a fa is 
elárulja, Melyiket a kilencz közül ?, Katona dolog, A haza, A 
villám és a viliámfogó, A székelyek közt, Kirándulás Babiagu- 
rára, Magyar történelmi elbeszélések, Endre keresztes hadjárata, 
A tatárjárás, A lovagok nevelése, A görög-perzsa háború. Köl
temények: A Tisza, Az ó-torony, A rab oroszlán, A lengyel 
anya, A zarándok, A puszta télen, A jó öreg koesmáros, .A ke- 
resztútról és Szent László füve. Tk. Lehr-Hiedl olvasókönyve 
és Szinnyei János nyelvtana.

Számtan, hetenként 4 óra. Az első osztály tananyagának 
ismétlése. Arányos osztás. Számolási rövidítések. Alapművele
tek korlátolt pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtege
tése. Egyszerű hármas szabály. Olasz praktika. Arányiatok és 
azok alkalmazása. Száztóli számolás. Feladatok a geometria 
köréből. Két hetenként iskolai dolgozatok. Tk. dr. Luther 
Nándor, Közönséges számtan.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. A pont. egyenes és 
sík absolut és relativ helyzete a térben. Két egyenes és két sik 
relativ helyzete a térben. Több sík relativ helyzete. A lapszög 
és a testszög. A koczka leírása. A hasábok, gúlák, hengerek 
és kúpok leírása. A gömb és a szabályos testek. A testek há
lózata, felszíne és köbtartalma. A testek symmetriája, össze- 
illősége és hasonlósága. Testminták készítése. A tanult testek 
rajzolása körvonalban és árnyékolva az axonometria segítségé
vel. Rajzlapok száma 30. Tk. Fodor-Wagner Stereometrie.

Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és 
Austrália körrajza, domborzati viszonyok, vízrendszere, éghaj
lata, növény és állatvilága, népei; országok, birtokok és főbb 
városok. Térképrajzolás. Benyovszky, Stanley utazó műveinek 
olvasása. Tk. dr. Némethy K. és Cserey A. Földrajz, Budapest 
Uh kiadás.

Ének, hetenként t óra. Lásd az I. osztálynál.
Tornázás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint.
Szépírás, hetenként 1 óra.
Tanárok : Osztrolucky tíyula osztályfő, tanította a vallás- 

lant, a latin s magyar nyelvet ; Lenesó János a szám- és mértant;
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dr. Cserey Adolf a földrajzi; Moesz Géza az éneket; Haitsch 
Samu a szépírást.

A harm adik osztály. Validstem, hetenként 2 óra. Egy- 
háztörténel. Tk. Haan Lajos: A keresztény egyház történetei.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: a mondat
részek egyeztetése, a nominativus, accusativus, dativus, geni- 
tivus, ablativus használata; sajátságok a főnevek, melléknevek, 
névmások használatában fordítási gyakorlatokkal. Liviusból: 
a köztársaság kezdete, a Tarquinius család száműzetése, Tar- 
quinius híveinek összeesküvése Rómában, a Veji és Tarquinii 
városával viselt háború, Porsenua király és a romaiak, a dik- 
tátorság behozatala és a Regillusló mellett, vívott csata, a ple
bejusok nyomasztó helyzete s a szent hegyre való kivándorlása, 
Coriolanus, a telektörvény ügyében a senatus és a tribünök 
közt támadt pörlekedések, a Fabiusok münzetségének elpusz
tulása, L. Quinclius Cincinnatus, a decemvirok s a tizenkét 
törvénytábla. 37 fejezet fejtegetve s fordítva, 10 fejezet emlé
kéivé is. De vulpe et uva, ceivus ad fordern, de Simonide 
lupus ad canem, cervus et boves mesék fordítva és emléke Ive 
Hetenként egy Írásbeli dolgozat: az olvasottak alapján com- 
positiók és extemporálék, nem magyarázott daraboknak lefor
dítása latinról magyarra és viszont, mondatok szerkesztése a 
szabályok alkalmazására. Tk. Schultz-Dávid, Latin mondattan 
és Dávid István, Latin olvasókönyv.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Rendszeres magyar 
nyelvtan. Olvasmányok: A bölcs dervis. Világos vára. Zboró. 
Reczkó vára. Körösi Csorna Sándor. A magyar nép rokonai 
Perikies. A peloponnesosi háború kezdete. A görög színház. 
Költemények: Hymnus. Szülőföldemen. A hamis tanú. Szüre
tem. Füstbe ment terv. A szegény asszony könyve. Tamás vitéz. 
Pató Pál úr. Az alföld. Egy gondolat bánt engemet . . . Csa
ládi kör. Pipás kántor. Tk. Szárnyéi Józsej „Rendszeres ma
gyar nyelvtana“ és Lehr-Riedl „Magyar olvasókönyv“ Ill-dik 
kötet.

Német nyelv, hetenként 4 óra. A betűk ismertetése, írás, 
olvasás, helyes kiejtés, hangsúlyozás, a határozott, halározatlan 
s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, alábbinak 
fokozása, a számnevek s névmások ejtegetése, a hajlítási s 
módbeli segédigék; a gyenge, erős s vegyes igehajlít ás cselekvő 
s szenvedő alakban; visszaható, személytelen s összetett igék.
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Olvasmányok: Herakles ti. die Schlangen. Herakles u. der Löwe. 
Die Thebaner. Das Orakel. Der Löwe von Nemea. Die Hydra 
von Lorna. Der wilde Eber. Der Hirsch von Keryneia und der 
Stall des Augeias. Die Sumpfvögel von Stymphalos. Der Stier 
von Kreta u. die Pferde des Diomedes. Die Amazonen. Hesione. 
Die Rinder des Königs Geryones. Die Riesen und die goldenen 
Aepfel der Hesperiden. Költemények: Die Riesen u. die Zwerge 
(Rückort), der Kukuck u. der Staar és der Mutter Grab. Ezen 
prózai olvasmányok s költemények fordítása, emlékelése s né
met nyelven való elemzése. Az olvasmányokban előfordult fő
neveknek 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 Írásban. Tk. Hoff
mann Mór „Német nyelvtana és olvasókönyve“ I. rész.

Számtan, hetenként B óra. Kamatszámítás, határidő szá
molás, kamatos-kamatszámitás, lerovat, agio, biztosításügy, 
váltók, állampapírok, részvények, tara, arányos oszlás, elegyítés. 
Tk. Lutter N., Közönséges számtan.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Az első osztály tan
anyagát bővebben tárgyalva, különösen szerkesztések. Egyenlő- 
közüek és merőlegesek szerkesztése. Alapműveletek egyene
sekkel és szögekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek 
tulajdonságai s adott alkotó részeikből való szerkesztése. A kör 
leírása. A körhöz tartozó szerkesztési feladatok megoldása. 
A síkidomok kerület és terület számítása, azoknak symmetriája, 
összeillösége és hasonlósága. A tanultak alkalmazása a föld
mérésnél. A térképrajzolásról. Geometriai feladatok megoldása 
számítással. Rajzlapok száma 30. Tk. Fodor-Wagner, Con
structs Planimetria.

Történet és földrajz, hetenként 4 óra. Magyarország tör
ténete és az osztrák-magyar monarchia politkai földrajza. Tk. 
Raróti Lajos és dr. Csánki Dezső: Magyarország története. Idő
szaki tábla készítése.

Physikai földrajz, hetenként 2 óra. Physikai jelenségek; 
a testek általános tulajdonságai; a vízről és levegőről. A hő
tan, fénytan, elektromosság és mágnesség tanainak alapvonalai. 
A földfelület physikai jelenségei a szárazon, vizen, levegőben, 
a föld belsejében. Tk dr. Schmidt A., Physikai Földrajz, V. 
kiadás.

r



69

Éneit, hetenként 1 óra. A IV. osztálybeliekkel és tanító
képzősökkel egyesülve. Tanultak 20 egyházi éneket 2—4 hangra. 
Kk. Moesz Céza „Kis orgona“.

Tornáaás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint.
Tanárok : Moesz Géza osztályfő, tanította a latin nyelvet, 

számtant és éneket; Király Ernő a vallástant és földrajzi: 
Micsinay János a magyar, Haitsch Samu a németnyelvet; dr. 
Cserey Adolf a physikai földrajzi; Lencsó János a mértant.

A negyedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Hit- és erkölcstan. Kk. dr. Szeberényi Gusztáv: Vezérfonal a 
konfirmálandók oktatásában.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan: az esettan 
ismétlése után különösen az idők használata, indicativus, con- 
iunctivus a főmondatokban, kötőszókkal kapcsolt coniunctivus, 
visszamutató mondatokban használt coniunctivus, imperativus, 
inflnitivus, aceusativus cam infmitivo, oratio recta és obliqua, 
participium attributivum és absolutum, gerundium és gerun- 
divurn, supinum megfelelő fordítási gyakorlatokkal. A prosodia 
főbb szabályai, római naptár. Liviusból: Rómának a gallusok 
által való elfoglalása és Camillus, az első samnit háború, a 
latinok ellen viselt háború, a Pyrrhus ellen viselt háború. Ovi- 
diusból: a költőnek Rómából való szomorú távozása. Mindez 
fejtegetve és részben emlékelve. Hetenkint egy írásbeli dol
gozat, compositiók és extemporálék; nem magyarázott dara
boknak fordítása latinról magyarra és viszont, mondatok szer
kesztése a szabályok alkalmazására. Tk. Schultz-Dávid: Latin 
Mondattan és Dávid István: Latin Olvasókönyv.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Arany J. Toldi-ján kívül 
egyéb költői és prózai olvasmányok, melyeknek alapján tanulták 
az irály szabályait, az időmértékes és hangsúlyos verselést, 
írásbeli dolgozatok: Levél a tanév kezdetén A puszta nyári 
délben (Toldi I. é. alapján). A „Kassai István“ című olvasmány 
egy részletének átdolgozása. Tégy jót a szegényekkel (Vezető 
kérdésekkel). Képes kifejezések Arany Toldi-ja II. é -ben. Toldi 
ÍV. é.-nek színhelye, tárgya, tartalma, szerkezete, jellemei, 
irálya. Egy hunn monda. Légy ura indulataidnak (Részletes 
megbeszélés alapján). Humoros vonások Arany „Bolond Istók“- 
jának egy részletében. Toldi szerkezete. Petőfi „Okatootaia“ 
című költeménye prózában. A tősgyökeres kifejezések Arany
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Tu! li-jában. (Kút dolgozat.) Közmondások magyarázata. Tk. 
Magyar irálytan I. r. Góbi Imrétől és Arany Toldi-ja.

Német nyele, hetenként 3 óra. Prózai olvasmányok: He
rakles ín Thessalien. Herakles u. Iphytos. Deianeira. Herakles 
Ruhm u. Ende. Der Argonautenzug. I. II. III. IV. V. Der hör
nerne Siegfried, Siegfrieds Empfang zu Worms. Siegfried und 
Chrimhilde. Siegfrieds-Verrath und Tod. Költemények: Das 
Schwert. Nachtlied. Das Kind der Sorge. Legende vom Huf
eisen. Der Sänger. Der Alpenjäger. Freundschaft. Bürgerleben 
im Frieden (Aus Schillers Glocke). Ezen prózai olvasmányok- 
s költeményeknek német nyelven való szó- és mondattani 
elemzése, fordítása, emlékelése s az előforduló szavak etymo- 
logikus leszármaztatása. Rendszeres nyelvtan: hang-, szó- és 
mondattan. Melléknevek és igék genitivussal és dativussal, 
igék és melléknevek után járó elöljárók tárgy- és tulajdonító 
esettel. Hely-, idő-, mód-, ok s czélhatározók. Szóbeli fordítás 
németre minden feleléskor, két hetenként az olvasottakra vo
natkozó magyar szöveg fordítása Írásban. Tk. Hoffmann Mór 
„Német nyelvtana és olvasókönyve“ I. és II. rész.

Algebra, hetenként 3 óra. A négy alapművelet, hatványo
zás és geometriai sorok, egyenletek egy ismeretlennel és azok 
alkalmazása. Tk Klamarik-Wagner, Algebra.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. A kör ismétlése. Az 
ellipsis, parabola és hyperbola leírása s az idevágó egyszerűbb 
szerkeszt ősi* feladatok. A kúpszeletek symmetriája és összeillő- 
sége. A földmérésből a nivellázás bemutatva. Az ábrázoló mér
tan alapfogalmai u. m a pont, egyenes, sík, síkidomok és tes
tek ábrázolása egyszerű helyzetekben. A stereometria ismétlése. 
Rajzlapok száma 18. Tk. Fodor-Wagner, Constructs Plani
metrie.

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

Természetrajz, hetenként 3 óra. Chemiai előismeretek. 
Az ásványtanból: az ásványok physikai tulajdonságai; az ás
ványrendszerek ; az ásványok rendszeres leírása. A kőzettan
ból : a kőzetek fogalma, felosztása, rendszeres tárgyalása, a 
kőzetek szerkezete, (geotektika). A földtanból : a föld történe
tének korszakai; a jelenkor s az abban működő tényezők tár-
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gyalusa; a negyedkor, harmatikor, másodkor, elsőkor, őskor. 
Tk. dr. Róth-Szterényi, Ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai.

Ének, hetenként 1 óra. Lásd a Itt. osztálynál.
Tornázás, hetenként i  óra. Utasítás szerint.
Tanárok: dr. Híttrich Ödön osztályfő, tanította a latin 

nyelvet; Händel Vilmos a vallástant; dr. Csorey Adolf a ter- 
mészetrajzt; Sulcz Endre a magyar, Haitsch Samu a német 
nyelvet; Király Ernő a történelmet; Lencsó János a rajzoló 
mértant; Osztrolucky Gyula az algebrát.

Az ötödik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Az ó- 
és ujtestamentomi könyvek ismertetése, olvasása, fejtegetése s 
egyes szakaszok emlékelése. Tk. Zsarnay Lajos, Bibliai beve
zetés.

Lalin nyelv, hetenként 6 óra. Livius XXI. könyv 1—40 
cap. olvasása és fejtegetése; a többi fejezetek is tartalmilag 
ismertetve. Phoenicia és Carthago történetének, különösen pe
dig a pún háborúknak felelevenítése; Livius életrajza és iro
dalmi működése. Anthologia Latina : Cn. Naevius és Qu. Ennius 
sirverse; Catullustól: Lesbia verebének halálára, Búcsú Bithy- 
niától, Testvérének sírjánál, Furiusra (epigramma); Vergiliustól: 
az első ecloga, Italia dicsérete (Georg II. Í36—176.); Tibullus- 
tól: Háborúban (I. 10), Ambarvalia ünnepe (II. 11—30.); 
Propertiustól: A költő műve halhatatlan (IV. 2.); Ovidiustól: 
Philemon és Baucis (Met. I. 313 -415.), A régi jó erkölcsök, 
(Fast. V. 57 —72.); Martialistól: Az epigrarnm védelme, Mar
cus Antoniusra, A megszégyenült pöffeszkedő, Az irigy jelen
kor. Mindez fejtegetve és emlékelve. A költők életrajzai és 
irodalmi működése, a prosodiai és metrikai szabályok ismétlése. 
A nyelvtan egész éven át rendszeresen ismételve. Havonként 
két írásbeli dolgozat, és pedig vagy a tárgyalt olvasmányok 
alapján extemporálék és compositiók, vagy pedig magyarból 
latinra való fordítás; a dolgozatokban megjelölt hibák együttes 
kijavítása. Tk. Bartal-Malmosi, Livius; Pirchala, Anthologia; 
Schultz-Dávid nyelvtan; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok I. r.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Alaktan: főnév, melléknév, 
igehatározó, névmás, számnév és az „w“ végű igék. A mon
dattanból : az esettan. Mindez megfelelő olvasmányokon begya
korolva. Praeparatiók készítése óráról-órára. Havonként két 
írásbeli dolgozat; ezeknek együttes kijavítása. Tk. Curtins Abel, 
Görög nyelvtan és Schenk! Abel, Görög olvasókönyv.
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Görög pótló tanfolyam, hetenként 2 óm. a) Kazincy és 
Berzsenyi leveleiből szemelvények. Kölcsey: Védelem P. J. szá
mára, Magyar játékszín. Berzsenyitől: Az én osztályrészem, A 
magyarokhoz, Fohászkodás, Az ulmai ütközet, Közelitő tél, 
Wesselényi hamvaihoz, A felkölt nemességhez, fejtegetve és 
emlékelve. b) Thukydidesből: A peloponnesosi háború előz
ményei, halottak ünnepe Athénben, Perikies jellemzése, Plataea 
ostroma, a siciliai expeditio. Görög állami régiségek. Két házi 
dolgozat. Kk. Szilasi M.: Szemelvények Thukydidesből; Jancsó 
B .: Magyar irodalmi olvasmányok ; segédkönyv: Szerelemhegyi 
T .: Görög Állami Régiségek.

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

Magyar nyelvtan, hetenként 3 óra. Balladák s egyéb 
költői és prózai olvasmányok. Ezek alapján tanulták az írás
művek tárgyát, anyagát, szerkezetét és fajait. írásbeli dolgo
zatok: Szünidei élmények. (Disp. munka, szórakozás.) „Az 
énekes pinty“ című olv. szerkezete. A fecske. (Állatrajz után
zat.) Az első hó. (Vázlata az iskolában.) Garay „Kont“ című 
balladájának gondolatmenete. A bányász és az igazságkereső. 
(Vázlata az iskolában.) Vázlatok különféle tételekről. András 
herczeg sólyma. (Elbeszélés Tompa M. után.) A szülők iránti 
szerelőiről. (Kölcsey Parainesis-e nyomán.) Tk. Szerkesztéstan 
Góbi Imrétől és Magyar balladák Greguss-Beöihytői.

Német nyelő, hetenként 3 óra. Nyelvtani ismeretek ismét
lése és kibővítése. Különösen az összetett igékről. Elválaszt- 
hatlanúl összetett igék. elválaszthatólag összetett igék, néha 
elválasztható, máskor elválaszthatatlan összetett igék. Kettős 
hajlításit igék Az erős hajlításu igék hat osztálya. A sein és 
haben segédigék és a többi beszédrészek használata. Huszon
hat fordítási gyakorlat a nyelvtanból. Prózai olvasmányok: 
Kannitverstan, die Boten des Todes, és der Seiler von Fürfeld. 
Költemények: Der Handschuh, die Theilung der Erde, das Mäd
chen aus der Fremde (v. Schiller), die Grenadiere (Heine), die 
alte Waschfrau (Ghainisso) és die Kaiserwahl (Uhland). Ezen köl
temények fordítva, elemezve, emlékelve, úgy azok tartalma, 
alapeszméje és előadásuk módja is az iskolában német pró
zában leírva s fordítva emlékeltetett. Ezen anyag feldolgozása 
egyszersmind beszédgyakorlatul szolgált. Minden tanuló egy-
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egy költeményt tanult magánszorgalomból, ennek tartalmát 
röviden elmondta s alapeszméjét kifejtette a tanár segítségével. 
Szavalták: Grab im Busento (Platen), Glockenguss zu Bresslau 
(Müller), Im Winter (Sturm), der betrogene Teufel (Rückert), 
Grille u. die Ameise, Fischer (Goethe), das Gewitter (Schwab), 
das Riesenspielzeug (Chamisso), Erlkönig (Goethe), Glocke egy 
részlete (Schiller), Hoffnung (Geibel), Schloss am Meere (Uhland), 
Lied eines Armen (Uhland), Lorelei, König Langohr (Heine), 
Der getreue Eckart (Goethe), Vom Bäumlein, das andere Blät
ter hat gewollt, Hans Euler (Seidel), Postillon (Lenau), Die 
Worte des Glaubens (Schiller), Drei Zigeuner (Lenau), Ring 
des Polykrates (Schiller), Amen der Steine (Kosegarten), der 
Hirten Winterlied (Uhland), Kind der Sorge (Herder), der Mops 
u. der Mond (Willamow), die wandelnde Glocke (Goethe), Des 
Sängers Fluch (Uhland), Am Strande (Ohren), das kranke Kind 
(Uhland), der kleine Hydriot, Flucht, Bettler und sein Hund 
(Chamisso), Siegfrieds Schwert (Uhland), Metzelsuppenlied 
(Uhland), Schatzgräber (Goethe), der reiche Fürst, Dido (Kör
ner), Bürgschaft (Schiller), Spielmann u. Zither (Körner), Mig
non (Goethe), Der letzte Dichter (Grün), Zigeunerleben (Geibel), 
Joh. Kant (Ziegler), Des Sängers Lied zu den Sternen (Körner) 
és das Erkennen. Havonként magyar szöveg fordítása írásban. 
Tk. dr. Heinrich Gusztáv „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ 
I. Band és dr. Szemák István „Német nyelvtana“ II. évfolyam.

Történelem, hetenként 3 óra. Europa története Amerika 
felfedeztetéseig. Tk. dr. Mangold Lajos Világtörténelem II. köt. 
(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 nagyítóval való bánásmód s alsóbb rendű növények, külö
nösen moszatok bemutatása mikroskóppal. Rendszeres növény
tan : Az egyes csoportok, osztályok, rendek és családok tüze
tes leirása. A szövettan, alaktan. A növények élete. Növény- 
gyűjtés,'a növények meghatározása, kirándulások Tk. dr. Róth- 
Schuch, A növénytan alapvonalai, Budapest 1892. Segítőkönyv 
dr. Gserey A., Növényhatározó.

Algebra, hetenként 2 óra. Egyenletek két ismeretlennel, 
geometriai és arilhmetikai sorok, aránypárok. Tk. Klamarik- 
Wagner, Algebra.

>
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Geometria, hei énként 2 óra. A vonal és a szög, a sok
szög, összevágó és hasonló idomok, sugárrendszer, területek 
egyenlősége és meghatározása, idomok átalakítása. Tk. Klama- 
rik-Wagner, Geometria.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok. Sorgyakor
lat: állás fővetések, testfordulatok, mozdulat előre, oldalt és 
hátra igazodás. Fegyverfogások: súlyba, lábhoz, lisztelkedj, 
imához, imától, térdelj imához, sapkát (kalapot) le, sapkát (ka
lapot) fel, imától fel, eskühöz sapkát (kalapot) fel. Szakaszgya
korlatok: a szakasz felállítása és beosztása, felállítási és moz- 
dulati segédeszközök, arczvonal mozdulatok, rendek és kettős- 
rendek alakítása, a rendek és kettős:end„4c mozdulatai és 
átalakulása, fejlődés rendek- vagy kettő-rendekből. A század
gyakorlat ez idén elmaradt, mivel az országos tornaversenyre 
jelentkezőkből (28) csak szakaszt lehetett összeállítani, s a 
rendelkezésünkre álló rövid idő csak ezen szakasz kiképezte- 
tésére lett fordítva május havában. Szabad- és szergyakorla
tok az „Utasítás“ szerint.

Tanárok: Hlavatsek András osztályfő, tanította a vallás- 
tant, a latin és görög, Schulcz Endre a magyar, Haitsch Samu 
a német nyelvet; dr. Hittrich Ödön a görögöt helyettesítő iro
dalmi tárgyakat; Király Ernő a történelmet; dr. Gserey Adolf 
a természetrajzt; Osztrolucky Gyula a mathesist; Lencsó János 
a rajzt.

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

Latin nyelv, hetenként (i óra. Sallnsliusból: De coniu- 
ratione Gitilinae 1—XXXV. fej. a szükséges magyarázatokkal, 
12 fej. emlékelve is: az iró életrajza és irodalmi működése. 
Ciceróból: Oratio prima in Catilinam alaposan magyarázva és 
gondosan fordítva ; az író életrajza és irodalmi működése. 
Vergiliusból: Az író életrajzának, irodalmi működésének, az 
„Aeneis“ szerkezetének és rövid tartalmának előrebocsátása 
után az l. és II. könyv részben fejtegetve, részben pedig csak 
tartalmilag ismerietve, 400 vers emlékelve is. Az alak- és mon
dattan alkalmi ismétlése, a főbb stilisztikái szabályok felemlí
tése előforduló példákon. Az eposzban előforduló régiségek. 
Két hetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat és pedig részint az 
olvasmányok alapján összeállított, részint pedig nem tárgyalt 
szövegnek magyarból latinra fordítása. A hibák megjelölése
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illán a dolgozatuk együttes kijavítása. Római régiségtan, külö
nösen a családi állapot, népviselet, időfelosztás, mérték- és 
pénzismertetés stb. Tk. Sallustius ed. Bartal-Malmosi; Cicero 
beszédei Catilina elllen ed. Gyurits Antal; Vergilius ed. Pir- 
chala: Schultz-Dávid nyelv- és mondattana; Kolmár-Sváby 
fordítási gyakorlatok I. rész.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. A múlt évi nyelvtan át
ismétlése után a (ti végű és a rendhagyó igék megfelelő for
dítási gyakorlatokkal: a mondattan szabályainak feltüntetése 
előforduló példákon. Xenophonból és pedig az Anabasisból: 
készülődések a háborúra, vonulás a király ellen, a kunaxai 
ütközet, Kyros jelleme, Xenophon a hadsereg élére lép, vo
nulás a karduchok országán keresztül, vonulás Armenian ke
resztül, vonulás és megérkezés TrapezunIba. Sokrates neve
zetességeiből pedig: Herakles a válaszúton és a testvéri sze
rétéiről, a megfelelő nyelvi és tárgyi magyarázatokkal; az író 
életrajza és irodalmi működése. Tk. Curtius-Ábel, Görög nyelv
tan és Schenkl-Ábel, Görög olvasókönyv, Schenkl - Horváth- 
Elischer Chresthornalhiája.

Görög pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. a) Mindszenlhy 
Gábor: I. János király élete végszakáról; Szalárdy J .: Bethlen 
Gábor uralkodása; Kemény János: Bethlen Gábor menyegzője 
és halála; Cserei Mihály Históriájából: Apatfy Mihály, Teleky 
Mihály, Apaffy és Teleky Mihály halála; Apor Péter Mctamor- 
phosisából és Mikes Kelemen leveleiből szemelvények. Kk. 
Jancsó B.: Magyar irodalmi olvasmányok, b) Homcros Odvs- 
seiája bő szemelvényekben. Kk. Dr. Gyomlay Gyula: Homcros 
Odysseiája; segédkönyvül: Szerelemhegyi T .: Görög hitéleti 
s magánrégiségek. Két házi dolgozat. Szemléleti eszközökül 
használtattak: J. v. Falke: Hellas und Rom, és H. Rheinhard: 
Album des classischen Altertums.

Szabadkézi rajz (a görögpótlóknál), hetenként 3 óra. 
A román, gót, arabs-mór és renaissance stylü díszítmények 
rajzolása és színezése fali tábla és kézi minta után. A hala- 
dottabbaknak gipszrajzolás különböző kezeléssel.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: Gorio- 
lanus, Shakespaeretől. Tudós nők, Moliéretől. Ezeken kivid 
több történéli és szónoki mű. Ezek alapján tanulták a dra
maturgiai alapismereteket és a szónoklattant. írásbeli dol
gozatok: Menenius Agrippa jellemzése. A jellem- és helyzet
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komikum példákkal megvilágítva. Mely tényezők hatottak Zrínyi 
Miklósnak, a költőnek neveltetésére? (Salamon F. nyomán.) 
Szt.-László jellemzése. (Összefoglalás Horváth M. nyomán.) Tö
rekedjél tiszta ismerettel választott s állandóul megtartandó 
elv birtokára. (Chria.) Az érvelés Deák F. felirati javaslatában. 
Szabad dolgozat (márcz. 15-ikével kapcsolatban). A takaré
kosság elve a természetben. (Isk. dóig. olvasmány alapján em
lékezetből.) Tk. Shakespeare Goriolanus-a, ford. Petőfi Tudós 
nők Moliéretől, ford. Arany L. Rhetorika és az olvasmányok 
hozzá Névy Lászlótól.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Költészettan bevezetése, 
lényege és felosztása. Az epikai költészet, lényege s felosztása. 
A monda és a mese, ennek s amannak felosztása, mythosz, a 
legenda, ballada, románcz és költői elbeszélés, az eposz, fel
osztása, hősköltemény, a világirodalom hőskölteményei, a ro
mantikus eposz, vallásos eposz, polgári, komikai és állat eposz, 
idyll, a regény, felosztása, történeti és korregény, novella. Ta
nító költészet: fabula, parabola, paramythia. A lyrai költészet, 
felosztása, a dal és fajai, óda, hymnus, elégia, epistola és he- 
roid. Balladák: Der Zauberlehrling, die Bürgschaft, der Ring 
des Polykrates, des Sängers Fluch és Erlkönig emlékelve. For
dítás: Siegfrieds Drachenkampf, Gudrun, Doctor Faust, Alpen
sagen: die Teufelskanzel bei Kufstein, der Rosssprung, die heil. 
Elisabeth. Mythosból: Erlkönigs Tochter, Erlkönig, die Zwerge 
auf dem Baum. Deutsche Mythen: der Bergmönch im Harz, 
der Gemsjäger, des kleinen Volkes Hochzeitsfest, das Riesen
spielzeug. Legendákból: das Amen der Steine, St-Rochus. 
Eposz: Reinecke Fuchs. Novella és elbeszélés: die Geschichte 
von den drei Ringen, Münchhausen erzählt. Tanító költészet
ből : Der Bauer und sein Sohn. Lessing meséi: der Strauss, 
die Eiche, die Geschichte des alten Wolfes, Leben und Tod, 
das Wunder. Elegia: Kassandra. Havonként kisebb elbeszé
lések fordítása Írásban. Szavalás mint az V. osztályban. Sza
valták, Chamissótól: die Sonne bringt es an den Tag. Uhland- 
tó l: der Traum, das Glück von Edenhall, König Karls Meer
fahrt és Richard ohne Furcht. Heinétől : die Grenadiere és 
Belzasar. Goethétől: die wandelnde Glocke, Erlkönig, Johanna 
Sebus és Prometheus. Schillertől: die Theilung der Erde és 
der Handschuh. Lenautói: der Raubschütz, die Haideschenke, 
die drei Zigeuner. Körnertöl: Lützows wilde Jagd. Seideltöl:
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Gott ist gross és Hans Euler. Geibeltöl: von dos Kaisers Bart. 
Mosentól: Hofers Tod. Gleimtól: Bei Eröffnung des Feldzuges 
1756. Bürgertöl: das Lied vom braven Mann. Herdertöl: das 
Kind der Sorge. Platóntól: Venedig. Schwabtól: das Gewitter 
és Zedlitztől: In Raab. Tk. dr. Heinrich G. „Deutsches Lehr- 
und Lesebuch“ II. Band és dr. Szemák nyelvtana.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története 1848-ig, 
a szabadelvű eszmék diadaláig. Tk. dr. Mangold Lajos, Világ- 
történelem III. kötet (egyes részletek kihagyásával és az anyag
nak Magyarország története szerinti csoportosításával. A meg
tartandó évszámok bedictálása.

Mathesis, hetenként 3 óra. Algebra: gyökmennyiségek, 
imaginärek, irrationalis egyenletek, logarithmusok, exponenses 
egyenletek. Geometria: körtan, trigonometria. Tk. Wagner- 
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 vérkerin
gés; a lélegzés; a kiválasztás; a szaporodás s annak külön
böző nemei; az állatok kifejlődése, átalakulása és ivadékcse
réje. A gerinczesek, az izeit lábúak, a férgek, a puhányok, a 
tüske bőrűek, a tömlős állatok és a véglények részletes leírása, 
osztályozása és felsorolása; Rovargyűjtés. Tk. dr. Róth-Vángel, 
Az álattan alapvonalai. Budapest 1892.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok az V. osz- 
tálylyal összevonva. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasítás“ 
szerint.

Tanárok: Sulcz Endre osztályfő, tanította a magyar, 
Bellus János a latin és görög, Haitsch Samu a német nyel
vet; Händel Vilmos a vallástant; Király Ernő a történelmet; 
Jezsovics Károly a malhesist; dr. Cserey Adolf a természet- 
rajzt; dr. Hittrich Ödön a görögöt pótló irodalmi tárgyakat; 
Lencsó János a szabadkézi rajzot.

A hetedik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. Egye
temes egyházi történet a reformatiotól a legújabb korig és a 
magyarországi protestáns egyház története; amaz Händel V., 
emez Batizfalvi István tankönyve nyomán.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Cicerónak Milo mellett 
mondott beszéde fordítva és magyarázva ; a római igazságügy 
és törvénykezés. Horátius ódáinak első könyvéből az 1., 2., 3.,
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4., 22-dik, a második könyvéből a 2., 3., 10., 14. és 18-dik 
óda ; satiráiból az I-ső könyv 1-ső és epistoláiból hasonlókép
pen az I-sö könyv I -ső darabja, nagyobb része emlékelve is. 
A lyrai költészet és szónoklat rövid története, tekintettel főleg 
Horatiusra, illetőleg Ciceróra, a z  alak- és mondattan, nemkü
lönben a stilisticai szabályok folytonos ismétlése. Havonként 
két írásbeli dolgozat, és pedig részint az olvasmányok alapján 
extemporálék és eomposiliók, részint nem tárgyalt szövegnek 
magyarból latinra való fordítása szótár segítségével; a megje
lelt hibák együttes javítása. Tk. Mueller, Cicero; Bartal-Malmosi 
Horatius; Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok II. r.

Görög nyelv, hetenkint 5 óra. Homeros Odysseiájából I. 
1-324, II. 1—435, VI. 1 331, IX. 39—566-ig fordítva és 
magyarázva, a többinek tartalma ismertetve. Herodotosból a 
marathoni, thermopylaii és salamisi ütközetek. Ezenkívül Kal- 
linos, Tyrtaios és Mimnerinos egy-egy elegiája könyvnélkül is. 
A fordítás nyomán grammatikai és syntactical ismétlések; írás
beli gyakorlatokul az olvasottak alapján extemporálék. Kk. 
Dávid J .: Szemelvények Herodotos művéből.

Görög pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. a) Szemelvények 
Balassa B. költeményeiből, Egy katonaének könyvnélkül; szemel
vények a kuruczkor költészetéből, Esztergom megvételéről könyv
nélkül; egyes részletek Gyöngyösi Murányi Vénusából; Kisfaludy 
Sándor Himfy szerelmeiből szemelvények, egyes dalok könyvnél
kül is. Kk. Jancsó B.: Magyar irodalmi olvasmányok, b) Sophokles 
Oidipus tyrannosa Gsiky G. fordításában A görög tragoedia 
és komoedia fejlődése és szerkezete; Aischylos, Sophokles, 
Euripides és Aristophanes élete és irodalmi működése. Segéd
könyv: Jebb: A görög irodalom története. Két házi dolgozat.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: minden 
költői műfajra több darab. Ezek alapján tanulták a költészet- 
tant. írásbeli dolgozatok: Szónoki beszéd Kossuth Lajos szü
letésének 90-ik évfordulóján. A szépről és fajairól. (Iskolai 
előadás nyomán.) Csodás elemek a Zalán futásában. Cucor 
Botond-jának meséje. „Kimérte Isten a tudás határait, Embertől 
elfödé fenséges titkait; A megadás szelíd nyomán Kél a valódi 
tudomány“. (Elmélkedés.) A dal, óda és elégia műfaji különb
sége. Szabad dolgozat (márc. 15-ikével kapcsolatban). A drámai 
jellemről. A tragikus és komikus bős összehasonlítása. Tk. 
Poétika és az olvasmányok hozzá, Névy Lászlótól.

r
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Német nyelv, hetenként 3 óra. A különböző német nyel
vek, a góth bibliai fordítás, a pogánykor költészete. Nagy Ká
roly és a Karolingok kora. A középkori német költészet virág
zása. Az átmenet korszakai, a XII., a XIII. század udvari epikája 
s annak legkiválóbb költői. A lovagi lyra. A minnedal. A leg
kiválóbb minnedalosok. A nemzeti eposz. Polgári költészet és 
a Reformáczió kora. Schiller „Glocke“ ez. költeménye emlékelve. 
Prózai olvasmány: Minna von Barnhelm (jessing). Szóbeli 
fordítás minden feleléskor, havonként elbeszélések fordítása 
Írásban. Szavalás mint az V. és VI. osztályban. Szavalták, 
Heinétől: Abschied von Paris. Goethétől: der Sänger, Mignon, 
der Schatzgräber, Erlkönig, der Fischer. Schillertől: der Tau
cher, der Handschuh, Graf von Habsburg. Geibellöl: Oster
morgen, der Zigeunerbube im Norden, Bürgertöl: Lenore. 
Gleimtól: Schlachtgesang bei Eröffnung des Feldzuges 1750. 
Herdertöl: das Kind der Sorge, die Ameise, Erlkönigs Tochter. 
Seidellöl: das Glöcklein des Glücks, Hans Euler és König ti. 
der Landmann. Gellerből: der sterbende Vater. Schuberttól: 
der ewige Jude. Zedlitztól: Wilhelm Teil, die nächtliche Heer
schau. Stolletöl: Fischerhütte, die zwei Königskinder (Volks
ballade) és der reichste Fürst. Ghamissótól: das Schloss Eon
cour. Hans Sachstól: Schlaraffenland. Platóntól: Harmosan. 
Tk. dr. Heinrich „Deutsches Lehr- und Lesebuch“ III. Band. 
„Minna von Barnhelm“ és dr. Szemük „Német nyelvtana.“ 
Havonként fordítás magyarból németre.

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

Mathesis, hetenként 3 óra. Sorok, permutálás, variálás, 
eómbinálás; Newton binom-tantétele. Geometria: trigono
metria, stereometria. Tk. Wagner-Klamarik.

Physika, hetenként 4 óra. Mechanika, hullámtan, akusz
tika. Tk. Wagner.

Ábrázoló mértan és szabadkézi rajz (a görög pótlóknál). 
hetenként 2 óra. Ábrázoló mértanból: A pont, egyenes és sík 
ábrázolása két, három és több képsíkon. Az egyenes nyomai, 
az egyenes valódi hossza és osztása. Az egyenes hajlásszögei 
a képsikok iránt. A pont és egyenes relativ vonatkozásai. Pa-
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szonylagos vonatkozásai. A sík nyomai és hajlásszögei. Sík
ban fekvő pont, egyenes, sokszög és kör projectioi; a sík 
nyommerőlegesei és nyomegyenlőközű egyenesei. Egyenes és 
sík metszése. Egyenlőközü és metsző sikpár. Két sík metszés- 
vonala. A leforgat ás és annak alkalmazása. Különböző szer
kesztési feladatok. Rajzok készítése a tanult anyag alapján, 
csak czeruzával. Tk. dr. Fodor László, Ábrázoló mértan. A sza
badkézi rajzból: gipszminták után való rajzolás árnyékolással.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok mint az V. 
osztály. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasítás“ szerint.

Tanárok: Haitsch Samu osztályfő, tanította a német 
nyelvet; dr. Hittrich Ödön a görögöt s az ezt pótló irodalmi 
tárgyakat; Sulcz Endre a magyar, Hlavatsek András a latin 
nyelvet s a vallástant; Király Ernő a politikai földrajzt; Jezso- 
vics Károly a mathesist és physikát.

A nyolczadik osztályban. Vallástan, hetenként 2 óra. 
Keresztény hit- és erkölcstan. Tk. Zsilinszky: Hit- és erkölcstan.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Ciceróból: De officiis lib. 
I. a szükséges nyelvi és tárgyi magyarázások mellett. Hora- 
tiusból: az ódák III. k. 1., 2., 3., 6. és a 30.. IV. k. a 8. ó da; 
az epodonból a 2. darab; a satirák I. k. 1. darabja; az epi- 
stolák 1. k. 1. és 2. darabja; az „Ars poétikádból 1—192-ig, 
mind alaposan tárgyalva, nagyrészben emlékelve is. A római 
régiségek és irodalomtörténet ismétlése. Két hetenként egy 
Írásbeli dolgozat és pedig majd a tárgyalt anyag alapján, majd 
pedig elő nem fordult szövegnek magyarból latinra és latinból 
magyarra fordítása; a megjelölt hibáknak együttes kijavítása. 
Tk. Klotz és Csengeri János kiadásaik; Bartal-Malmosi: Horalii 
opera omnia; irdalomtörténet mint a múlt tanévben.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Plato Sokrates Apológiája 
és Kritója, némi kihagyásokkal, fordítva és magyarázva. Be
vezetésül a görög bölcsészeinek rövid ismertetése. Az Apologia 
kapcsán Aristophanes Nephelai című comoediájából egyes rész
letek fordításban ismertetve. Homeros Iliasából I. ének egészen, 
a III. énekből 1—100 sorig; a többi tartalmilag ismertetve. A 
homerosi kérdés. írásbeli gyakorlatokul az olvasottak alapján 
extemporálék.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: jellemző 
darabok legkiválóbb íróink műveiből. Ezek alapján tanulták a
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magyar nemzeti irodalom történetét. írásbeli dolgozatok; Kos
suth Lajos élete és működése. (Értekezés.) Az érzéki megis
merés fontosságáról. (Értekezés.) Kármán József „A nemzet 
csinosodása“ c-ímű értekezésének ismertetése és bírálata. Ber
zsenyi D. „Fohászkodás“ című ódájának fejtegetése. ..Kinek 
virág kell, nem hord rózsaberket; A látni vágyó napba nem 
tekint.“ (Elmélkedés.) A viz szerepe a természet háztartásában. 
Szabad dolgozat (műre. 15-ikével kapcsolatban). Vázlatok is
kolai előadásokról. Érettségi vizsgálati tételek; 1. Kölcsey Fe
renc irodalmi működése. 2. A tengerek és folyóvizek befolyása 
az emberiség sorsára. 3. A szabadságról. Tk. A magyar nem
zeti irodalom történet ismertetése, Beöthy Zsolttól.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Olvasmány: Wallensteins 
Tod (Schiller). Irodalomból: Az utánzás korszaka. Gottsched, 
Gellert, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goethe és Schil
ler élete és művei. Tk. Alexander Barnát: Wallensteins Tod 
és dr. Szemák „Német nyelvtana.“ Havonként fordítás magyar
ból németre.

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

Mathesis, hetenként 4 óra. Az egész tananyag ismétlése 
kibővítve. Tk. Wagner-Klamarik.

Physika, hetenként 4 óra. Optika, hőtan, elektromosság. 
Tk. Wagner.

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

Torn ázás, hetenként 2 óra. Bendgyakoilalok a VII. osz
tállyal összevonva. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasítás“ 
szerint.

Tanárok: Jezsovics Károly osztályfő, tanította a mnthesist 
és physikát; Händel Vilmos a vallástant; Sulcz Endre a ma
gyar nyelvet és bölcsészetet; dr. Hittrieh Ödön a görög, Bellas 
János a latin, Hadsch Samu a német nyelvet; Király Ernő a 
történetet.

II. A tanítóképzőben. Az I. évi tanfolyamra 5-cn irat
koztak be, a Il-od évire 7-en, a III-ad éviben 8-an voltak, 
kik közül egy magántanuló, a IV-ed éviben 7-en. összesen 
27-en. Tantárgyak, mint más években, a latint és görögöt ki-
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véve, minden egyebet az illető (V—Vili.) osztályokban a lyceum 
növendékeivel hallgatlak. Külön tanulták az I. és II. tanfolyam
beliek a tót nyelvtant heti 2 órában, ugyanannyiban mindnyá
jan a bibliai történeteket azon nyelven, melyen tanítani fognak. 
A III. és IV. tanfolyambeliekkel tárgyaltatott az általános és 
iskolai neveléstanból: a testi ápolás és fegyelmezés. Módszer
tanból folytatólagosan a természettudományok tanítása, gazda
sági és kertészeti gyakorlatok, a rajz tanítása, ének tanítás, 
tornászat tanítása és a munka tanítás hetenkénti két órában. 
Gyakorlati tanítás az Almann-féle iskolában hetenként egy órá
ban és Nevelés történet hetenként egy órában. Tk. Erődy Já
nos, Neveléstan és Nevelés történet és dr. Dittes után Gyer
tyánt! és dr. Kiss Áron, Népiskolai módszertan.

Mértan, hetenként 1 óra. A vonal és a szög, a sokszög, 
azok összevágása, hasonlósága, az egyenes vonalú idomok te
rülete, a kör, a kör kerülete és területe, a körsector, a kör
gyűrű, a körsegmentum területe, a hasáb, henger, gúla, kúp, 
gömb tulajdonságai, felszíne és köbtartalma.

Zongorázás, hetenként 4 óra. Az első és második tan
folyambelieknél : gyakorlatok, a dur és moll scálák, sonatinák. 
Az általános zenetan. A hangzattanból: a hármas hangzat, 
annak fajai, fekvései, megfordításai; a dominant septim hangzat, 
annak fekvései, megfordításai, föloldása. A harmónia haladása, 
adott hangzatok harmonizálása durban és mohban a főhang- 
zatokkal alapalakjukban és a mellékhármas-hangzatok alkal
mazásával, A nonhangzat, a szűkített septhangzat, idegen har
monikus zöngék. — A III. és IV. tanfolyambelieknél: gyakor
lati zeneszerkesztés és orgonajátszás. Orgonagyakorlalok, cho- 
rálok eljátszása pedállal; a különféle akkordok, elő-, köz- és 
utójátékok elmélete, azok begyakorlása. A modulálástan, hang
zárlatok, harmonizálás, kétszólamu tétel, nő- vagy gyermekkar, 
férfikar, vegyes kar, az öt- és többszólamú tétel, alaktan. Tk. 
Egner Adolf, Összhangzat és zenetan.

Ének, hetenként 2 óra. Gyakorlatok és 65 choráldallam, 
ezeknek egy részét négy hangon is énekelték a lyceumi nö
vendékekkel.

Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. I. és II. éveseknél a 
görög stylü s a középkori motívumok rajzolása fali tábla után. 
Román, gót, arabs-mór és renaissance stylü motívumok és dí
szítmények rajzolása és színezése. A NI. és IV. éveseknél.
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A polychrome-ornament. Gipszminták után való rajzolás ár
nyékolással. Fejek rajzolása lapminta után különböző kezelés
sel. Díszítmények és ipartárgyak önálló tervezése.

A külön tantárgyakat előadták: Moesz Géza a zenét, éne
ket és mértant; Micsinay János, ki egyúttal a tanítóképzőnek 
vezetője is, a tanítás- és neveléstant; Hrencsik Károly tót lel
kész a tót nyelvtant s bibliai történetet; Lenesé János a sza
badkézi rajzt, miben a növendékek hetenként 2 órában gya
koroltattak. A IV-ed évesek a hazai alkotmánytant tanulták 
pótlásul Magyarország történetéhez, minél dr. Gsiky Kálmán, 
Magyar alkotmánytan szolgált vezér fonalul. Tornagyakorlatok
ban a tanítóképzősök a többi tanulókkal vettek részt.

II. Tanárok.
A tanárok létszámában azon változás történt, hogy Ba

ross Miklós r. kath. hitoktató helyét Tóth Árpád r. kath. segéd
lelkész foglalta el, Lencsó János helyettes tanár pedig szept. 
hóban rendesnek megválasztatott. A többi rendes tanár: B e l 
l a s  J á n o s ,  hetenkénti óráinak száma 17, B r e z n y i k  J á n o s ,  
igazgató. Dr. C s e r e y  Adol f ,  természetrajzi szertáros, h. ó. 
sz. 19. H a i t s c h  S a mu ,  YTI-ben osztályfő, vezette a katonai 
gyakorlatokat, h. ó. sz. 21. Dr. H i t t  r i c h  Öd ö n ,  IV-ben 
osztályfő, h. ó. sz. 21. H l a v a t s e k  A n d r á s ,  V-ben osztályfő, 
a Bibliaegyesület elnöke, h. ó. sz. 21. Téli hónapokban a könyv
tárteremben tartott isteni tiszteletet vezette. J e z s o v i c s  Ká
roly,  VIII-ban osztályfő, természetlani szertárőr, a test gyakorló
kör elnöke, h. ó. sz. 16. K i r á l y  Er nő ,  a tanári értekezlet 
jegyzője, a polgári dalegyesület karmestere és a lyceumi zene s 
daltársaság elnöke, h. ó. sz. 20. L e n c s ó  J á n o s ,  h. ó sz. 23. 
Moe s z  Géza,  Ill-ban osztályfő, h. ó. sz. a lyceumban és a 
tanítóképzőben 25, emebben a zene s énekgyakorlatokat vezeti. 
M i c s i n a y  J á n o s ,  I-ben osztályfő s a tanítóképzőnek veze
tője, h. ó. sz. 22. O s z t r o  l u c k y  G y u l a ,  II-ban osztályfő, 
könyvtárat', h. ó. sz. 21. S ü l ez E n d r e ,  Vl-ban osztályfő, az 
élelmezőnek (alumneumnak) gondozója, a Petőfi-kör elnöke, a 
polgári dalegyesület jegyzője, h. ó. sz. 19. Rendkívüli tanárok: 
H ä n d e l  Vi l mos ,  német magyar lelkész s honti főesperes, 
h. ó. sz. 6, a lyceumban. H r e n c s i k  Ká r o l y ,  tót lelkész, h. 
ó. sz. 4, a tanítóképzőben. T ó t h Á r p á d, r. kath. segédlelkész
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s hitoktató, h. ó. sz. 8. W e 1 v á r d t J a k ab. izr. vallástanító. 
H u b e r  J ó z s e f, városi tornaméster, hetenként 12 órában ve
zette a tornagyakorlatokat.

III. Zeneintézet.
Zenetanár: Moesz Géza, tanította a tanítóképzősöket és 

heti 4 órában a Ivceum azon növendékeit, kik magukat a zon
gorázásban gyakorolták. A kezdő képzősöknél segédül Eigusch 
Vilmos, IV-ed évi tanítóképzős alkalmaztatott. A tanítóképző
sök ingyen taníttatnak, a többiek, kik 12-en voltak, 20 frt évi 
díjért. Hangszerek: 9 szárnyzongora, két harmonium, melyek
nek egyike a könyvtárteremben tartatni szokott isteni tiszte
letnél használtatik s egy Rieger-féle orgona pedállal s két vál
tozattal. A szükséges kótákkal az intézet eléggé van ellátva, s 
mi kell, megszereztetik. Ügyesebbek a zongorázásban : Breznyík 
János VI., Jeszenszky Imre IV., Jahoda János és Krátky Gyula
III. osztálybeli növendékek.

IV. Szabadkézi rajz, tornázás és gyorsírás.
Szabadkézi rajz. Rajz az algymn. osztályokban a mér- 

tannal kapcsolatosan adatván elő, e mellett némelyek (20-an) 
mind az al-, mind a felgymnasiumban a szabadkézi rajzgya
korlatokban is vettek részt. Lencso János rajztanár, mint két 
évvel ez előtt, most is rajzkiállítást, rendezett, a tanulók sike
rültebb müveiből, melyet a Selmeczbányai Híradó következő- 
képen ismertet: „Kinek alkalma és kedve volt (a lyceumi rajz
kiállítást) megtekinteni, bizonyára meg nem bánta az ott töltött 
időt. Minden rajz szorgalomra, némelyik tehetségre is vall. De 
tiszta csinos mind, a legegyszerűbb mértani rajztól, a gondos 
kivitelű szabadkézi irónrajzig. A színezett ékítményrajzok tarka 
változatossága szinte meglepett; az aquarelle festészet is kép
viselve volt, nemcsak nehány kezdeti vázlattal, tanulmánynyal, 
hanem egy-két igen csinos tájképpel is. Elismerés illeti a ta
nárt, kinek műértő oktatása nem elégedett meg a kitűzött rajz
órák sablonszerű kitöltésével, de láthatólag arra igyekezett, 
hogy tanítványai csakugyan tanuljanak is valamit“. Kitünőbbek 
a rajzolásban s olyanokul dijakat is nyertek: Augusztini And
rás, IV. évi tanloly. tanítóképzős és Reviczky Pál, VI. oszt.
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tanuló egy 10 frankos aranyat, Farbaky István, lyc. felügyelő 
úr kegyességéből. Kliman Samu, II. évi tanítóképzős, Drienka 
Mihály, Raksányi Samu, V. oszt. tanulók festékskátulyákkal, 
Glozik István pedig hasonlón V. osztálybeli növendék 5 ko
ronával tüntettettek ki, melyeket Lencsó tanár volt szives fel
ajánlani, az egyik skátulyát pedig (5 frt értékben) Joerges Ágost 
könyvkereskedő úr. Ezeken kívül dicsérettel említendőkül fel
hozhatók : Figusch Vilmos, IV. évi, Bertók Samu, Vágner Jó
zsef, II. és Klein Mór I. évi tanítóképzősök, valamint Pauks 
Béla és Szever Pál, V. oszt. növendékek. A mértani rajzban 
jelesre vitték az I. osztályban: Bauman Béla, Farkas Zoltán, 
Havas Ferencz, Kapp Húgó, Medveczky Lajos, Udvardy Rezső ; 
a Il-ikban: Bobál Samu, Händel Béla, Jeszenszky Gyula, Kud- 
rony Gyula, Marko György, Simko Samu, Szabó Lajos és 
Véber József; a III-ikban: Feigl József, Gellén Barna, Hecsko 
Gyula, Krátky Gyula, Rell Béla és Uhljár Samu; a IV-ikben : 
Bauman Győző, Delinga Samu, Honko Pál és Hrűz Samu.

Tornásás. Mily gyakorlatokban vettek részt a tanulók az 
egyes osztályokban, kötelező lévén a tornázás, az arra alkal
matlanok kivételével mindenkire nézve fennebb látható a tan
tárgyak felsorolásánál. A május-hó folyamán Budapesten tar
tott országos tornaversenyben lyceumunk növendékei közül 
28-an vettek részt Haitsch Samu lyceumi tanár és Huber 
József tornamester vezetése alatt, leginkább a végett, hogy a 
katonai gyakorlatokat, melyeknél fegyvert is használtak, be
mulathassák. Hogy kötélhúzásban is győztesek lettek, nem 
tartjuk oly jelentőségűnek, mint azt, hogy a katonai gyakor
latokkal feltűntek s mint a lapokból értesültünk, közelismerést 
nyertek. A B u d a p e s t  így nyilatkozott: A rendgyakorlatok 
egyáltalán sikerűiteknek mondhatók, de különösen nagyon 
tetszett a selmeczbánvei lyceumi csapatnak fapuskával való 
gyakorlata. A P e s t i  Na p l ó  pedig ezt irta: „Az iglóiak valósá
gos fegyvergyakorlattal gyönyörködtették a publicumot, a mely 
alig tudott betelni ezzel a gyönyörűséges látványnyal. Nincs 
az a katona, a ki Mannlicherét könnyebben kezeli, mint az 
iglói diák fapuskáját. Úgy exerciroztak és úgy szalutáltak, hogy 
Csáky bizonyára felhívja rájuk különösen a hadügyminiszter 
figyelmét. Mivel itt fapuska említtetik, de Werndl-féle fapus
kákkal csak a selmeciek voltak ellátva, az iglóiak a verseny
téren botokkal jelentek meg, mi a fentebbi tudósításban az
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iglúiaknak tulajdoníttatik, az tulajdonképen a selmeci csapatot 
illeti. Annyi igaz, hogy azon 4 gymnasium közt, mely a ver
senybírák véleménye szerint a katonai gyakorlatokban kitűnt, 
Igló mellett Selmecbánya is említtetik, mi bizonyságul szolgál, 
hogy magokat dicsérő oklevélre ifjaink is tették érdemesekké, 
mit meg Haitsch tanárnak róvhatni fel érdemül, ki a felgym- 
nasiumi tanulók katonai gyakorlatainak vezetésénél egész éven 
át példás szorgalmat és kiváló ügyességet tanúsított. A torna
versenyben résztvevők névsora: A VIII. osztályból: Fintha 
Dezső, Havas János, Murgács Emil, Szabó Kálmán, Vehovszky 
Pál és a IV. éves tanítóképzősök közül: Králik Gusztáv. A VII. 
osztályból: Fabricius Lázár, (dobos), Ferjanc Samu, Fekete 
Zoltán, Füstös Zoltán, Krátky Aladár, Moczkovcsák Gusztáv, 
Szabó Ferenc, Vattay Nándor és a III. éves tanítóképzősök 
közül: Helvig Ede, Sédl János, Szabó Ernő és Szabó Lajos. 
A VI. osztályból: Margótsy László, Mráz Henrik, Singer Lajos, 
Visnyovszky Károly és a II. éves tanítóképzősök közül: Bertók 
Samu, (kürtös) és Klein Mihály. Az V. osztályból: Kosztolányi 
Imre, Nigriny Sándor, Nyitray Béla és Stuller Sándor.

Ezek közül némelyek magok költségén mentek le, magok 
szerezték meg az egyenruhát is, mások némi segélyben része
sültek. E célra a nemes városi tanács 40 irtot volt kegyes fel
ajánlani, a takarékpénztári t. igazgatóság 15 frtot; adakozás 
útján pedig 89 frt 80 kr. gyűlt be, mihez következők járultak 
2 frtonkint: Bk., Bellus János, Sebének Gyula, Wankovits La
jos, Händel Vilmos, Kacbelmann Farkas, Pischl Samu, Dessewffy 
Natália, Staudner Jenő, Heincz Hugó, Kachelmann Károly. Dr. 
Kapp Jakab, Szécsi Zsigmond, Hültl József, Czárán Gyula;
I frtonkint: Hlavatsek András, Micsinay János, Sulcz Endre, 
Jezsovics Károly, Lencsó János, Haitsch Samu, Dr. Hittrich 
Ödön, Király Ernő, Moesz Géza, Dr. Cserey Adolf, Herrmanu 
Emil, Sóltz Vilmos, Gretzmacher Gyula, Pauer János, Kos- 
tenszky Adolf, Fiedler Gyula, Dimák J. E., Hornyacsek István, 
Schelle Róbert, Nyitray László, Joerges Ágost, Marschalkó 
Gyula, Priviczky Rezső, Sommer A. János özv., Krausz W. G., 
Tóth Gáspár, Takáts Miklós, Winkler Benő, Mály Sándor, 
Oszvaldt Gáspár, Baluja Gusztáv, Kacbelmann Gáspár, Dr. Fo
dor László, Tibély Ágost, Richter György, Fizély Károly, Mráz 
Venczel, Erii Vilmos, Hankisz Jenő, Schusztcr Antal, Dr. 
Schwartz Ottó, Baumerth Károly, Neubauer Ferencz, Melis
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István, Székely Vilmos, Wagner, Zorkóczy Samu, Adda Kál
mán. Faller Károly, Heinrich, Dr. Sztankay Aba, Löwenstein. 
Dr. Schlesinger, Cserven András; SOkronkint: Weissenbacher 
Mihály, Bodnár János, Baumerth Dániel, Balázsy Imre, Singer 
Henrik, Litschauer L .; 20 krral Kellner. A tanárok útiköltsé
gét a nm. miniszter úr megtéríteni Ígérte. A tanulók az orszá
gos tornaversenyhez uj dobot és kürtöt szereztek, mikre ma
gok közt 25 frtot gyűjtöttek. Ugyancsak a nemes városi tanács 
mind a kath. gymnasiumnak, mind a lyceumnak 10—10 frtot 
juttatván díjakra a legkitűnőbb tornázóknak, a június 7-én 
tartott versenyben a többiek közül kiválván, következők nyer
tek díjakat: az I-ső osztályban: Kapp Hugó, Aesopus tanul
ságos meséit; a Il-ikban Ferjencsik Géza Miatyánkot képekkel; 
a Ill-ikban Clement Aladár, Környei János Nemzeti kincsszek
rényét; a IV-ikben Krausz Vilmos 600 magyar nemzeti dalt; 
az V-ikben Raksányi Sám. Arany .1. Toldi estéjét; a VI-ikban 
Visnyovszky Károly, Arany J. Buda halálát; a Vll-ikben Szabó 
Ernő tanítóképzős, Greguss, Arany J. balladáit; a VflI-ikban 
Kurjatko Rezső, Tanulók olvasó tárának V.kötetét; mint a ka
tonai gyakorlatokban kiválók: Szabó Kálmán, B. Eötvös József 
Gondolatok cimü művét és Vehovszky Pál, Vörösmarty Zalán 
futását. — A tornázásban kitünőbbek a fentebbieken kívül, az 
I. osztályban: Bauman Béla, Neuspieler Kálmán, Szentistványi 
Gyula; a Il-ikban : Baumerth Dániel, Utzás Gyula; a Ill-ikban : 
Braxatorisz Oszkár, Gellén Barna, Graca Vilmos, Krátky Gyula, 
Rell Béla; a ÍV-ikben: Brocken Béla, Clement Ernő, Honkó 
Pál, Hrúz Samu, Jeszenszky Imre, Lipcsey Leo, Rohács Bol
dizsár; az V-ikben: Egri Zoltán, Obuch János, Oláh Gábor, 
Pivarcsek Kálmán, Rell Gyula, Utzás Virgil, Westhof Károly; 
a VI-ikban: Nickmann Richárd, Platthy Andor, Zóna Gyula, 
Suhajda Lajos, Bérlők Samu, Klimann Samu; a Vll-ikben: 
Brocken Elek, Ferjanc Samu, Miklósy Alfréd; a VlII-ikban : 
Kiss Gyula, Murgáes Emil és Újhelyi József.

Gyorsírásban gyakorolták magokat Micsinay János és 
dr. Cserey Adolf tanárok vezetése mellett összesen 14-en, — 
amannál a kezdők 8-an, emennél a haladók 6-an. Legügye
sebbek amazok közt Hrúz Samu IV-ed és Lehoezky Gyula V-öd, 
emezek közt pedig Králik Samu és Pauks Béla V-öd osztályú 
tanulók.

\
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V. Taneszközök, könyv- és szertárak.

A közkönyvtár leginkább ajándék utján gyarapodott, de 
némelyek a Ivceum költségén is szereztettek. — Ajándék útján 
jött: A vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól’: Jelentés a 
közoktatás állapotáról I. II. kötet, éppúgy A tanítói nyugdíj- és 
gyámalap 189L évi állapotáról. Libertiny József korponai kir. 
járásbiró úrtól: Pongrácz Elemér Hontmegyei almanachja 1893. 
Pongrácz Lajos, Epigrammkoszoru 1893. Szladkovits A. Marina, 
ford. Podhradszky. Szelestey László, A rab álmai 1867 és 3 
röpirat a polgári házasságról. Horváth Sámuel békéscsanádi 
nyugalomba vonult ev. esperes úrtól: Békésmegyei régészeti 
és mivelődéstőrléneti Évkönyvek, 8 évfolyam. Panek Ödön 
selmeczbányai kath. gymn. igazgató úrtól: A magyarországi 
kegyes tanitórend névtára 1893. tanévre. Földművelésügyi m. 
kir. miniszter úrtó l: Bedő Albert, A magyar állam erdőségei
nek gazdasági és kereskedelmi leírása, Budapest 1892. 4 köt. 
és a magyar állam erdőségeinek átnézeti térképe. Szabó Fe- 
rencz németeleméri r. kath. plébános úrtól: Történeti nép- és 
földrajzi könyvtár, 43 kötet, u. m .: Világtörténet, irta dr. Holz- 
warth F. J., a második javított kiadás után többek közremű
ködésével fordította és kiadja Szabó Ferencz németeleméri 
plébános, I—IX. kötet. Asszyria és Babylonia a legújabb fel
fedezések után, irta dr. Kaulen Ferencz bonni theologiai tanár, 
a negyedik kiadás után fordította dr. Szabó Árpád (1891). 
Europa története a forradalom kezdetétől a bécsi congressusig 
(1789— 1815); Menzel, Weisz, Horváth, Springer s mások mü
vei után írta Szabó Ferencz n.-eleméri plébános 2 kötetben. 
Az orosz birodalom történelme, írta dr. Lázár Gyula tanár 
I— IV. kötet (1890). Angolország történelme a legrégibb időktől 
az újkorig, irta dr. Lázár Gyula tanár 2 kötetben (1892). A leg
újabb kor története (1815 — 1885); Menzel, Bulle, Springer, 
Horváth, Bogge és mások müvei után átdolgozta Szabó F. 
németeleméri plébános 2 kötetben (1889). A görög királyság 
története, visszapillantással a korábbi történetre, írta dr. 
Schmoi llcr W. F. Károly, Törd. llommer József (1890). Az oláh 
nyelv és nemzet megalakulása, irta dr. Réthy László segédőr 
a magyar nemz. muzeum régiségosztályánál (1890). Az osztrák 
birodalom története, Smets Mór után ford. Répászky Tivadar



89

I —III. kötet (189:). A magyar nemzetségek a XIV. század kö
zepéig, írta dr. Wertner Mór a berlini „Herold“ és a bécsi 
„Adler“ című heraldikai-genealógiai társulatok levelező tagja, 
2 kötetben (1892). Az Árpádok családi története, írta dr. 
Wertner Mór, több nemzedékrendi táblával (1892). Régi ma
gyar utazók Európában (1852—1770), eredeti kútfőkből össze
állította és magyarázatokkal ellátta Szamota István, az előszót 
írta Vámbéry Ármin (1892). Budavár keletkezése és hadtörté
nelmi múltja, adalékul a hazai történelemhez; írta Újhegyi Béla 
nyug. m. kir. őrnagy (1892). A jobbágyság története Magyar- 
országon, írta K. Nagy Sándor nagyváradi m. kir. törvényszéki 
bíró (1891). A montenegrói fejedelemség története a legrégibb 
időtől fogva az 1852. évig; szerb okmányok, segédmüvek és 
népénekek után kidolgozta Andric Sándor, ford. Kunos Gyula. 
A középkori délszláv uralkodók genealógiai története; írta dr. 
Werthner Mór több genealógiai táblával (1891). A török biro
dalom története, írta dr. Lázár Gyula tanár (1890). Szerbia és 
Törökország a XIX. században, írta Ranke Lipót, fordította 
Mihályffy Gyula (1890). A szerbek története a legrégibb kortól 
1848-ig; a legújabb kútforrások alapján írta dr. Thim József 
a magyar történelmi társulat, az országos régészeti és ember
tani társulat, a magyar heraldikai és genealógiai társulat rendes 
tagja, a bácsmegyei történelmi társulat választm. tagja (1892). 
Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben (I. köt. 1848—1860, 
II. köt. 1860 -1868), írta Risztics János, szerb eredetiből for
dította Románecz Mihály m. kir. állami főgymn. tanár (1892). 
Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig; hor- 
vát nyelven írta Klaic Vjekoslav tanár, dr. Bojniéiő Iván német 
átdolgozása után ford. Szamota István. Skander bég története, 
vagy a törökök és keresztények a XV. században; írta Paganel 
Camille volt államtanácsos, ford. Hagel József (1890). A szer- 
bek és bolgárok története, írta Hilferding A., ford. Kiss Simon 
(1890). A bolgárok története, írta Jirecek Konstantin József, 
ford. Mayer Rezső. A tudomány összhangzásban a kinyilat
koztatással, írta Wiseman Miklós bíbornok, ford, a pesti nö
vendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája (1889). Összesen 
43 kötet. — Vétel útján megszereztettek: Baedeker, Griechen
land; Decorative Vorbilder; Babos, magyarázó szótár; Kühne, 
méhészeti káté; Hayn, romantische Schule; Pietsch, Martin 
Luther; Danzel, Gottsched; Berthold, Geschichte der frucht-
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bringenden Gesellschaft; Bary, Handbuch der Botanik; Schmid, 
Erzählungen; Moser, Pflanzenstudien; Diefenbach, Geome
trische Ornamentik; Handbuch der classischen Altertums
wissenschaft von Iwan Müller; Audsley: Vorlagen u. Muster
sammlung für Gewerbeschulen, Maler, stb. A magyar tud. 
Akadémia könyvkiadó vállalatából a történelmi s irodalmi 
müvek. A Természettudományi Társulat kiadványai. A magyar 
prot. s irodalmi társulat és a Luthertársaság kiadványai. Ma
gyar történeti életrajzok. Folyóiratokból járnak részint az iskola, 
részint egyes tanárok költségén: Budapesti Szemle, Magyar- 
Nyelvőr, Athenaeum, Egyet. phil. közlöny, Orsz. középiskolai 
tanárok közlönye, Századok, Magyar iiodalomlört. közlemények, 
Közoktatási Szende, Iparművészeti lap, Földtani Közlöny, The 
Nature, Ev. Egyház és Iskola, Prot. egvh. lap, Das Ausland, 
Deutsche Rundschau, Magazin für die Literatur des Auslandes, 
Müller: Zeitschrift für das Gymnasialwesen Berlin. A Petőfi
kor könyvtárának szaporodását lásd alább Vili. 1. alatt.

A természettani és természetrajzi szertárak gyarapodása 
vétel útján: egy indukáló készülék, készülék a víz sűrűség
változásának kimutatására, prizma jénai üvegből, Peltier ké
szüléke, légszivattyú újra felszereltetett. — Tanádi Enni erdész 
úr Uj-Moldováról Haliaétes albicellust volt szives küldeni igen 
szép példányban, melyet dr. Cserey Adolf tanár és természet
rajzi szertárőr ill helyben tömött ki. A képgyűjteményt Far- 
bakv István lyc. felügyelő úr Deák Ferencz aranyozott keretű 
arczképével, Szűk Lipót nemzeti zenédéi tanár úr pedig az 
éremgyüjteményt gyarapította Arpádkori királyok 10 drb pén
zével. A térképek egy Kiepertféle Italia Antiquaval és Kogu- 
tovicz-féle Palaestinával szaporodtak.

VI. Segélyzö intézetek.
Az élelmezőben 141 tanuló láttatott el ebéddel és vacso

rával, ha kellett, orvosi scgélylyel és gyógyszerekkel is, 50 frt 
évi díjért, mely azonban (i-nak egészen, 65-nek pedig részben, 
6 -40 frtonkint elengedtetett. Az elengedett összeg 1601 frtra 
rúg. A tanítóképzősök csak 24 frtot fizetnek, de sokan sze
génységük miatt ezt sem szolgáltathatják be, úgy hogy az in
tézet őket ingyen kénytelen eltartani, azon remény fejében, 
hogy ha önálló tanítói állomásra jutnak, a rajok fordított költ

x
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ségeket megtérítik. Nem igen emlékeznek meg az itt élvezett 
jótéteményekről. Fehér hollóként tűnik fel, ki megteszi s tar
tozását lerója.

Ösztöndijak. 1. T e l e k y - R o t h  J o h a n n a  grófnő-félét 
(ez évben 85 irtonként) kapták: Kis Gyula, Kovalovszky János, 
Vehovszky Pál és Véber Pál VIII. oszt. tanulók, kik már múlt 
tanévben is élvezték. 2. N é m e t h  I s t v á n-félét, 23 frtot: 
Dedinszky Aladár VIII. o. tan. 3. Z s i g m o n d y  V i l m o  s-félét, 
15 frtot: Kolbenheyer Vilmos VIII. o. tan. 4. Bánó . ezy  
J ó z s e f-félét, 25 frt 20 kronként, csak árvák kapják és csak 
hatodik osztályig: Liszkay Miklós I , Kudrony Gyula II., Sei
del Vilmos III. és Lehoczky Gyula V. oszt. tanulók. 5. B r e z- 
n y i k  János-félét, 50 frtot: Breznyik János VI. oszt. tan. 
6. Dr. K o s s a e z k y  A. és O k o l i c s á n y i  L.-féle Jezsovi- 
csianumot, 24 frtot: Véber Pál VIII. o. tan.; csak az nyeri 
el, ki a VII. és VIII. osztályban legkitűnőbb mathematikusnak 
és physikusnak bizonyul be. 7. Gróf S t a i n  l e i n  O tto-féle, 
210 frt, azok közt osztatik el, kik minden tantárgyban jelesre 
viszik, ha más nagyobb ösztöndíjban nem részesülnek; meg
kapták az I. osztályban Bauman Béla, Medvecky János, a II.- 
ban Händel Béla és Véber József, a Ill-ban Feigl József, Krátky 
Gyula és Uhljár Samu, a lV.-ben Bauman Győző és Delinga 
Samu, az V.-ben Hlavatsek Árpád és Béla, Králik Samu, Nyá- 
csik Béla, Obuch János, Pauks Béla és Raksánvi Sámuel, a 
VI.-ban Bauman Miklós, Suhayda Lajos és a VIII.-ban Pesthy 
István. Az I— IV, osztálybelieknek 10 — 10, felgymnasiumbeli- 
eknek 12—12 frt jutott. 8. I v á n k a  Im re-félét, 10 irtonként: 
Horváth János VIII. és Stefanik László VII., dr. S z e b e r é n y i  
J á n o  s-félét pedig Clement Károly VIII. o. tanulók. 10. L e i 
de  n f r  o s t - K o s t e n  szk y-félét, 7 frt 50 ki t : Krátky Samu 
VIII. o. t. 11. C s i k - O l a j o s  T e r é z !  a-félét, 25 frtot: Patay 
Miklós VI. o. t. 12. I p o l y  s á g h i  t a k a r é k p é n z t á r i t ,  10 
frtot: Hrúz Samu IV. o. t. 13. S e l m e c v á r o s i t ,  20 frankos 
aranyat: Collinászy Gusztáv VIII. o. t. 14. F a r b a k y l s t v á n -  
félét, egy-ogy 10 frankos aranyat 1. IV. alatt a szabadkézi rajzt. 
15. N a gy 1 ak i e g y h áz i t, 10 frt 50 k r t: Figusch Vilmos 4-ed 
éves tanf. tanitóképzös. 16. W a n k o v i t s L a j o  s-félét, 9 frtot . 
Pischl Rezső 4-ed évi tanf. képzős. 17. L u t h e r  j u b i 1 e u al
félét, 5 frtot: Jahoda János III. o. t. mint karénekes. 18. 
K u b i n y i Géz a-félét, 10 frtot kapták : Bertók Samu és Kozár

\
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József 2-od évi tanf. tanitóképzősök 5 Irtonként. 19. Br. R a el
v a n  szky János-félét, 5 frtot: Szever Pál V. o. t. 20. Báró 
N y á r y  Antal -félét ,  5 frtot: Glózik István V. o. t. 21. G s ö- 
m ö z y  Mik 1 ós-félét, 5 frtot: Frenyo Győző V. o. t. 22- 
Dr. S z é k á c s  J ó z s e f-félét, 5 frtot; Kliman Samu 2-od éves 
tanf, képzős. Némelyeknél ösztöndíjképen vehető az élelmezési 
díjnak egészben vagy részben való elengedése is. J u t a l o m 
k ö n y v e k e t  k a p t a k  a IV. sz. alatt említetteken kivid: Singer 
Lajos, Kachelmann Gy., Sembery István VI., Jeszenszky Imre IV., 
Gebén Barna és Hecsko Gyula III. o. t. Az első Petőfi S. költe
ményeit, a többi Miatyánkot képekkel Hornyánszky kiadásából.

VII. Pártfogók.
A lycenrn pártfogói ugyanazok, kik a múlt tanévben ke

gyeskedtek bennünket segélyezni. Kik közt első helyet foglal el 
az állam 9300 fi t évi segélylyel, aztán jön a kerület 2500 frttal, 
és a Zsedényi-féle alapítvány kamatjával 115 frttal, az egyete
mes pénztár 120 frttal, mely a zeneintézetet, illetőleg tanító
képzőt is évenkint 42 frttal támogatja. A helybeli egyház adja 
a lyc. épületet és a Kachelmann-féle házat, mely két tanárnak 
szolgáltat lakást, meg az iskolai és élelmezői tőkéket, melyek 
40,000 frtnál többre rúgnak. Gr. Stainlein Ottó úr a nevét vi
selő ösztöndíjra 210, Kubinyi Géza úr 10 és Dr. Kossacky Ar
nold bpesti ügyvéd, meg Okolicsányi Gyula magy. jelzálogbanki 
jogtanácsos urak az általok alapított Jezsovicsianuinra 24 frtot 
szíveskedtek beszolgáltatni. L. VI. szám alatt.

A tanítóképzőre bejött a kerülettől 700 frt, a zólyomi 
esperességből a szászi lánygyülekezet 7 írtjával s a breznóbá- 
nyai alapítvány kamatjával együtt 164 frt, a nógrádi esperes
ségből 100 frt, a pestmegyeiből 30 frt, a honfiból 102 frt 30 kr. 
Lőrincsék János csábi lelkész úrtól 5 frt ; a barsiból, Körmöc
bányáról 5 frt és Farnádról 5 frt a farnadi alapítvány kamatja 
fejében. Összesen I l i i  frt 30 kr., mi egy tanárnak díjazására 
sem elegendő; ennek is a fele a képzősök eltartására fordít- 
talik, s tőlünk mégis azt követelik, hogy a képzőt a lyceumtól 
elkülönítsük, gyakorló mintaiskolát rendezzünk be és gazdasági 
tanfolyamot is nyissunk! Ha nagyobb támogatásban nem ré
szesülünk, lehetetlen nem juttatni eszünkbe Horatius ismert 
szavait: Risum leneatis amici?
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As elemező részére befolyt a szokott kéregetésből (supp- 
licalióból) a gyűjtők részének levonása után 1193 frt 7 kr., 
mihez járultak 1 frtonkint 727-en, 2 frtonkint 97-en, 3—4 fo- 
rintonkint 17-en; 5 frtonkint 19-en: a békéscsabai takarék-
pénztár, az aradi ev. egyház, gr. Györky Viktor, b. Piónay 
Róza és Irma, Veres Imre, Solymosi Ödön, Szájbély Gyula, 
Thuránszky Zoltán, Sembery Imre, Králik Lajos, Stádler Tófor, 
Prihradny-féle vasgyár, dr. Medvecky Károly, Kosztolány Sán
dor, gr. Stabiléin Oltó, Fabiny Teofil, Sárkány József, Szemők 
Pál; 10 frtonkint: Dessewffv Ottó, b. Prónay Dezső, b. Rad- 
vánszky János, Gsömöz Miklós; 11 frt 92 krral a feketehegy] 
fürdőközönség. — Ha a supplicatiót a mostani erre nézve nem 
kedvező áramlat mellett betiltják, nem tudjuk, az élelmezönket 
ez által érendő veszteség miként fog pótoltatni. — Szemeréd- 
ről bekfildetett hold. gr. Stainlein Hellenbach Zsuzsanna asz- 
szony végrendelete értelmében 7 hl. rozs és 4 hl. búza. A Sel
mecbányái lakai ékpénztártól befolyt 20 frt a tőke gyarapítá
sára, az ipolysághitól pedig 10 frt, ösztöndíjra. (L. VI. 12. a.). 
Ruzsicska Pál úr, a magyar első biztosító társulat egyik tiszt
viselője, lyceumunk hálás növendéke ez évben is beváltotta 
szavát, a tanári gyámolóra 8 frtot küldve, minek beszolgálta
tására magát több év előtt szíves volt lekötelezni.

Mind az itt, mind a más számok alatt említett t. c. ada
kozóknak, kik bármily csekélységgel méltóztattak tanintézetün
ket nemes céljaiban és törekvésében támogatni, ezennel is 
forró köszönetünket nyilvánítani, kedves kötelességünknek 
tartjuk.

VIII. Lyceumi egyesületek.
1. Magyar önképző (Petőfi) kör. A tagok száma 185; 

rendes tag volt 60, rendkívüli 28, pártoló és olvasó 96. A kör 
elnöke Sulcz Endre, a magyar nyelv és irodalom tanára, alel- 
nöke s titkára Dedinszky Aladár, főjegyzője Kovalovszky János, 
pénztárosa és főkönyvtárosa Kiss Gyula, ellenőre Pesthy István, 
levéltárosa Glement Károly VIII. o. tanulók, aljegyzője Wallen- 
tinyi Samu VII. o. t., alkönyvtárosai a VIII. osztályban Kaszner 
Ernő, Krátky Samu és Szabó Kálmán VIII. o. t., a VII-ikben 
Acsay Sándor, Balogh Béla, Bartko Pál VII. o. t., a Vl-ikbau 
Baumann Miklós, Breznyik János, Patay Miklós VI. o. t., az

X
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V-ikben Drienka Mihály, Ilrúz József, Raksányi Sámuel V. o t., 
a IVT-ikben Krcsméry Aladár, Weber Pál Vili. o. t., a III-ikban 
Petricz Mihály, Szabó Ferencz VII. o. t., a Il-ikban Nickmann 
Richard, Suhajda Lajos VI. o. t., az I-sőben Egry Zoltán és 
Frenyo Győző V. o. t.

A kör czélja az önképzés lévén, tagjai ebben az irány
ban munkálkodtak és pedig készítettek költeményeket, törté
neti, irodalomtörténeti, aesthetikai értekezéseket, elbeszélést stb. 
összesen 47 munkát s ugyanannyi bírálatot. A dolgozatok 
közül érdemkönyvbe jutott 24, jegyzőkönyvi dicséretet nyert 6, 
méltánylásban részesült 11, tudomásul vétetett fi. A bírálatok 
közül 1 érdemkönyvbe került, 4 jkvileg megdicsértetett. Sza
valat volt 48, ezek közül 22 jegyzőkönyvi dicséretet nyert, 18 
méltánylásban részesült, 8 tudomásul vétetett. Ez évben tar
tottak 1 alakuló, 1 rendkívüli, 27 rendes és zárógyülést, egy 
iskolai s egy nyilvános ünnepélyt. A gyűlések részben irodalmi 
ünnepélyek voltak a következő tárgyakkal: I. Gy. Balassi Bá- 
lint legkiválóbb költeményei. 2. A pesti nemzeti színház épí
tése (Vas Gereben „Egy alispán“ ez. reg. korrajza alapján).
3. Zalán futásának politikai vonatkozásai. 4. Abafi jó útra 
térést' (Jósika M. b. „Abafi“ ez. regénye alapján). 5. Petőfi táj- 
festő költeményei. G. Valláserkölcsi irány Arany J. költészeté
ben. 7. A tragikum Kisfaludy K. drámáiban. — Az iskolai 
ünnepély Kossuth Lajos születésének 90-ik évfordulója alkal
mából szept. 19-én tartatott a következő műsorral: 1. Hym
nus, Kölcseytől, unisono. 2. Szózat, Vörösmarty M.-tól, sza
valta Dedinszky Aladár VIII. o. t. 3. Kossulh Lajos élete és 
politikai működése, Kiss Gyula VIII o. t -tói. 4. Szózat, uni
sono. A nyilvános ünnepély — az 1848—49-iki szahadságharcz 
emlékére márcz. 15-én — műsora: 1. Szózat, előadja a ve
gyeskar. 2. Nemzeti dal, Petőfi S.-tól, szavalja Sárkány Ernő 
VIII o. t. 3. Előszó, Pesthy István VIII. o. t.-tól. 4. Budavár 
bevétele, Kiss Gyula VIII. o. t.-tól. 5. Világosnál, Gvulay Pál
tól, szavalja Finlha Dezső Vili. o. t. 6. Nemzeti dal, előadja 
a férfikar. 7. Utcza szegletén ül a csonka hős . . Jókaitól, 
szavalja Kiss Gyula VIII. o. t. 8. Visszapillantás, Nickmann 
Olló VIII. o. t.-tól, előadja Kovalovszky János VIII. o. t. 9. 
Márcz. 15. költemény, Kutenics József VII. o. t.-tól, szavalja 
Dedinszky Aladár VIII. o. t. 10. Rákóczy induló, előadja a 
zenekar. — Az 1892. nov. 11-iki rendes gyűlésen az elnök
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Katona József érdemeit méltatta, (születése 100-ados évfordu
lója alkalmából.

Jutalmat nyertek: 1. Pesthy István VIII. o. t. a Breznyi- 
kianum ez évi kamatja (6 fit) fejében „A selmeczbányai lyc. 
Petőfi kör története“ ez. munkájáért, Eötvös J. b. „Karlhausi“ 
ez. regényét. 2. Dedinszky Aladár Vili. o. t. „Petőfi 1 áj festő 
költeményei“ ez. értekezéséért Tompa M. összes müveit. 3. 
Kaszner Ernő VIII. o. t. „Az alpesi vadász“ ez. mű fordításáért 
Költők Albumát, Radó A.-tói. 4. Kiss Gyula Vili. o. t. „Buda
vár bevétevétele“ ez. csataképéért Eötvös J. b. „Gondolatok“ 
ez. müvét. 5. Kovalovszky János VIII. o. t. „Valláserkölcsi 
irány Arany J. költészetében“ ez. értekezéséért Arany Toldi 
trilógiáját. 6. Nickmann Ottó VIII. o. t. „Zalán futásának po
litikai vonatkozásai“ ez. értekezéséért Eötvös J. b. „Magyaror- 
1514-ben“ ez. regényét. 7. Kutenics József VII. o. t. „Szerel
mem ábrándos világa“ ez. költeményéért Petőfi S. összes köl
teményeit. 8. Lehoczky Miklós VII. o. t. „Egy idegen ember“ 
ez. monolog elszavalásáért Idegen költők albumát Rádó A.-tól.

A kör a nagykárolyi Kölcsey szoborra gyűjtött s elkül
dött 25 frt 90 krt.

Az ifjúsági könyvtár a következő művekkel gyarapodott : 
Bellus János tanár úr ajándékából: 1. Magyar ember könyv
tára 4 köt. Szerk. Pákli. A. 2. Magyar olvasókönyv, Barátb 
F.-től. 3. Honvédvilág, Kunsági és Potemkintől. 4. Vértanuk 
a magy történetből, Szilágyi S.-tól. 5. A csillagos ég, Császár
K. -tól. 6. Szibéria, Kennan Gy.-től. 7. Felfedezések, Bardoir
L. -tól. 8. Hellas földirata és belien államrégiségek, Pór A.-tól. 
9. A versszavalás kézikönyve, Szász K.-tól. 10. Természeti 
képek, Greguss Gy.-től. 11. Zrínyi Péter és társai ligája, Szi
lágyi S.-tól. 12. Magyar közmondások gyűjteménye, Almási 
J.-tól. 13. Emlékkönyv, Deák Farkastól. 14. Szélcsend alatt, 
Jókai M.-tól. 15. A három márványfej, u. a. 16. Tekintetes 
urak, Vas G.-től. 17. A széptan előcsarnoka, Zsilinszky M.-tól. 
18. Mátyás király, Kazinczy G.-tól. 19. Aurora, szerk. Bajza J. 
20. Pályám emlékezete, Kazinczy F.-től. 21. Törökországi le
velek, Mikes K.-től. 22. Pascal gondolatai, ford. Béri Gyula. 
23. A görögirodalom története, Jebb R. C.-től. 24. Római ré
giségek, Wilkins A. S.-től. 25. Jellemrajzok, Pulszky F.-től. 
26. Mikes Kelemen, Abafi L.-tól. 27. I. Napoleon Szt.-Ilona 
szigetén, Thiers M. A.-tól. 28. Az emberi nem művelődési



történetének vázlata, Torkos L -tői. 29. Emlékbeszédek, Gyulai 
P.-túl. 30. Dömötör János munkái. 31. Töredék Petőfi S. 
életéből, Vutkovich S.-tói. 32. Verőfény, Rákosi Viktortól.
33. Természettudományi előadások gyűjteménye (6 füzet).
34. Magyar- és Erdélyország képekben, Kubinvi F. és Vabot
I. -től. 35. Petőfi S. összes költeményei. 3G. Magyar szabad- 
ságharcz története 1848 49., Vargyas E.-től. 37. A czigány- 
báró, Jókai M.-tól. 38. Képes Folyóirat.

Vétel útján: 1. Kriza album. 2. Kossuth, Vajda P.-tól.
3. Arab regék 2 k., Vörösmarty. 4. Nala és Damajanti. 5. Egy 
magyar nábob, Jókai M.-tól. G. Régi jó táblabirák. n. a. 7. 
Kárpáti Zoltán u. a. 8. Abafi, Jósika M.-tól. 9. Egy magyar 
család a forradalom alatt, u. a. 10. Rab Ráby, Jókai M.-tól.
II. Karthausi, Eötvös J. b.-tól. 12. A falu jegyzője, u. a. 
13. Arany J. összes müvei. 14. A magyar nyomdászat tört., 
Ballagi A.-tói, 15. Sophokles tragédiái, ford. Gsiky G. ÍG. Az 
első Zrínyiek, Salamon F.-től. 17. Kármán József összes mű
vei. 18. A physika története, Czógler A.-tói. 19. Olvasó köny
vek, Jancsó R.-töl. 20. Angol államférfiak, György A.-tói. 21. 
A magyar színészet története, Vály B.-tól. 22. Gr. Batthyányi 
L. élete és halála. 23. A kik kétszer halnak meg, Jókai M.-tól. 
24. A ma, u. a. 25. Magyar hölgyek, Zsilinszky M.-tól. 26. 
Újabb magyar lantosok. 27. Széptan, Greguss A.-tói. 28. Ro
meros Odysseája, Gyoinlaitól. 29. Horn. Iliasa, Gsengerytől. 
30. Kemény Zsigmond. 3!. Verne Gy. regényei, 12 kötetben. 
32. II. Rákóczy F. ifjúsága, Thaly K.-tól. 34. Balassi B., u. a.
35. Tót atyafiak. Mikszáth K.-tól. 3G. Pusztaszer, Göndöcs 
B.-től. 37. Tanulmányok Szitnyai Elektől. 38. Történeti élet
rajzok. 39. Kisfaludy Sándor összes művei. 40. Kisfaludy K. 
összes művei. 41. Gsiky Gergely színművei. 42. Szép prózai 
elbeszélések, Beöthy Zs.-tól. 43. A német irodalom tört., Hein
rich G.-tól. 44. A magyar nyelv, Simonyi Zs.-tól.

2. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg Bibliai egyesület. Czélja 
szegény protestáns egyházakat és iskolákat részint vallásos 
irányú könyveknek — leginkább bibliáknak, ujtestamentomok- 
nak, énekes és imakönyveknek — ajándékozása által, részint 
pedig pénzbeli adományokkal is segíteni, s a tanuló ifjúságban 
evang. egyházunk iránt ily módon is részvétet ébreszteni, 
ápolni és fenntartani. Elnöke Hlavatsek András lyc. tanár; al- 
elnöke: Dedinszky Aladár; főjegyzője: Kovalovszky János;
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főpénztárosa: Kiss Gyula; ellenőre: Pesthy István Vili. oszt. 
tanulók; aljegyzője: Vallentinyi Soma VII. o. tanuló. A pénz
tárosok, kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulé
kokat begyűjteni, s az összegyűjtött, pénzről a havi gyűléseken 
beszámolni: VlII-dikban Sárkány Ernő Vili. o. 1., VÍI-dikben 
Bartko Pál VII. o. t., VI-dikban Breznyik János VI. o. t.. 
V-dikben Hlavatsek Árpád V. o. t., IV-dikben Véber Pál Vili. 
o. t., III-dikban Petricz Mihály III. tani. tanítóképzős, ÍI-dikban 
Szabó Ferencz VII. o. t., I-ben Krátky Samu VIII. o. t. A havi 
gyűléseken vallásos tárgyú szavalások s felolvasások tartatnak, 
majd a „Vasárnap“-ból, majd pedig a prot. egyházi irodalom 
egyéb termékeiből; némelyek, mint Dedinszky Aladár és Szabó 
Ferencz, saját munkáikkal léptek fel. Az egyesület rendes tag
jainak száma, kik csak felgymnasiumbeli növendékek lehetnek, 
113; pártoló tagok az algymnasium növendékei. A krajczá- 
ros adományokból befolyt az év folytán 153 írt 66 kr., a 
mely összeg a junius-hó 12-én megtartott zárógyüléscn kö
vetkezőleg osztatott szét: az egyetemes ev. gyámegyesületnek, 
mint más években, 3 díszkötésü biblia bocsáttatott szabad ren
delkezésére ; a selmeczi egyháznak confirmatiói ajándékul 15 
frtSO kr; a kölesei egyháznak harmonium beszerzésére 10 írt; 
a tüzkárosult veszprémi és alsókubini egyházaknak 10—10 Irt: 
a fólhi ev. egyháznak iskola építésére 1 frt 10 kr.; a csankb 
felsőrakonczai, dengelegi, lentvorai. szepestótfalvi, hrussói és 
szinobányai egyházaknak 6—6 frt; az alsó-nyáregyházai és 
zsibritói ev. gyülekezeteknek 8—8 frt, s az erzsébetiaki egy
háznak 7 frt áru bibliák, illetőleg ujtestamentomok fognak 
küldetni. Az egyesület tisztviselőinek s buzgóbb tagjainak 33 frt 
50 kr. áru jutalomkönyveket szavazott meg. Ilyeneket kaptak: 
Dedinszky A. (Arany J. Toldi-trilogia), Kis Gy. (Müvek Shakes- 
peare-ből, Arany J.), Pestby István (Müvek Shakespeare-böl, 
Arany J.), Kovalovszky J. (br. Eötvös J. emlékbeszédei), Bariké 
Pál (Arany J. Murány ostroma), Véber Pál (Kossuth élete; 
Bánkbán), Sárkány E. (Arany J. Buda halála), Krátky S. (Szi
geti veszedelem), Petricz M. (Székács J. Imakönyv), Szabó Fe
rencz (Toldi, Toldi estéje), Vallentinyi S. (Toldi, Buda haláia, 
Murány ostroma), Breznyik J. (Arany J. Murány ostroma), 
Hlavatsek Árpád (Szász Károly kisebb műfordításai); Honkó 
Pál, Uhljár S , Krátky Gy., Véber József és Bauman Bélának 
egy-egy példány „Miatyánk“ juttattatott. Az egyesületnek



1868/9-dik tanévtől kezdve mostanig 1687 rendes tagja volt, 
s e 35 esztendőn át a krnjczáros adományokból mintegy 2000 
Irtot gyűjtött össze, hogy szegénységéből segélyt juttathasson 
egyházunk szegényeinek. Luk. ev. 21. r. 2—4. vers.

3. A lyceumi zenetársaság vezetésére az igazgatótanár 
felhívására ez évben is Király Ernő lyc. tanár vállalkozott, s a 
tagok buzgósága által támogatva, szép eredményt mutathatott 
fel, miről a nagyközönség az úgynevezett havi összejöveteleken 
győződhetett meg. Ilyen kettő tartatott; azonkívül közremű
ködött az egyesület a Petőfi-kör márczius 15-iki ünnepélyén 
és a helybeli ev. elemi iskola tanulói javára rendezett? zárt
körű hangversenyen. Az énekkar és a zenekar heti 2 — 2 órá
ban gyakorolta magát buzgó karnagyai: Figüss Vilmos}IV. é. 
tanítóképzős és Clement Károly Vili. o. t. vezetése mellett. 
A társaság többi tisztviselői voltak: jegyző: Kovalovszky János 
VIII. o. t., pénztáros: Krcsméry Vladimír VIII. o. t., ellenőr: 
Fintha Dezső VIII. o. t. A tagok száma 62 működő és 34 
hallgató.

4. Testgyakorló-kör czélja társas kirándulások és a téli 
hónapokban vívás, mindenkor tanár jelenlétében. Elnöke Je- 
zsovics Károly; a vívás vezetését elvállalták Haitsch Samu. 
Király Ernő és Sulcz Endre tanárok. Pénztáros Pesthy István. 
Idei szerzemény egy pár vívókard. Tényleges vagyon a selmeczi 
takarékpénztárban elhelyezett 12 frt 85 kr.

IX. A tanulók száma.
A tanulók száma a lyceum 8 osztályában a tanév elején 

253, kilenczczel több mint az előbbi évben, annak végén pedig 
238, kik mind megvizsgáltattak. Magántanuló 2, a többi nyil
vános. Vizsgálatlan maradt, leginkább betegség miatt 7, ki
maradt a tanintézetből a tanév folytán 5, meghalt 3 =  15. 
Jeszenszky Gézát, kitűnő tehetségű, feddhetetlen erk. maga
viseleté mellett példás szorgalmú, a legszebb reményekkel ke
csegtető első osztálybeli növendékünket, — 44 tanulótársa közt 
az első harmadban az egyetlen, ki minden tantárgyban jelesre 
vitte — mindnyájunk fájdalmára súlyos betegség, melyet ide 
magával hozott, ragadta el kedvesei köréből. A másik kettő te
kintetbe nem vévén a szentírás eme szavait: „Ne kisértsd a te 
Uradat, Istenedet“, s tilalom ellenére a roszgrundi tóban füröd-



09

vén, könnyelműségének lett gyászos áldozata. — V a l l á s r a  
n é z v e :  ágost. liitv. 161, reform. 13, unit. 2, r. kath. 48, izr. 
12 - 238. — A n y a n y e 1 v r e n é zve:  magyar 206, német 13, 
tót 10 =  238. — I l l e t ő s é g r e  n é z v e :  helybeli 39, megye
beli 38, más megyebeli 161 =  238.

A tanítóképző 4 évfolyamában mindössze 27 növendék 
volt, mind ágost. hitvallású. A lyceumi tanulók száma 253, a 
képzősöké 27, összesen 280.

X. Vizsgálatok.
Az évzáró vizsgálatok a Vili. oszt. tanulókkal május-hó 

10—19-én tartattak meg s valamennyien az írásbeli érettségi
hez bocsátandóknak találtatlak. A többi osztálybeliek junius 
12—22-ig vizsgáltattak meg, a mikor mindenik tanuló min- 
denik tantárgyból felelt. A eredmény 23-án tétetett közzé, mely 
alkalommal az ösztön- s pályadíjak és jutalomkönyvek is ki
osztattak. Az eredmény: 238 megvizsgált tanuló közül kapott 
átalános fokozatul jelest 29, jót 74, elégségest 98, elégtelent 37 
és pedig egy tantárgyból 21, kettőből 4, több tantárgyból, mi
nél fogva az osztály ismétlésére utasíttatott, 12. Jelesek az I. 
osztályban: Bauman Béla, Medvecky Lajos; a II. osztályban : 
Händel Béla, Véber József; a III. osztályban: Feigl József, 
Krátky Gyula, Uhljár Samu; a IV. osztályban: Bauman Győző, 
Delinga Samu; az V. osztályban: Hlavatsek Árpád és Béla, 
Ivralik Samu, Nyácsik Béla, Obuch János, Pauks Béla, Rak- 
sányi Samu, Szever Pál (egy jóval); a VI. osztályban : Bau
man Miklós, Breznyik János (egy jóval), Singer Lajos, Suhajda 
Lajos; a VII. osztályban: Vallentinyi Samu; a VIII. osztályban : 
Glement Károly (egy jóval), Collinászy Gusztáv, Dedinszky Ala
dár, Kiss Gyula, Pesthy István, Vehovszky Pál, Véber Pál — 29. 
Az osztályzat kihirdetését nlkalmul használta fel az igazgató, 
Moesz Géza tanárnak, előbb is a lyceurn kitűnő növendékének, 
felköszöntésére, ki a lefolyt tanévvel itteni sikeres tanárkodásá
nak 25-dik évét töltötte be s magának a rábízott gymn. tan
tárgyaknak kívánt eredménynyel való előadásán kívül, különösen 
a zeneintézet ügyes és szakavatott vezetése által szerzett nagy 
érdemeket. Nélküle itt a tanítóképző nem létesülhetett volna 
s nem létezhetnék, a mennyiben az intézet ily kitűnő tanerőt, 
mely a gymnasiumban is hasznosan alkalmazható, oly csekély

7*
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díjért, a milyennel fáradozásáért jutaímaztatik, nem könnyen 
kaphatna. Méltán kívánjuk szivünk mélyéből, hogy őt a jó Is
ten tanintézetünk javára még számos évekig tartsa a legjobb 
egészségben és pedig anyagi tekintetben boldogítóbb körül
mények közt, mint a milyeneknek eddig selmeczi lyceumi ta
nárul örvendhetett.

Az érettségi vizsgálatra 36-an jelentkeztek ezek közt 
hárman olyanok, kik múlt évben az érettséginek ismétlésére 
voltak utasítva, a többi a Vili. osztályt itt végezte. Az Írásbeli 
vizsgálattal május 35—30-ig voltunk elfoglalva. Gyarló dolgo
zataiknál fogva 2-en nem voltak a szóbelire bocsáthatók s az 
érettséginek egy év múlva leendő ismétlésére utasíttattak. A szó
beli vizsgálat június 28—30-ig tartatott meg, ml. Sárkány Samu 
püspök úr elnöklete alatt, melyre kormányképviselőül ngos dr. 
Horváth Ödön, eperjesi jogakademiai dékán úr volt kiküldve. 
Az eredmény: a 34 megvizsgált közül 5-en egy-egy tantárgy
ból a szeptember-hó elején tartandó javító vizsgálatra utasít
tattak, egy, ki az érettségit ismételte, két tárgyból kapván elég- 
telenl. véglegesen elutasíttatott nem lévén zárva előtte az út 
ő felségéhez a királyhoz folyamodni legmagasb engedélyért, 
hogy az érettségit még egyszer letehesse, a többinek pedig az 
érettségi bizonyítvány kiszolgáltattatni határoztatott és pedig 
7-nek „jeles“, 10-nek „jó“, 11-nek „elégséges“ átalános 
érdemjegygyei. Jelesen érettek: Clement Károly, Collinászy 
Gusztáv, Kiss Gyula, Nickmann Ottó (egy jóval), Pesthy István, 
Vehovszky Pál és Véber Pál: jól érettek: Dedinszky Aladár, 
Horváth János, Kaszner Ernő, Kohn Frigyes, Kolbenheyer Vil
mos, Kovalovszky János, Králky Samu, Segesváry Béla, Újhe
lyi József és K. Winkler Béla, és elégségesen v. egyszerűen 
érettek : Auguszta József, Csupkay János, Fintha Dezső, Havas 
János, Kovácsy Aurél, Krcsméry Aladár, Kunzl Gábor, Rákóczy 
Gyula, Sárkány Ernő, Szabó Kálmán és Urban Andor =  28 
A javító vizsgálat ez évben szeptember-hó elején, itt Selmc- 
czen fog megtartatni, és pedig a szóbeli 8-ikán. Azoknak, kik 
teljes érettségit tesznek le, az Írásbelinek megejthetése végett 
5 nappal elébb kell jelentkezniök. A szóbeli érettségit meg
előzte junius 26. és 27-én a IV-ed évi tanfolyambeli tanító- 
képzősök képesítő szóbeli vizsgálata, 26-dikán Händel Vilmos 
főesperes úrnak mint püspök-helyettesnek, 27-én pedig magá
nak Sárkány Samu püspök úrnak elnöklete mellett. Első nap
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némely tantárgyaknál Szabó Géza, hontmegyei kir. tanfelügyelő 
úr is szerencséltetett jelenlétével. Az Írásbeli vizsgálat június 
20-án és 21-ikén tartatott meg. Mind össze 8-an vizsgáltattak 
meg, kik közül 7-en a képzőnek voltak rendes növendékei, 
egy pedig múlt évben némely tárgyakból javító vizsgálatra volt 
utasítva. A tanítói oklevél mind a 8-nak kiszolgáltathatni ha
tároztatok és pedig Augusztinyi András-, Bukovszky Lajos-, 
Figusch Vilmos-, Kneppo János-, Králik Gusztávnak és Pischl 
Rezsőnek „jó“, Ochodnicky Lászlónak pedig és Blaskovics Gusz
távnak „elégséges“ átalános érdemjegy gyei.

XI. Iskolai fizetendők.
Tandíjul fizetendő a lyceumi osztályokban 24 fit, élel

mezési díjul az élelmezőben ebéd- s vacsoráért, orvosi segély 
s gyógyszerekért 50 frt; ennek fele a tanév elején behatáskor, 
másik fele február-hó elején szolgáltatandó be a lyc. pénztárba. 
A tanítóképzősök tandíjul 12 frtot s élelmezési díjul 24 frtot 
tartoznak fizetni. Ezek a zeneintézetben ingyen taníttatnak ; 
mások, kik a zenében, névszerint zongorázásban, gyakoroltatni 
kívánnak, 20 frtot fizetnek egész évre. Az élelmezőben (aluin- 
neumban) ebédre jár leves, marhahús, főzelék, kenyér, vasár- 
s ünnepnapokon sült; vacsorára kenyér, vastagétól, egyszer a 
hétben gulyáshús s egyszer tésztás étel. Ki régibb tartozásait 
a tanév elején le nem rójja, a kerül. isk. tanács határozatánál 
fogva fel nem veendő a tanintézetbe; kivételt csak szegény, 
kiváló szorgalmú és feddhetetlen erkölcsi magaviseletül tanu
lóknál szoktunk tenni.

XII. A jövő tanév
szeptember 1-sején veszi kezdetét, mely nap az algymnasiumi 
növendékekkel fognak a javító vizsgálatok megtartatni, délelőtt 
az I. II., délután a III. és IV. osztálybeliekkel; 2-dikán a fel- 
gymnasiumboliekkel és pedig délelőtt az V. VI., 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 m agyarázata. *) kimaradt, **) vizsgálatlan ma 

radt, ***) elküldetett, f) meghalt, ***) magántanuló; á. =  ágos 
tai, h. =  helvét. unit. — unitárius hitv., k. =  róm. kath. hit 
vallásu, i. =  izraelita.

VIII. osztályzat.
Auguszta József, k., Grácz, Stajerorsz.
Bém Vilmos, k., Sclmecz, Hontm.
Clement Károly, á., Selmecz, Hontm.
Collinászy Gusztáv, k., Liptó-Ujvár, Liptóm.
Csupkay János, á., Lentvora, Nógrádm.
Dedinszky Aladár, á., N.-Szelezsény, Barsm.
Fintha Dezső, k., Apcz, Hevesm.
Havas János, k., Nagy-Oroszi, Nógrádm. ismétlő. 
Horváth János, á., Blázsócz, Turóczm.
*) Karlovszky Dániel, á., Pribócz, Turóczm.
Kaszner Ernő, k., Szendrő, Borsodm,
Kiss Gyula, á., Tót-Györk, Pestm.
Kohn Frigyes, á., Wagstadt, Szilézia.
Kolbenheyer Vilmos, á., Körrnőczbánya, Barsm.
*) Kompóthy Emil, k.. Govazsdia, Hunyadm.
Kovácsy Aurél, k., Alsó-Lúgos, Biharm.
Kovalovszkv János, á., Bakabánya, Hontm.
Kozsehuba János, á., Jaszenova, Árvám.
Ki át ky Samu, á., Maglód, Pestm.
Krcsméry Aladár, á., Garamszegh, Zólyomm.
Kuntzl Gábor, k., Szélakna, Hontm.
Kurjatko Rezső, á., Szászfáivá, Zólyomm.
Murgács Emil, k., Selmecz, Hontm.
Nickmann Ottó, k., Krassó, Krassóm.



Pesthy Isivnn. á., Űzd, Tolnám.
***) Pauer Jenő, á., Selmecz, Hontm.
Rákóczy Gyula, á., Szt.-Péter, Nógrádm.
Reif Simon, i., Tót-Próna, Turóczm.
Sárkány Ernő, á., Pilis, Pestm.
Segesváry Béla, h., Alsó Dabas, Pestm.
Szabó Kálmán, á., K.-Palojta, Hontm.
Újhelyi József, k., Örkény, Pestm.
Urbán Andor, k., Zalatna, Alsó-Fehérm.
Vehovszky Pál, á„ Salgó-Tarján, Nógrádm.
Wébcr Pál, á., R.-Keresztúr, Pestm.
Kőszeghi Winkler Béla, k., Selmecz, Hontm.
**) Zachar László, k., Selmecz, Hontm. ismétlő.

Összesen 37.

IV. évi tanfolyam, tanítóképzősök.
Augusztinyi András, á., Liptó-Szt.-Miklós, Liptóm. 
Bukovszkv Lajos, á., Radvány, Zólyomm.
Figusch Vilmos, á., Beszterczebánya, Zólyomm. 
Kneppó János, á., Radvány, Zólyomm.
Králik Gusztáv, á., Selmecz, Hontm.
Ochodniczky László, á., Privigye, Nyitram.
Pischl Rezső, á., Selmecz, Hontm.

Összesen 7.

VII. osztály.
Acsay Sándor, k., Vácz, Pestm.
Babjak Gyula, á., Püspök-Hatvan, Pestm.
Balogh Béla. k., Nőtincs, Nógrádm.
Bartkó Pál, á , Zólyom, Zólyomm.
Brocken Elek, á„ Pilis, Pestm.
Fabriczius Lázár, á., Mere. Hontm.
Fekete Zoltán, unit.. Selmecz, Hontm.
Ferjancz Samu, á., Tót-Pelsőcz, Zólyomm.
Füstös Zoltán, Abruclbánya, Erdély.
Immerblum Arthur, izr., Selmecz, Hontm.
Krátky Aladár, á., Gsík-Tarcsa, Pestm.
Kutenics József, k., Komárom, Komáromm.
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Lehoczky Miklós, á.. Beszterczebánya, Zólyomul. 
Mihalik Géza, k., Zólyom) Zólyomm.
Miklósi Alfréd, k., Bács-Madaras, Bácsin.
Moczkovcsák Gusztáv, á.. Beszterczebánya, Zólyomm. 
***) Hg. Odescalchy Zoard, unit., Szkiczó, Barsm. 
Pécsi Oltmár, k., Kolozsvár, Kolozsm.
Ráth Forencz, k., Mármaros-Sziget, Mármarosm. 
Stofanik László, á., Bagli, Pestm.
Szatmáry Mihály, h., Maros-Vásárhely, Erdély.
Vattay Nándor, k., Budapest.
Wallentinyi Samu, á., Dengeleg, Nógrádm.

Összesen 24.

III-ad évi tanfolyam, tanítóképzősök.
Helyvigh Ede, á., Selmecz, Honim.
Pethő Péter, á., Alsó-Malatin, Liptóm.
Petricz Mihály, á., N.-Becskerek, Torontálm.
Sédl János, á., Selmecz, Hontm.
Szabó Ernő, á., Klek, Torontálm.
Szabó Lajos, á., Szerb-Aradácz, Torontálm.
Szametz Samu, á., Bélabánya, Hontm.
***) Titt Károly, á., Zólyom-Brezó, Zólyomm.

Összesen 8.

VI. osztály.
Baumann Miklós, A., Osztrolúka, Zólyomm.
Bélák Loránd, a., Enying, Veszprémin.
Breznyik János, á., Domony, Pestm.
Füstös István, k., Gurarosia, Alsó-Fehérm.
Hankisz Hugó, á., Selmecz, Hontm.
Heincz Iván, á., N.-Szlabos, Gőmörm.
Kachelniann Győző, á., Selmecz, Hontm.
Keviczky Pál, á., Báth, Hontm.
Kmetly Jenő, á , Nógrádi Nógrádm.
Margótsy László, á., Selmecz, Hontm.
Messerschmidt József, á., Libolhánya, Zólyomul.
Mráz Henrik, k., Székesfehérvár, Fehérrn.
Nedobry Iván, á., Csasztkó, Nyitram.
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Niekmann Richard, k., Oravicza, Krassóm.
Patay Miklós, h., Szódó, Barsm.
Platthy Andor, á., Budapest.
Ponicsan Pál á., Ocsova, Zólyomm.
Sembery István, á., Budapest.
Singer Lajos, i., Szebelléb, Hontm.
Suhajda Lajos, á., N.-Kürtös, Nógrádm.
Visnyovszky Károly, á., Selmecz, Hontm.
Zirna Gyula, k., Szliács, Zólyomm.

Összesen 22.

Il-od évi tanfolyam, tanítóképzősök.
Bertók Samu, á., Maglód, Pestm.
Csiampor Vincze, á., Hajnik, Zólyomm.
Hecsko Vladimir, á., Hodrusbánya, Hontm.
Klein Mihály, á., Dalmad, Hontm.
Klimann Samu, á , Bakabánya, Hontm.
Kozár József, á., Bákabánya, Hontm.
Wagner József, á., Széiakna, Hontm.

Összesen 7.

V. osztály.
Baltigh Elemér, á., Monor, Pestm.
Braun Dezső, á., Mezö-Berény, Békésm.
Dérer Béla, k., Kis-Garam, Zólyomm.
Drexler Béla, á., Beszterczebánya, Zólyomm. ismétlő. 
Drienka Mihály, á., Lissó, Hontm.
Egry Zoltán, á., Puszta-Teres, Nógrádm.
Erdélyszky Zsigmond, á., Krajna, Nyitram.
Frenyo Győző, á , Szt.-Péter, Nógrádm.
Glózik István, á., Maglód, Pestm.
Hlavatsek Árpád, á., Beszterczebánya, Zólyomm. 
Hlavatsek Béla, á., Beszterczebánya, Zólyomm.
Hrúsz József, á., Nagy-Szalatna, Zólyomm. 
Kosztolánju Imre, á., Alsó-Kamenecz, Barsm.
Králjk Samu, á., Bakabánya, Hontm.
Kürthy Győző, k., Péczet, Pestm. ismétlő.
Lehoczky Gyula, á., Selmecz, Hontm.



Moczkovcsák Ernő, á., Mező-Berény, Békésni. 
Neuspieler Béla, i., Ipolyságh, Hontm.
Nigrinyi Sándor, k., Vihnye, Barsm.
Nyácsik Béla, á., Temes-Buttyin, Temesm.
Nyitray Béla, k., Selmecz, Hontm.
Obuch János, á., Balázsfalva, Turóczm.
Oláh Gbor, k., Pásztó, Hevesm.
Pauks Béla, a., Jolsva, Gömörm.
Pesthy János, á., Űzd, Tolnám.
Pivaresek Kálmán, á., Tót-Pelsőcz, Zólyomm. 
Raksányi Samu, á., Bakabánya, Hontm.
Kell Gyula, á., Teszér, Honim.
Svehla Géza, á , Breznóbánya, Zólyomm.
Stuller Sándor, k., Mező-Keresztes, Borsodul. 
Szathmáry Péter, h., N.-Esztergár, Veszprérnm. 
Szever Pál, á., Maglód, Pestm.
Szkalos Emil, á., Tamási, Nógrádm., ismétlő. 
Schwarc Arnold, izr., Laczkó, Plontm. 
f) Szlancsik György, á., Osztrolúka, Zólyomm. 
Sztrhárszky Gyula, á., Tót-Peisőcz, Zólyomm. 
Thébusz János, á., Zólyom, Zólyomm.
Tirnkó György, á., Pribócz, Túróczm.
Tóth József, k., Selmecz, Hontm., ism.
Uttzás Virgil, á., Selmecz, Hontm.
Westhoff Károly, ár.,' Nándorhuta, Gömörm.
Záhn Oszkár, á., Bélabánya, Hontm.

Összesen 42.

I. évi tanfolyam, tanítóképzősök.
Helyvigh Gyula, á.. Selmecz, Hontm.
Klein Mór, á., Vihnye, Barsm.
Kopa József, á., Radvány, Zólyomm.
Mayer Pál, á., Iklad, Pestm.
Titt Ottó, á., Zólyom-Brézó, Zólyomm. _

Összesen 5.

IV. osztály.
Baumann Győző, á., Újbánya, Barsm.
Brocken Béla, á., Pilis, Pestm.



Clement Ernő, á., Selmecz, Hontm.
Delinga Samu, á., Bakabánya, Hontm.
Hamrák Béla, á., Selmecz, Hontm.
Herbst Ágost, á., Selmecz, Hontm.
Honkó Pál, á., Zólyom, Zólyomm.
Hrúz Samu, á., Bakabánya, Hontm.
Jeszenszky Imre, á., Mező-Berény, Békésm.
Krausz Vilmos, á., Selmecz, Hontm.
Kupcsok Samu, á., Bakabánya, Hontm.
Lányi Árpád, h., Besó, Barsm.
*) Lévay Ernő, k., Fajkürth, Barsm.
Lipcsey Leó, á„ Gödöllő, Pestm;
Manner Géza, k., Kis-Terenye, Nógrádm.
Mráz János, k., Székesfehérvár, Fejérm.
Rásó Jenő, á., Alsó-Széli, Pozsonym.
Repiczky Emil, á., Korpona, Hontm.
**) Rohács Boldizsár, á., Udvarnok, Hontm.
Uray Zoltán, h., Hete, Bereghm.
Vajda Barna, á., Palást, Hontm.

Összesen 21.

III. osztály.
Adamcsik Samu, á., Bakabánya, Hontm.
**) Braxatorisz Oszkár, á., Badin, Zólyomm.
Chrien Gusztáv, á., Selmecz, Hontm.
Glement Aladár, á., Selmecz, Hontm.
Dankó János, á., Brezova, Nyitram.
Érti János, á., Selmecz, Hontm.
Fabriczius Dezső, á., Mere, Hontm.
Feigl József, á., Zólyom, Zólyomm.
Gaál István, h., Vámos-Ladány, Barsm.
Gellén Barna, h., Puszta-Szalatnya, Nógrádm 
Gracza Vilmos, á., Bakabánya, Hontm.
Hecsko Gyula, á., Hodrusbánya Hontm.
Herbst Gyula, á., Selmecz, Hontm.
Hlatky Béla, k., Selmecz, Hontm.
Hornyacsek István, á., Selmecz, Hontm.
Illavszky Győző, á., Vázsecz, Liptóm 
Jahoda János, á., Pónyik, Zólyomm.
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Klein Ernő, izr., Bábaszék. Zólyomra.
Kostyál Béla, á., Szilád, Nyitram.
Krátky Gyula, á., Maglód, Pestm.
Kubis Miklós, á., Zólyom, Zólyomra.
Lehoczky Frigyes, á., Selmecz, Hontm.
Lipovszky Pál, á., Felső-Palojta, Hontm.
*) Maróthy Gyula, á., Vanyarcz, Nógrádm.
Platthy Miklós, á., Albertfalva, Pestm.
Rell Béla, á., Teszér, Hontm.
Seidel Vilmos, á.* Selmecz, Hontm.
Sóltz Elemér, á., Tiszolcz, Gömörm.
Szabó Károly, á., Endrefalva, Nógrádm.
Szécsi Sándor, k., Selmecz, Hontm.
Uhljar Samu, á., Zólyom, Zólyomra.

Összesen 31.

II. osztály.
Baker Árpád, k., Selmecz, Hontm.
Baumerth Dániel, á., Selmecz, Hontm.
Belházy Arnold, k., Csesztve, Nógrádm.
Bobál Samu, á., Szászi, Zólyomm.
Ferjencsik Géza, á., Zólyom, Zólyomm.
Gracza János, á., Bakabánya, Hontm.
Garzó Sándor, h., A.-Dabas, Pestm.
Händel Béla, á., Selmecz, Hontm.
Jahoda Emil, á., Pónyik, Zólyomm.
Jeszenszky Gyula, á , Zólyom, Zólyomm. 
Kudrony Gyula, á., Rima-Zaluzsány, Gömörm. 
Libertinyi Zoltán, a., Selmecz, Hontm.
Eiptay László, á., Fakó-Vezekény, Barsm. 
Manner Árpád, k.. Kis-Terenye, Nógrádm. 
Mauks Imre, á.. Losoncz, Nógrádm.
Nádosy Ferencz, á , Losoncz, Nógrádm. 
Neubauer Ferencz, k., Fernezély, Szatmárm. 
Ollik Kálmán, á , Bakabánya, Hontm.
Patav Kálmán, h., Szódó, Barsm.
Pauks Villibald, á., Murány, Gömörm.
Paulinyi Ármin, á., Tőt-Polsőcz, Zólyomm. 
Platthy Tibor, á., Budapest.
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Rosenfeld Mór, izr., Selmecz, Hontm.
Simko János, ú., Banka, Honira.
Segesváry Miklós, h., A.-Dabas, Peslm.
Spitz Gábor, izr., N.-Csepcsény, Túróczm.
Sromin József, á., Selmecz, Hontm.
Schelle Gyula, á., Selmecz, Hontm.
Szabó Lajos, h., Szinobánya, Nógrádm.
Uttzás Gyula, á., Selmecz, Hontm.
Véber József, á., R.-Keresztúr, Pestm.

Összesen 32.

I. osztály.
Baker Aladár, k., Selmecz, Hontm.
Bánik Lajos, á., Selmecz, Honim., ismétlő.
Bartos Árpád, á., A.-Bódony, Nógrádm.
Baumann Béla, á., Tisza-Dob, Szabolcsra.
Bázlik Mihály, á., Bakabánya, Hontm.
Csorba Rezső, á., Komárom, Komáromra.
Czobor Miklós, k., Bakabánya, Hontm.
Dániel Kálmán, á., Zsibritó, Llontm.
f) Fábry János, á , Kis-Kelecsény, Nógrádm., ismétlő.
Farkas Zoltán, á., N.-Kürtös, Nógrádm.
Fiedler János, á., Selmecz, Hontm., ismétlő.
Gresics Géza, k., Losoncz, Nógrádm.
Gressó János, á., Selmecz, Hontm.
**) Gretzmacher Gyula, á., Szélakna, Hontm. 
Grossmann Ede, á., Zsarnócza, Barsm.
Haan Ferencz, k., Kis-Túr, Honim., ismétlő.
Hecser Húgó, á., N.-Szalatna, Zólyomul.
Hornyacsek Béla, á., Selmecz, Hontm.
Immerblum Arthur, izr., Steffultó, Hontm. 
f) Jeszenszky Géza, á., Mező-Berénv, Békésm. 
Kachelmann Oszkár, á., Selmecz, Honim.
Kapp Húgó, izr., Selmecz, Hontm.
Keviczky Lajos, á., Bakabánya, Hontm.
Kiszely János, á., Báth, Hontm.
Kosztolányi Gyula, á., N.-Kosztolán, Barsm., ismétlő. 
Liszkay Miklós, á., Selmecz, Hontm.
**) Mráz Adolf, k., Prosznitz, Morvaorsz.



no
Medveczky János, á., Zólyom, Zólyumm. 
Nedeczky Zoltán, á., Terény, Hontm.
Neuspieler Kálmán, izr., Ipolyságh, Hontm. 
Niederland Rezső, á., Selmecz, Hontm.
Pokorny Emil, k., Korpona, Hontm.
Ráth János, k., Petrozsépy, Hunyadm,
**) Reif Emmanuel, izr., Steffultó, Honim. 
Rumann Gyula, á., H.-Terény, Nógrádm.
*) Stuller László, k., Mező-Keresztes, Rorsodm. 
Schvarz Sámuel, izr., Egeg, Hontm., ismétlő. 
Szegedi Sándor, izr., A.-Rakoncza, Hontm. 
Székely Jenő, k., R.-Kereszlúr, Pestm. 
Szcntislványi Gyula, á., Vihnye, Barsm.
Udvardy Rezső, k., Lúd róva, Liptóm.
Vörös Tihamér, á,, Selmecz, Hontm.
Weisz Leó, izr., Selmecz, Hontm.
Záborszky Árpád, á., Horhi, Hontm.

Összesen 44.










