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I.

f  Bellas János.
1838- 1894.

Bellus János a classica philologia jeles tanára folyó év 
február 23-án hosszú betegség után, gyötrő fájdalmak között 
élhúnyt. 29 évig működött áldásosán, szerettetve tanítványaitól, 
kik közül igen számosán a legnagyobb hálával és elismeréssel 
emlékeznek meg egykori szigorú, de igazságos és egyenes lelkű 
tanárukról. 20 évet töltött a selmeczi kerületi lyceumon, ki
tartó buzgósággal tárgyalta kedves classicusait, szakértelemmel 
és vonzóan. A lassú emésztő betegség, mely két éven át sor
vasztotta testi erejét, csak ez iskolai év elején kényszerítette 
kedves kathedrája elhagyására. Még egy remény kecsegtette ő t : 
a nagy méltóságú Cultus-Minister úr által tervezett tanári nyug
díj életbe léptetését várta nyugtalanul, áhítva leste az ügy 
fejlődését, és mennyi tervet készített magának nyugalmi éveire. 
Fájdalom, vágyát nem érhette el, örök nyugalomra tért, mi
előtt a tanári nyugdíj ügyp az országházban tárgyaltatott volna.

Bellus János született 1838-ban Osgyánban, Gömörme- 
gyében, igen szegény zsellér szülőktől. „Paraszt gyereknek“ 
vallotta magát s büszke volt származására. Atyja részből ara
tott, ő hordta neki az ételt, majd mint marokszedő anyjával 
versenyt dolgozott a mezőn.

Gymnasiumi tanulmányait az akkori osgyáni kis gymna- 
siumban kezdte. Az élénk felfogású fiú csakhamar feltűnést 
keltett szorgalma és haladásával. Jövőjére döntő befolyással 
volt édes apja, kit ő maga igen gyakran lelkesedve magasztalt 
s úgy jellemezett, mint szigorú és meglepően józan gondol
kodású .paraszt embert. Nem egyszer beszélte el, miként szok
tatta a fájdalmak és küzdelmek elviselésére. Egy ízben k ep t 
mélyen megvágta sarlóval mezei munka alkalmával s ! úrért 
sírni merészelt, atyja keményen megverte őt; máskor pedig
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téli időben a Szuha palakon csúszkálva, beszakadt nyakig, és 
midőn keményre fagyott ruhával nyugodlan jött haza, bátorí
tólag biztatta. Midőn pedig egyszer nem épen dicsérőleg pró
bált nyilatkozni egyik gyenge tanáráról, ismét keservesen kebelt 
apja kérges kezének súlyát éreznie. Atyja kemény szigorúsá
gával ellentétben édes anyjának szerető gyöngédsége sem ma
radt nála nyom nélkül. Látszólagos rideg külseje szerető jó 
szivet rejtett.

A gymnasium magasabb osztályait a selmeczbányai lyce- 
umban végezte. Szegénységgel itt is sokat küzdött, de mint jeles 
tanuló, jóakaró pártfogója, az ismert jótékonyságé Breznvik 
János igazgató segítségével tartotta fel magát. A nyolezadik 
osztály befejezése után a theologiára készült, de mert a po
zsonyi útra költséggel nem rendelkezett, még egy évig ugyan
csak pártfogója tanácsára Selmeczbányán maradt, mint bene- 
volus auditor correpelitori minőségben, többféle iskolai segélyben 
részesülvén, egy kis összeget gyűjtött, a melylyel Pozsonyba 
utazhatott s ott a theologián beiratkozhatott. Pozsonyban az 
akkori három évre terjedő cursust nem fejezte be; mint másod
éves theologust hívta meg Báró Podmaniczky Ármin Aszódra 
fiai mellé nevelőnek. Életében ez forduló pont volt. Mint tö
rekvő, igen szellemes fiatal ember az előkelő családnál, a ház 
nagymiveltségű úrnője szül. Keglevils grófnő és irodalmunk s 
politikai életünk nagyhírű oszlopa: Podmaniczky Frigyes báró 
társaságában magas társadalmi műveltségre tett szert.

A hatvanas évek elején, az aszódi ev. algymnasium több 
évi szünetelés után Sárkány János lelkész buzgólkodása, Pod
maniczky Ármin pártfogása mellett újra megnyílt. Bellus János 
1865-ben tanárváltozás alkalmával a neki felajánlott tanszéket 
principálisa rábeszélésére elfogadta, vele tanítványai az ifjú 
bárók is bejártak a gymnasiumba. Két évi gyakorlat után, a 
kerületi gyűléshez benyújtott folyamodványa következtében 
— bár a theologiát be nem fejezte — engedélyt kapott a ta
nári vizsga letételére. Ezt sikeresen letevén, mint rendes tanár 
működött tovább az aszódi gymnasiumban.

1869-ben Moravcsik Mihály, ki Sárkány János után hiva
tott meg Aszódra lelkésznek, a gymnasiumot új lendületnek 
indította.

1872-ben Votisky Károly, az akkori igazgató-tanár el
távozván, Bellus János foglalta el helyét és két évi igazgató
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sága alatt az aszódi kis gymuasiumot egy nagy vidék jóhírű 
intézetévé tette.

1872. év szeptember havában Breznyik János lyceumi 
igazgató Bcllus Jánost a selmeczi lyceumba hívta meg a latin 
és görög nyelv tanszékére. Azóta itt működött szerettetve, 
becsülletve tanártársai, tanítványai és a selmeczi közönség 
által s mint az ifjúság kitüntetett kedveneze maradandó ér
demeket szerzett magának.

Mint agglegény élte le napjait. Még Aszódon jegyben járt 
egy kiváló szépségű leánynyal, de mert a házasságot a leány 
szülei ellenezték, a viszony felbomlott s ő többé nősülésre 
nem gondolt

Kiváló jellemvonása volt az elhunytnak bámulatra méltó 
tisztaság- és rendszeretete, külső megjelenésében minden kö
rülmények közt kifogástalan volt. Tanári működésében a pon
tosság, szigorú kötelességérzet tekintetében példányképe volt 
társainak. Szókimondó egyenessége némelyekre kellemetlen 
benyomást gyakorolt, de a kik ismerték közelebbről, elnézték 
némely különösségeit, zamatos és szellemes mondásaiban gyak
ran gyönyörködhettek.

Betegsége influenzával kezdődött, melyből tüdőbaj fejlő
dött. Ez év január végén a baj rohamosan haladt előre, úgy 
hogy február elején ágyba döntötte s végre öt napi agónia 
után kiszenvedett.

Temetése tanártársainak, a lyceumi ifjúság és a nagy- 
közönség mély részvéte mellett ment végbe február 25-ikén. 
Különösen kiemelendő s nemes érzületről tanúskodó tény, 
hogy a helybeli kir. katli. nagygymnasium tanári kara az ösz- 
szes ifjúsággal ünnepélyesen kivonulva adott kifejezést az el
hunyt iránt való részvétének. A díszes koszorúkkal (köztük a 
pozsonyi theologián hallgató volt növendékek koszorújával is) 
borított koporsót Händel Vilmos főesperes megható beszéde és 
e sorok írójának búcsúszavai után helyeztük a sírba. A gyász- 
szertartásnál a lyc. tanítóképző növendékei Moesz Géza lyc. 
tanár vezetése alatt hatásos éneklésükkel működtek közre.

A lyceum jeles tanárát, a tanári kar jó kartársát s az 
ifjúság valódi atyját siratja benne.

Miesinay János,



II. Tanárok.
1. Breznyik János, kir. ianácsos szabadságon.
2. Bellus János, class, phil. tanára évközben meghalt.
3. Dr. Cserei Adolf, rendes tanár, osztályfő az V-ik 

osztályban. Tanított az 1. és 11-ban földrajzi, Ill-ban fizikai 
földrajzi, V-ben latint és természetrnjzt, VI-ban természet- 
rajzt. Heti Óraszám 24. Azonkívül' gyorsírást, és II-ban a 
szépírást.

4. Haitsch Samu, rendes tanár, osztályfő a VII-ik osz
tályban, a katonai gyakorlatok vezetője, a testgyakorló és ví
vókor elnöke, tandíjkezelő. Tanított az I-ben számtant, szép
írást, IJI-ban magyart és németet, V., VI., VII., VIII-ban 
németet. Heti óraszám 24. Katonai gyakorlatok 2 óra.

5. Hlavatsek András, rendes tanár, osztályfő a Vl-ik 
osztályban, a Biblia-egylet elnöke. Tanított a VI-ban latint és 
görögöt, VII-ben latint és göiög-pótló irodalmi olvasmányt, 
VIII-ban latint. Heti óraszám 24.

6. Jankó János, helyettes tanár, a Petőfi-kör elnöke. 
Tanított a III.-ban történetet és földrajzt; magyarnyelvet IV.,
V., VI., VII., Vili.-ban. Heti óraszám 20.

7. Jezsovics Károly, rendes tanár, igazgató, a fizikai 
szertár őre. Tanított a VI., VII, VIII-ban mathesist, VII. 
VIII-ban fizikát. Heti óraszám 16.

8. Király Ernő, rendes tanár, osztályfő a VIII-ik osz
tályban, a dal és zeneegyesület elnöke, a tanári értekezlet 
jegyzője. Tanította IV-ben történetet, V-ben görögpótló iro
dalmat, történetet, VI-ban egyetemes egyháztörténetet, görög
pótló irodalmat, történetet, VII-ben egyetemes egyháztörténe
tet, politikai földrajzt, VIII-ban történetet. Heti óraszám 21.

9. Lenesé János rendes tanár, osztályfő a III. osztály
ban, a rajzszertár őre. Tanított az I., II , III, IV-ben raj
zoló geometriát, II-ban számtant, V. Vl-ban szabadkézi rajzt,
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VII. Vlll-ban szabadkézi rajzt és ábrázoló mértani. Szabad
kézi rajzt a tanítóképzőben. Heti óraszám 22.

10. Micsinay János, rendes tanár, osztályfő a Il-ik osz
tályban, a tanítóképző vezetője, az alumneum ephorusa. Taní
tott a II-ban latint, magyart és vallástant, IV-ben németet; 
paedagogikát és gazdaságtant a tanítóképzőben. Heti órasz. 23.

11. Moess Géza, rendes tanár, osztályfő a IV-ben; Ta
nított a IÍI-ban számtant, IV-ben vallástant, latint, algebrát, 
V-ben latint, I , II., III., IV-ben éneket és zenét a tanítókép
zőben. Heti óraszám 19.

12. Osztroluczky Gyula, rendes tanár, osztályfő az I-ső 
osztályban, lyeeumi könyvtáros. Tanított az I-ben vallástant, 
magyart, latint, Ill-ban vallástant, V-ben methesist. Heti 
óraszám 21.

13. Szever János, id. helyettes tanár. Tanított Ill-ban 
latint, V., VII., VIII-ban görögöt, Vlll-ban görögpótlót Heti 
óraszám 22.

Rendkívüliek.
1. Balázsi József, r. kath. segédlelkész, hitoktató.
2. Händel Vilmos, magyar-német lelkész, honti főespe

res. Tanított az V-ben vallástant, VIII-ban philosophiai pro- 
paedeuticát és vallástant.

3. Huber József, városi tornamester.
4. Herbst János, zenetanár.
5. Welwart Jakab, izr. vallástaníló.
Jegyzet. A heti óraszámból kitűnik, hogy a tanárok túl 

voltak terhelve. Ennek főoka az, hogy Bellus János tantár
gyait már 1893. november havában szét kellelt osztani. Meg
jegyzendő különben, hogy a kötelező heti tanórák száma 18, 
rajztanárnál 20; a többletet külön díjazzuk.

III.
A tanítás nyelve az egész gymnasiumban kizárólag ma

gyar. Jönnek ugyan az első osztályba olyanok is, a kik keve
set tudnak magyarul, de más szót mint magyart, úgy a ta
nártól, mint az osztálytársaktól nem hallva, már a második 
harmad közepe táján képesek a többiekkel haladni.
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IV. A végzett tananyag.
Rendes tantárgyak.

I - s ő  o s z t á l y .
Osztályfő: Osztroluezky Gyula.

Vallástan, hetenként 2 óra. Ó-testarnentomi történetek. 
Kátéból a tíz parancsolat. Tk. Pálffy, „Bibliai történetek“ és 
Luther-Győry „Kis Káté“-ja. Tanár: Osztroluezky. Gyula.

Magyar nyelv, hetcnkinl G óra. Nyelvtanból: a hangok, 
a mondat és részei részletesen, beszédrészek, igeragozás, szó
képzés és az összetett szavak. Olvasókönyvből: mesék, mondák, 
rövid rajzok és elbeszélések tárgyi magyarázatokkal és elemezve. 
A következő költemények emlékei tettek: János vitéz az óriások 
között, Nyalka huszár, Halvány katona, Hadnagy uram, A rab 
gólya, Vándorfiú, Anyám tyúkja, Szüretünk, Téli világ, Rákosi 
szántó. Tk. Szinnyei József „Magyar nyelvtana“ és Lehr-Riedl 
„Olvasókönyve“. Tanár: Osztroluezky Gyula.

Latin nyelv, hetenkint 7 óra. Névragozás, a melléknév 
fokozása, számnév, névmások és az igeragozás cselekvő alakjai. 
Olvasókönyvből 29 fejezetet (köztük 9-et emlékelve is) ma
gyarból latinra és latinból magyarra fordítottak. Tk. David 
István „Latin nyelvtana és Olvasókönyve“. Tanár: Osztroluezky 
Gyula.

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

Számtan, hetenként 3 óra. A négy alapmívelet, egész és 
tizedes tört-, nevezett és nevezetlen számokkal, oszthatóság, a 
legnagyobb közös osztó, a legkisebb közös többszörös fölkere
sése, közönséges törlek, a közönséges és tizedes törteknek 
egymásra való átalakítása, ídőszámolás. Tk. Lutter Nándor 
Számtana. Tanár: Haitsch Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. Pontok, vonalak és 
szögek fekvései és mérési viszonyai. A háromszög, négyszög 
és sokszög fogalma és tulajdonsága. Az idomok symmetriája, 
összeillősége és hasonlósága. A kör fogalma és tulajdonsága.
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Az idomok kerület- és területmeghatározása. Az ellipsis, tojás
vonal, hullám- és csigavonal egyszerű szerkesztése A végzett 
tananyag alapján geometriai díszítmények rajzolása tábláról. 
Lapok száma 24. Tk. Fodor-Wagner Rajzoló mértan. Tanár: 
Lencső János.

Ének, hetenként 1 óra. A II. osztálybeliekkel együttesen 
tanultak gyakorlatokat és 20 egyházi éneket. Kk. Moesz Géza, 
Kis Orgona. Tanár: Moesz Gésa.

Szépírás, hetenként 1 óra. Tanár: Haitsch Samu.
Tornázás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint. Tanár: Hu

ber József.

TI. o s z t á l y .
Osztályfő: Miesinay János.

Vallástan, hetenként 2 óra. Kátéból: Az apostoli hit
vallás, Miatyánk, keresztség és úrvacsora. Bibliai történet: 
újszövetségi bibliai történetek. Tk. Győri Vilmos „Kis Káté“-ja 
és Pálfy „Biblia története.“ Tanár: M iesinay János.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Határozók részletesen, 
egyszerű és összetett mondattan. Olvasmányok: Mit csinál a 
gólya ? A hortobágyi farkas. Az árvái Kárpátok és lakúik: a) 
Kirándulás a Babjagurára. b) Második kirándúlás. c) A lakó
házak. d) A tetőn, e) A lerándúlás. f) Pásztorélet a Tátrán.
— Magyar történelmi elbeszélések: Szent László és a kunok. 
Nándorfehérvár ostroma. Salamon harczai és vége. A keresz
tes háborúk. — Görög monda és történet: a) Theseus, b) 
A görög-perzsa-háborúk kezdete, ej A maralhoni csata d) A 
salamisi csata.

Költemények magyarázata és szavalása: A Tisza. Sala
mon. Búcsú. Hazámhoz. Az Ó torony. A rab oroszlán. A 
lengyel anya. A zarándok. A betyár. A holt katona. A puszta 
télen. A jó öreg kocsmáros. A tudós macskája. A keresztútról.
— Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tk. dr. Szinnyey J. 
„Magyar nyelvtan.“ és Lehr Riedl „Olvasó könyv.“ Tanár: 
Miesinay János.

Latin nyelv, hetenként 7 óra. Az első osztály tananya
gának átismétlése, folytatva a teljes igeragozás. Rendhagyó 
perfectumok és supinumok, rendhagyó és személytelen igék* 
határozók, elöljárók és kötőszók. — Olvasmány: Mesék és
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Róma története Tullus Hostiliusig. Összesen 28 gyakorlat for
dítva és emlékelve. Hetenként egy írásbeli dolgozat. Tk. 
Schultz Dávid „Latin nyelvtana“ és Dávid „Olvasókönyve.“ Ta
nár: Micsinay János.

Földrajz, hetenként 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausz
trália körrajza, domborzati viszonyok, vízrendszere, éghajlata, 
növény- és állatvilága, népei; országok, birtokok és főbb vá
rosok. — Térképrajzolás. Benyovszky, Stanley utazó műveinek 
olvasása. Tk. Dr. Némethy K. és Dr. Cserei A „Földrajz“ Bu
dapest III. kiadás. Tanár: Dr. Cserei Adolf.

Számtan, hetenként 4 óra. Az első oszLály. tananyagá
nak ismétlése, különösen a tizedes és közönséges törlek. Ará
nyos osztás. Számolási rövidítések. Alapmíveletek korlátolt 
pontossággal. Az arányosság fogalmának fejtegetése. Egyszerű 
hármasszabály. Olasz practica. Arányok, arányiatok és azoknak 
alkalmazása. Száztóli számolás Egyszerű kamatszámolás. Fel
adatok a geometria köréből. Kéthetenként iskolai dolgozattal. 
Tk. Dr. Lutter N., Közönséges számtan. T anár: Lenesó János.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. A hasábok, gúlák 
és szögletes szabályos testek leírása. A henger, a kúp s a 
gömb leírása. A testek hálózata, felülete és köbtartalma. A 
testek synmetriája, összevágása és hasonlósága. A pont, egyenes 
és sík absolut és relativ helyzete a térben. Két egyenes és két 
sík helyzete a térben, a lapszög mérése. Több sík relativ 
helyzete, a testszög, a gúlalapok s a hasáblapok keletkezése 
s leírása. Testminták készítése. A tanult testek rajzolása kör
vonalban és árnyékolva az axonometria segítségével. Rajzla
pok száma 20. Tk. Fodor Wagner, Rajzoló geometria. Tanár: 
Lencső János.

Tornázás, hetenként két óra. Utasítás szerint. Tanár: 
Huber József.

Ének, hetenként egy óra Tanár : Moesz Géza.
Szépírás, hetenként egy óra. Tanár: Micsinay János.

III. o s z t á l y .
Osztályfő: Lenesó János.

Vallástan, hetenként 2 óra. Egyháztörténet. Tk. Haan 
Lajos, A keresztény egyház története. Jövő évben Bereczky 
Sándor Egyháztörténete. T anár: Osstroluczky Gyula.
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Magyar nyelv, hetenként' 3 óra. Rendszeres magyar 
nyelvtan. — Olvasmányok : A bölcs dervis. Keresztény és 
török. Világos vára. Az utazók. A gondviselés úija. Diagoras 
öröme. A nagy ugrás. A peregrinus. Az első magyar komikus. 
Mátyás király jeles tettei. Mátyás király mint hadvezér és mint 
uralkodó. Mátyás halála és jelleme. A görög színház. Föltalálás 
és fölfedezés. A lőpor. A lövőfegyver. A papiros. A könyv- 
nyomtatás. — Költemények: Hymnus. Szülőföldemen. A hamis 
tanú. Szüreten. Füstbe ment terv. A szegény asszony könyve. 
Pató Pál úr. Az alföld. Egy gondolat bánt engemet. Magyar- 
ország czímere. A szerény. Az igaz bölcs. Családi kör. Pipás 
kántor. Szózat. Szibinyáni Jank. Mátyás anyja. Kéthetenként 
írásbeli dolgozat. Tk. Szinnyei József, Rendszeres magyar 
nyelvtan és Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv III. kötet. Tanár: 
Haitsch Samu.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan : a mondatré
szek egyezése, a nominativus, accusativus, dativus, genitivus, 
ablativus használata; sajátságok a főnevek, melléknevek hasz
nálatában, fordítási gyakorlatokkal. — Liviusból: A köztársaság 
kezdete, a tanács kiegészítése, a Tarquinius család száműze
tése, Tarquinius híveinek összeesküvése Rómában, a Veii és 
Tarquinii városával viselt háború, Porsenna király és a ró
maiak, a dictatorság behozatala és a Regillus-tó mellett vívott 
csata, a plebeiusok nyomasztó helyzete és a szent hegyre való 
kivándorlása. 24 fejezet fordítva és fejtegetve, 8 fejezet emlé
keivé is. Versek : hexameterek és dactylusi sorpárokból szemel
vények. Phaedrus meséiből: De vulpe et uva, Rana rupta 
et bős, Vacca et capella, Ovis et leo, Vulpes et eiconia, Lupus 
et agnus, Graculus superbuset pavo, fordítva, magyarázva és 
emlékelve. Hetenkint egy írásbeli dolgozat: egyes mondatok 
fordítása magyarból latinra, a mondattani szabályok begyakor
lására, a Liviusból olvasottak rövid tartalmi összefoglalása. Tk. 
Schultz-Dávid, Latin mondattan; Dávid István, Latin olvasó
könyv. Tanár: Szever János.

Német nyelv, hetenként 4 óra. A betűk ismertetésé, írás, 
olvasás, helyes kiejtés, hangsúlyozás, a határozott, határozatlan 
s tagadó névelő, a főnév s melléknév ejtegetése, utóbbinak 
fokozása, a számnevek s névmások ejtegetése, a hajlítási és 
módbeli sogédigék; a gyenge, erős és vegyes igehajlítás cse
lekvő és szenvedő alakban; visszaható, személytelen és össze
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tett igék — Olvasmányok: Herakles und die Schlangen. 
Herakles und der Löwe. Die Thebaner. Das Orakel. Der Löwe 
von Ncmca. Die Hydra von Lerna. Der wilde Eber. Der Hirsch 
von Keryneia und der Stall des Augeias. Die Sumpfvögel von 
Stymphalos. Der Stier von Kreta und die Pferde des Diomedes. 
Die Amazonen. Hesione. — Költemények : Die Riesen und die 
Zwerge. Der Kukuk und der Staar. Die Rache. Des Knaben 
Berglied és Das Räthsel. Ezen prózai olvasmányok s költemé
nyek fordítása, emlékelése (7 prózainak) s német nyelven való 
elemzése. Az olvasmányokban előfordult főneveknek ejtegetése, 
az igéknek hajlítás szerint való, valamint a conjunctiók- és 
praepositióknak rendszeres összeállítása Szóbeli fordítás né
metre minden feleléskor, kéthetenkint az olvasottakra vonat
kozó magyar szöveg fordítása írásban. Tk. Hoffmann Mór 
Német nyelvtana és olvasókönyve. I. rész. Tanár: Haitsch 
Samu.

Történet és földrajz, hetenként 4 óra. Magyarország 
története és az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza. 
Időszaki tábla készítése. Tk. Csánki. Tanár: Jankó János.

Fizikai földrajz, hetenként 2 óra. Fizikai jelenségek; a 
testek általános tulajdonságai; a vízről és levegőről. A hőtan, 
fénytan, elektromosság és mágnesség tanainak alapvonalai. A 
földfelület-fizikai jelenségei a szárazon, a vízben, a levegőben, 
a föld belsejében. Tk. dr. Schmidt A. Fizikai földrajz, V. 
kiadás. Tanár: dr. Cserei Adolf.

Számtan, hetenkint 3 óra. Kamatszámítás, határidőszá
molás, kamatos kamatszámítás, lerovat, agio, biztosításügy, 
váltók, állampapírok, részvények, tara, arányos osztás, ele
gyítés. Tankönyv Lutter N., Közönséges számtan. Tanár: 
Moesz Gésa.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Az első osztály 
tananyaga bővebben tárgyalva, különösen szerkesztések. Egyen- 
lőközüek és merőlegesek szerkesztése. Alapműveletek egyene
sekkel és szögekkel. A háromszögek, négyszögek és sokszögek 
tulajdonságai s adott alkotó részeikből való szerkesztése. A kör 
leírása s a körhöz tartozó szerkesztési feladatok megoldása. 
A síkidomok kerület- és területszámítása, azoknak symmetriája, 
összevágása és hasonlósága. A térképrajzolásról. A tanultak 
alkalmazása a földmérésnél. Geometriai feladatok megoldása
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számítással. Rajzlapok száma 26. Tk. Fodor-Wagner, Constructs 
Planimetria. Tanár: Lencső János.

Tornázás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint. Tanár: Huber 
József.

Ének, hetenként 1 óra. A IV. osztálybeliekkel és tanító
képzősökkel egyesülve. Tanultak 20 egyházi éneket 3 hangra. 
Kk. Moesz Géza Kis orgona. Tanár: Moesz Géza.

I V . o s z t á l y .
Osztályfő: Moesz Géza.

Vallástan, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. Kk. Sze- 
berényi Gusztáv dr. „Vezérfonal a konfirmálandók oktatásá
ban. Tanár: Moesz Géza.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmányok: 
Arany János Toldi-ja, mind a tizenkét ének részletesen fejte
getve s összehasonlítva az eredetivel, az első négy, továbbá 
a VI. és VII. könyv nélkül is. Ezen kívül, részint a stilus kü
lönböző nemeinek, részint a versformák megismerése végett 
a következő költői olvasmányok fordultak elő: Szent László 
füve. (Tiszta magyarság, szabatosság.) Magyar vagyok. (A nyelv 
energiája.) Okatootaia. (Gúny.) O-classicai versformák begya
korlására : Egerből egy részlet. A közelítő tél. Az én osztály
részem. Magyarország czímere. Részletek a Budai harczjáték, 
Szondi és A legszebb ének-bői. Prózai olvasmányok: Kassai 
István. Ferencz király megkoronáztatása. Vörösmarty életéből. 
Szent István uralkodásának vége. Ezek alapján tanulták a stilus 
egyes nemeit. írásbeli dolgozatok a kellő számban. Tk. A sti
lisztika első része, Góbi Imrétől. Tanár: Jankó János.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Mondattan : Idők haszná
lata, indicativus, coniunctivus a főmondatokban, kötőszókkal 
kapcsolt coniunctivus, visszamutató mondatokban használt 
coniunctivus, imperativus, infinitivus, accusativus cum infinitivo, 
oratio recta és obliqua, participium attributivum és absolutum, 
gerundium és gerundivum, supinum, megfelelő fordítási gya
korlatokkal. A prosodia főbb szabályai latin nyelven is. Livius- 
bó l: Rómának a gallusok által való elfoglalása és Camillus, 
az első sanmitháború a latinok ellen, a Pyrrhus ellen viselt 
háború. Ovidiusból: Remus halála. Az emberi nemnek négy 
korszaka. Daedalus és Icarus. Mindez fejtegetve, a költemények
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mind, a prózából 7 fejezet emlékelve is. Hetenként egy írásbeli 
dolgozat, 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. Tanár: Moesz 
Géza.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A főnév és igeragozás 
ismétlése. Egyszerű bővített mondat és mondatrészek német 
nyelven tárgyalva. Olvasmányok: Der Argonautenzug I—V. 
szakasz. Der hörnerne Siegfried I-ső szakasza. Költemények: 
Der Sänger. Der Wilde Jäger. Der Graf von Habsburg. Két
hetenként egy írásbeli dolgozat. Tk. Hoffmann Mór, Német 
nyelvtan és olvasókönyv II. rész. Tanár: Micsinay János.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Chemiai előismeretek. 
Az ásványtanból: az ásványok fizikai tulajdonságai; az ás
ványrendszerek ; az ásványok rendszeres tárgyalása. A kőzetek 
szerkezete (geotektika). A földtanból: a föld történetének kor
szakai ; a jelenkor s az abban működő tényezők tárgyalása. 
Tk. Dr. Róth-Szterényi, Ásvány-, kőzet- és földtan alapvonalai. 
Tanár: Dr. Cserei Adolf.

Algebra, hetenként 3 óra. A négy alapmívelet, hatvá
nyozás, geometriai sorok, egyenletek egy ismeretlennel és azok 
alkalmazása. Tk. Klamarik-Wagner, Algebra. Tanár: Moesz 
Géza.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. A kör ismétlése. 
Az ellipsis, parabola és hyperbola fogalma, leírása s az ide 
vágó egyszerűbb szerkesztési feladatok megoldása. A kúpsze
letek symmetriája, összeillősége. A második osztály tananyagá
nak, a stereometriának ismétlése s az ide tartozó feladatok 
megoldása számítással. Az ábrázoló mértan alapfogalmai u. m. 
a pont, egyenes, sík, síkidomok és testek ábrázolása egyszerű 
helyzetben. Rajzlapok száma 16. Tk. Fodor-Wagner, Con
structs Planrmetria. Tanár: Lencső János.

Történet, hetenként 3 óra. Az ó-kor története a római 
császárság megalapításáig. Tk. Dr. Mangold Lajos, Világtörté
nelem I. kötet, egyes részletek kihagyásával. Időszaki tábla 
készítése. Tanár: Király Ernő.

Ének, hetenként 1 óra. Tanár: Moesz Géza.
Tornázás, hetenként 2 óra. Utasítás szerint.
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V . o s z t á l y .
Osztályfő: Dr. Cserei Adolf.

Vallástan, hetenként 2 óra. Bibliai bevezetés Lübke 
nyomán. A bibliáról. Az ó testámentomi könyvek. Az új szö
vetség szent könyvei. Tanár. Händel Vilmos.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Költői olvasmányok: 
balladák. — Prózai olvasmányok: Pákásztanya A hegységek. 
Szolimán második hadviselése Magyarország ellen. A török 
városainkban. A stílről. Az első hó. Délamerikai síkságok. 
Ezek alapján tanúlták az írásművek szerkesztését. A tárgy 
felfogását, kiaknázását, az anyaggyűjtés forrásait és módját. 
Az anyag rendezését, vázlatkészítést. — Az előadás formái 
közül: leírást, elbeszélést, elmélkedést és a chriát. A szavalás 
tárgyául részint fejtegetett balladák szolgálták, részint szaba
don választott költemények. írásbeli dolgozat a kellő számban. 
Tk. A stilistika második része Góbi Imrétől és Magyar balla
dák. Greguss-Beöthytől. Tanár: Jankó János.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Livius XXI. könyv 1—40 
cap. olvasása és fejtegetése; a többi fejezetek is tartalmilag 
ismertetve. Livius életrajza és irodalmi működése. A nyelvtan 
egész éven át rendszeresen ismételve. Havonként két írásbeli 
dolgozat, és pedig vagy tárgyalt olvasmányok alapján exlem- 
porálék és compositiók, vagy pedig magyarból latinra való for
dítás. Tk. Bartal-Malmosi, Livius; Schultz Dávid, Nyelvtan; 
Kolmár-Sváby, Fordítási gyakorlatok. Tanár: Cserei Adolf.

Anthologia Latina. Catullustól: Testvérének sírjánál; Ver- 
giliustól: az első ecloga; Ovidiustól: A vízözön. Philemon és 
Baucis. Roma alapítása. Árion. Mindez fejtegetve és emlékelve. 
A költők életrajzai és irodalmi működése, a prosodiai és 
metrikai szabályok ismétlése. Tk. Pirchala Imre. „Antholo
gia Latina.“ Tanár: Moesz Géza.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Alaktan: a hangtan és 
hangsúlyozás elemei, főnév, melléknév, névmás, számnév és 
w-végü igék ragozása. Mindez megfelelő olvasmányokon be
gyakorolva az olvasókönyvből. Praeparatiók készítése óráról- 
órára. Havonként két írásbeli dolgozat, ezeknek együttes kija
vítása. Tk. Curtius-Ábcl, Görög nyelvtan és Schenkl-Ábel^ 
Görög olvasó könyv. Tanár: Szever János.
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Görög-pótló irodalom, hetenként 2 óra. Thukydidesből: 
A halálvész Athénben. Perikies utolsó beszéde. Perikies jel
lemzése. A kerkyraí vérfürdő. Görögország ez időbeli erkölcsi 
állapota. Pylosi események. A siciliai hadjárat, vége. Az athe- 
neiek megsemmisítése. — A görög állami régiségekből: A 
hadügy Athénben. Nemzetközi jog. Szövetkezetek. Berzsenyi 
ódáiból több olvasva: Fohászkodás és A magyarokhoz emlékeivé. 
Egy házi dolgozat. Tk. Szilasy M. Szemelvények Thukydides- 
ből. Szerelemhegyi T. Görög állami régiségek. Jancsó B. Ma
gyar irodalmi olvasmányok. Tanár: Király Ernő.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A rendszeres nyelvtan 
tüzetes ismétlése, harminczkét fordítása gyakorlattal a nyelv
tanból. Prózai olvasmányok: Die Boten des Todes. Eine Wild^ 
Schützengeschichte. Kannitverstan. Der Seiler von Fürfeld. 
Költemények: Der Hadschuch. Gottes Treue. Der Esel und 
die drei Brüder. Die Grenadiere. Erlkönig. Die Theilung der 
Erde. Räthsel I. és II. Schillertől. Ezen költemények cmlékel- 
tettek s tartalmuk egyszersmind beszédgyakorlatul szolgált. 
Minden tanuló egy költeményt tanult magánszorgalomból, en
nek tartalmát röviden elmondta s alapeszméjét a tanár segít
ségével kifejtette. Szavalták: Das Gewitter. Glockenguss zu 
Breslau. Ungarische Haide. Der reichste Fürst. Fischer, Stu
fenleiter. Bürgschaft. Die Macht der Wahrheit. Das kranke 
Kind. Hans Euler. Barbarossa in Kyffhausen. Löwe in Florenz. 
Lied einés Armen. Das Veilchen. Der Elephant u der Schnei
der. Harmosan. Malaya und Malone. Der betrogene Teufel. 
Das grüne Thier und der Naturkenner. Das Lied vom braven 
Manne. Der Bettler und sein Hund. Der Riese Goliath. Die 
traurige Geschichte vom dummen Hänschen. Das Mädchen 
aus der Fremde. Cid’s Tod és Wilhelm Teil. Havonként 
magyar szöveg fordítása írásban. Tk. Dr. Heinrich Gusztáv, 
Deutsches Lehr- und Lesebuch I. Band és dr. Szemák István, 
Német nyelvtan II. évfolyam. Jövő iskolai évben Deutsches 
Lehr- und Lesebuch helyett lesz Herder Cid-je, Heinrich 
G.-.tól Tanár : Haitsch Samu.

Történelem, hetenként 3 óra. Európa története Ame
rika felfedezéséig. Tk. dr. Mangold Lajos, Világtörténelem 111. 
kötet, (tetemes kihagyásokkal és az anyagnak Magyarország 
története szerinti csoportosításával.) A megtartandó évszámok 
bediktálása. Tanár: Király Ernő.
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Mindez megfelelő nyelvi és tárgyi magyarázattal. Xenophon élet
rajza és irodalmi működése. Havonként két írásbeli dolgozat és 
pedig a tárgyalt olvasmánynyal kapcsolatban fordítás görög
ből magyarra és magyarból görögre; a dolgozatok együttes 
javítása. Tk. Cürtius-Ábel, Görög nyelvtan és Schenkel-Abel 
Görög olvasókönyv; Schenkel-Horváih Elischer, Chrestomathia 
Xenophonból. Tanár; Hlavatsek András.

Görög-pótló irodalom, hetenként 2 óra. Mindszenthy G., 
I. János király élete végszakaból; Horváth M., Fráter György 
meggyilkoltatása; Salamon F.. A magyar honvédelem a XVI. 
században; Zzínyi M., A török áfmm ellen való orvosság; 
Pázmány P„ A prédikácziókból. Mely üdvösséges a Magunk 
ismerése. Homeros „Odysseiá“-ja felerészben az órában, fele
részben otthon olvasva. Egy otthoni dolgozat. Tk. Jancsó B., 
Magyar irodalmi olvasmányok; Dr. Gyomlai Gy., Homeros 
„Odysseiá“-ja Tanár: Király Ernő.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A nyelvtan ismétlése. A 
költészettan bevezetése, lényege és felosztása. Az epikai költé
szet lényege és felosztása. A monda és a rege, ennek s aman
nak felosztása, az eposz felosztása, hősköltemény, a világiroda
lom hőskölteményei, a romantikus eposz, vallásos, polgári, 
kómikai és állat eposz, idyll, a regény felosztása, novella. — 
A lyrai költészet felosztása, a dal és fajai, óda, hymnus és 
elégia. — Költemények: Der Zauberlehrling. Die Bürgschaft. 
Die Kraniche des Ibykus és der Ring des Polykrates emlé
kelve. — Olvasmányok: Siegfrids Drachenkampf. Gudrun. 
Der Bergmönch im Harz. Der Gemsjäger. Des kleinen Volkes 
Hochzeitsfest. Das Glück von Edenhall. St. Rochus. Die Ge
schichte von den drei Ringen. Herr von Münchhausen erzählt. 
Havonként kisebb elbeszélések fordítása írásban. Szavalás mint 
az V-ik osztályban. — Szavalták a következő költeményeket: 
An die Freunde. Der reichste Fürst. Grab im Busento. Der 
betrogene Teufel. Lorelei. Der Graf von Habsburg. Wilh. 
Teil. Chidher. Macht des Gesanges. Gassandra. Sänger. Tragi
sche Geschichte. Handschuh. Löwe in Florenz. Fischer. Volks
lied. Schloss Boncour. Huszárén Urlaub. Lied vom braven 
Mann. Stiefmutter. Todtentanz. Löwenritt. Des Sängers Fluch. 
Attillas Schwert. Ritter Toggenburg. Die Sonne bringt es an 
den Tag. Die drei Zigeuner. Rheinsage. Siegfrieds Schwert- 
Vom Büblein, das überall hat mitgenommen sein wollen. Ge-
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witter. Zigeunerleben. Hans Euler. Erlkönig. Von des Kaisers 
Bart. Preis des Schöpfers. Hartmann v. Siebencichcn, Siegesfest. 
Gelimer. Taucher. Die zwei Särge. Der Reiter und der Bo
densee. Die Einkehr. Des fremden Kindes heil’ger Christ. 
Árion. Tk. dr. Heinrich Gusztáv, ,,Deutsches Lehr- und Lese
buch“ II. Band és dr. Szeniák nyelvtana. Tanár: Haitsch 
Samu.

Történelem, hetenként 3 óra. Az újkor története 1848-ig, 
a szabadelvű eszmék diadaláig. Tk. dr. Mangold Lajos, Vi
lágtörténelem III. kötet (egyes részletek kihagyásával és az 
anyagok Magyarország története szerinti csoportosításával.) A 
megtartandó évszámok bediktálása. Tanár: Király Ernő.

Mathesis, hetenként 3 óra. Algebra: gyökmennyiségek, 
immaginárek, irrationalis egyenletek, logarithmusok, exponen- 
ses egyenletek. Geometria: szögletes síkidomok területszámí
tása, szerkesztésbeli feladatok, körtan, goniometriai functiók, 
derékszögű háromszögek és szabályos többszűgek feloldása. 
Tankönyv: Wagner Alajos, Algebra és Geometria. Tanár: 
Jessovics Károly.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Előismeretek: az álla
tok szervei, és szervrendszerei; a kültakaró, mozgás és ér
zés szervei; az érzékek, az anyagcsere, a táplálkozás, a vér
keringés, a lélegzés, a kiválasztás, a szaporodás és annak 
nemei, az állatok kifejlődése, átalakulás és ivadék cseréje. A 
gerinczesek és izeit lábúak, a férgek, a puhányok, a tüskebő- 
rüek. a tömlős állatok és a véglények részletes leírása, osztá
lyozása és felsorolása. Rovargyűjtés. Tk. Dr. Róth-Vángel, az 
állattan alapvonalai. Budapest, 1892. Tanár: Dr. Cserei Adolf.

Szabadkézi rajz, (a görög pótlóknál) hetenként 2 óra. 
A román, góth, arabs, mór és renaissance stylü díszitmények 
rajzolása és színezése fali tábla és kézi minta után. A hala- 
dottabbaknál gypszrajzolás és virágok rajzolása természet után. 
Tanár: Lenesó János.

Tornázás, hetenként két óra. Rendgyakorlatok az V. 
osztálylyal összevonva. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasí
tás szerint. Tanár: Huber József. Katonai gyakorlatok veze
tője : Haitsch Samu.
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V I I . o s z t á l y .
Osztályfő: Haitseh Samu.

Vallástan, hetenkét 2 óra. Egyetemes egyháztörténet a 
reformátió’tól napjainkig és a magyarországi protestáns egyház 
története. Tkek: Händel V., A keresztyén egyház története; 
Batizfalvy István, A magyarországi protestáns egyház törté
nete (tetemesen rövidítve). Tanár: Király Ernő.

Mag’yar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok minden 
költői műfajra legalább egy darab. Ezek alapján tárgyaltattak: 
a művészetek fajai, a költészet helye a művészetek közt, a verstan, 
az egyes kölleményfajok és pedig: a monda, a rege, alegenda, 
az epopeia (Zrinyiász alapján), regény, novella, románcz, bal
lada, idyll, satira, tanköltemény, epistola, oktató epikai müvek, 
a dal, elégia, bölcselő ének, epigramma, az óda, hymnus, dy- 
thiramb, rhapsodia, a dráma elmélete, a dráma fajai, tragoe- 
dia (Shakespeare „Julius Caesar“ és „Coriolanus“-a alapján), 
vígjáték (példa Moliére „Tudós nők“), népszínmű, zenei drá
mák, drámai költemény, végül a három költészeti nagy osztály 
összehasonlítása. Havonkint egy írásbeli dolgozat. Tk. Poétika 
és olvasmányok a poétikához, Névy L.-tól. Tanár: Jankó J.

Latin nyelv, hetenként G óra Cicerónak M. Marcellus 
és Q. Ligarius mellett mondott két beszéde. Horatius ódáinak 
első könyvéből az 1. 2. 3. 12. 14. 22. 24-ik, második könyvéből 
a 2. 3. és 10-ik óda; saliráiból az I. könyv I. satira; epistolái- 
ból az I. k. 1. 2. és 10-ik epistola. Alaki és tárgyi magyarázat. 
Horaliusnak nagyobb része emlékelve is. A nyelvtan rendsze
res ismétlése. Havonkint 2 írásbeli dolgozat; a hibák együttes 
javítása. Tk. Cicero ed. Kadlecsik. Horatius ed. Bartal-Mal- 
mosi. Tanár: Hlavatsek András.

Görög1 nyelv, hetenként 5 óra. Homeros „Odysseiá“-ból. 
I. 1—324., II. 1 — 259., VI. ének egészen fordítva és magya
rázva, a többinek tartalma ismertetve. Herodotosból: I. Kroisos 
és Solon találkozása. IV. Kroisos bukása. VI. Dareios meg
választatása. Vili. A marathoni ütközet. IX. A thermopylai 
ütközet. A fordítás nyomán alaktani és mondattani ismétlések, 
írásbeli gyakorlatokul az olvasottak alapján extemporálék. 
T anár: Szever János,
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Görög-pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. Magyar iro
dalmi olvasmány, a görög irodalom és költészet története.
a) Magyar irodalmi olvasmányok régibb költészetünk kiválóbb 
képviselőiből: Balassa Bálint dalaiból; a kurucz költészet ter
mékeiből; Kisfaludy Sándor „Himfy szereimé“-bői; Gyöngyösi 
„Murányi Vénuszából; b) Sophokles tragoediáiból: „Oedipus 
király“ és „Antigone,, ; a görög tragoedia és comoedia fejlő
dése és szerkezete; Aischylos, Sophocles, Euripides és Aris
tophanes élete és irodalmi működése. Tkek: dr. Jancsó B. 
Magyar irodalmi olvasmányok a görög nyelv pótlására II. r . ; 
Sophocles drámái, Csiky G. fordításában. Segédkönyv: Jebb, 
A görög irodalom története. Tanár: Hlavatsek András.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A kőlönböző német nyel
vek, a góth bibliai fordítás, a pogánykor költészete. Nagy 
Károly és a Karolingok kora. A középkori német költészet 
virágzása. Az átmenet korszakai, a XII. és XIII. század udvari 
epikája s annak legkiválóbb költői. A lovagi lyra. A minnedal. 
A legkiválóbb minnedalosok. A nemzeti eposz. Polgári költé
szet és a Reformáczio kora. Olvasmány: Herrmann und Do
rothea (Goethe). Szóbeli fordítás minden feleléskor, havonkint 
elbeszélések fordítása írásban. Tk. Dr. Heinrich, Deutsches 
Lehr- und Lesebuch III. Band; Weber Rudolf, „Herrmann u. 
Dorothea“ és dr. Szemák, Német nyelvtana. Tanár: Haitsch S.

Politikai földrajz, hetenként 2 óra. Földünk államainak 
ismertetése: az egyes országok története, kiegészítve napjain
kig; összehasonlítás czéljából az osztrák-magyar monarchiától 
kezdve. Tk. Scholtz Albert, Politikai földrajz (sok részlet ki
hagyva). Statisztikai összeállítás. Tanár: K irály Ernő.

Mathesis, hetenként 3 óra Algebra: sorok s azok alkal
mazása, permutálás, variálás, combinálás; Newton binom-tan- 
tétele alkalmazva a tört és minus előjegyű hatványkitevőkre; 
II-odfokú egyenletek kibővítve, complex számok redukált alakja. 
Geometria: trigonometria befejezve, stereometria. Sok feladat 
feloldva. Tk. Wagner Alajos, Algebra és geometria. Tanár: 
Jezsovics Károly.

Fizika, hetenként 4 óra. Szilárdak, folyadékok, légne- 
müek mechanikája, hullámtan, akusztika. Tk. Wagner Alajos, 
Fizika. T anár: Jezsovics Károly.

Ábrázoló mértan és szabadkézi rajz (a görögpótlóknál), 
hetenként 2 óra. Alapfogalmak a stereometriáról. Az ábrázoló
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mértanból: a pont, egyenes és sík ábrázolása különböző hely
zetekben két, három s több képsíkon. Az egyenes nyomai, 
valódi nagysága és hajlásszögei. A pont és egyenes relativ 
vonatkozása. Parallel, metsző és kitérő egyenesek. A pont, 
egyenes és sík relativ vonatkozásai. A sík nyomai és hajlás
szögei. Síkban fekvő pont, egyenes, sokszög és kör projectioi; 
a sík nyommerőleges és nyomegyenlőközű egyenesei. Egyenes 
és sík metszése. Egyenlőközü és metsző sikpár. Két sík met
szésvonala. A leforgatás és annak alkalmazása. Egyszerűbb 
constructiv-feladatok megoldása a tanultak alapján. A végzett 
tananyagnak rajzolása. Tk. Dr. Fodor László, Ábrázoló mér
tan. A szabadkézi rajzból: a nehezebb polychrome orna- 
mentek és gypsrnjzolás, ügyesebbeknél fejrajzolás lapminta után. 
Tanár: Lencső János.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok, mint az V. 
osztályban. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasítás1' szerint. Ta
nár : Huber József. Katonai gyakorlatok vezetője: Haitsch S.

V III . o s z t á l y .
Osztályfő: Király Ernő.

Vallástan, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. Hamar - 
tologia. Ghristologia. Az üdv elsajátításáról s a keresztyén 
életről. Az utolsó dolgokról, Hagenbacli nyomán. Tanár: 
Händel Vilmos.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Olvasmányok: A halotti 
beszéd és a königsbergi töredék. Részletek a Révay-Jordanszky- 
Erdy codéxekből. Emlékdal Mátyás király halálára. Históriás 
ének Pannónia megvételéről. Részletek XVÍ. századbeli biblia 
fordításokból. Tinódi; Illosvai, B. Balassa, Pázmány, Zrínyi, 
Gyöngyösi, Mikes műveiből. Jellemző darabok Bessenyei, Virág, 
Gvadányi, Dayka, Kármán, Csokonai, Kisfaludy S., Kazinczy, 
Berzsenyi, Bajza, Tompa, Arany, Petőfi műveiből. Ezek alap
ján a magyar nemzeti irodalom története. írásbeli dolgozatok: 
A XVI. századbeli prot. irodalom vezéreszméi. A csodás elem 
és annak alkalmazása a Zrinyiászban. Az örökösödés és a 
választás elveinek küzdelme az Árpádok korában. Vörösmarty 
Mihály „Vén czigány“ czímű költemény költői fejtegetése. Min
den órának leSzakaszd virágát, élj az idővel! A víz kiváló 
tulajdonságainak jelentősége a természet háztartásában. Szabad
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dolgozat márczius 15-kével kapcsolatban. Tk. Beöthy Zsolt 
irodalomtörténete. Tanár: Jankó János.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Ciceróból: De officiis lib. I. 
Horatiusból az ódák III k. 1—6 és a 30. IV. k. a 3. és 15. 
Epodonból: a 2. és a 7. Az Ars poétikából: 1—201. részle
tesen fejtegetve, a többi csak tartalmilag ismertetve. Az ódák
ból G-ot emlékeitek is. Megfelelő alaki és tárgyi magyarázatok. 
A római irodalom történetének — tekintettel a gymnasiumban 
előfordultakra — rövid összefoglalása. A nyelvtannak és a 
stylisticának folytonos ismétlése. Havonkint két írásbeli dol
gozat. A hibák együttes javítása. Tk. Cicero ed Klotz és Csen
ged, Horatius ed Bartal-Malmosi. T anár: Hlavatsek András.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Homeros „Ilias“-ából:
I. ének egészen, a III. énekből 1—382., a többi tartalmilag 
ismertetve. A homerosi kérdés. Platon „Sokrates Apológiája“ 
kihagyásokkal fordítva és magyarázva. Bevezetésül a Sokrates 
előtti görög bölcsészet rövid ismertetése. írásbeli gyakorlatokul 
az olvasottak alapján extcmpoiálék. Tanár: Ssever János.

Görög-pótló tanfolyam, hetenként 2 óra. a) Széchényi 
István gróf élete és Írói működése, szemelvények „Hitel“ ez. 
művéből. Vesselényi Miklós báró élete és írói működése, sze
melvények „Balitéletek“ ez. művéből. Kölesei „Görög philo- 
sophiai töredékek.“ b) A görög bölcselet rövid története. Sok- 
ratesig, a sophisták, Sokrates élete és tanítása, Platon 
„Sokrates védőbeszéde“ és „Kriton“-ja olvasva és magyarázva. 
Szemelvények Platon államából. Tk. Jancsó, „Magyar irod. 
olvasm.“ Alexander: „Platón és Aristoteles.“ Tanár: Szever 
János.

Német nyelv, hetenként 2 óra. Az utánzás korszaka. 
Gottsched, Gellert, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder, Goe
the és Schiller élete és művei. Olvasmány: Egmont. Tk. dr. 
Heinrich Gusztáv, „Deutsches Lehr- und Lesebuch,“ és dr. 
Szemák, „Német nyelvtana.“ Havonként fordítás magyarból 
németre. Tanár: Haitsch Samu.

Történelem, hetenként 3 óra. Magyaroszág története. 
Tk. Horváth M. Sebestyén Gy. A magyarok története rövid 
előadásban, (egyes részletek kihagyásával.) Időszaki tábla ké
szítése. Tanár: Király Ernő.

Mathesis, h. 2. ó. Az egész tananyag átismételve, itt-ott kibő
vítve. Analytikai geometria a síkban, ellypsis és parábolarész terű
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létéig. Általán sok feladat közösen megbeszélve s feloldva, 
vagy önállóan feloldva.

Fizika, hetenként 4 óra. Optika, hőtan, elektromosság. 
Tk. Wagner Alajos fizikája. Tanár: Jezsovics Károly.

Ábrázoló mértan és szabadkézi rajz, (görög-póllóknál) 
hetenként 2 óra Ábrázoló geometriából: A gúla. hasáb, tet
raéder, hexaeder, octaéder, henger, kúp és gömb ábrázolása, 
ezeknek önárnyéka és vetett árnyéka. A testek és a térelemek 
vonatkozásai, a testek kifejtése. Egyszerűbb feladatok szerkesz
tése. Az elvégzett tananyag rajzolása. Tk. Dr. Fodor László, 
Ábrázoló mértan. A szabadkézi rajzból pedig a VII. osztály 
tananyagának folytatása. Tanár: Lmosó János.

Tornázás, hetenként 2 óra. Rendgyakorlatok a VII-dik 
oszlálylyal összevonva. Szabad- és szergyakorlatok az „Utasí
tás“ szerint. Tanár: Huber József. Katonai gyakorlatok veze
tője : Haitsch Samu.

V. A lyceum kormányzása. Kerül. isk. 
tanács. Törvények.

Míg a gymnasium városi intézet volt, ügyeit, mint az 
iskola fentartója, a városi tanács intézete. Miután az I. Lipót 
alatti nagy üldözés következtében egyházi intézetté lett, az 
intézkedési jogot felette a helybeli egyházi gyűlés gyakorolta. 
A tanintézet 1808-ban kerületinek nyilváníttatott ugyan, de 
ügyeit, mint fő pártfogó azontúl is a selmeczi ev. egyház in
tézte. A kerület 1859-ben a kért 3000 frtnyi évi segélyt el
vállalván, az egyház intézkedési jogát erre ruházta út, melyet 
az részint közvetlenül, részint közvetve az általa felállított 
kerül. isk. tanács által gyakorol. Ennek teendőiül mindjárt 
felállításakor, és tekintettel az államsegély végett a kormány
nyal kötött szerződésre, némiben módosítva, 1887-ben követ
kezők állapíttattak meg: „A választmánynak feladata a tanoda 
kormányzata általában, különösen pedig felügyelés az alapít
ványokra, az isk. pénztár gyarapítása, a pénztárosi (szorosan 
vett iskolai élelmezői s zeneintézeti), igazgatói (múzeumi, 
könyvtári, tornászati, ösztöndíji) számadások megbírálása, a 
kiadások meghatározása, az ösztöndíjak s isk. javadalmak-ki- 
osztásának megerősítése, felügyelés az épületekre, az igazgató



és tanárok támogatása, tanszék-üresedés esetén a tanárok 
előleges meghívása, helyettesítése, fizetéseik biztosítása, hiva
talos eljárásukban ellenőrzése ; a vall. és közöld, minister ki
nevezésétől függő 4 tanszék bármelyikének betöltésénél pályá
zatot hirdet, a pályázók közül hármat kijelöl és kijelölését a 
a kerületi elnökség útján felterjeszti a miniszterhez; szükség 
esetén közbenjár egyfelől az isk. igazgatóság és hatóságok 
vagy pártfogóságok között; másfelől az igazgató és tanárok 
között; befoly a relegátióval fenyítendő kihágások elbírálására ; 
megállapít ideiglenes tanodái törvényeket, valamint igazgatói 
és tanári utasításokat, részt vesz a vizsgálatokban; mind
ezekben felelőséggel tartozik az egyházi kerületi közgyűlésnek, 
melynek az iskolára vonatkozó jelentését évenként beterjeszti. 
Ezen iskolai tanács hatévenként újra alakítandó. Kisebb jelen
tőségű ügyekben és sürgős esetekben eljár a helyi tanács, fele
lőséggel mind a rendes tanács, mind pedig a, kerületi gyűlés 
irányában.“

Az iskolai tanács tagjai felében helybeliek, felében vidé
kiek. Úgy azok, mint ezek is a kér egyh gyűlés állal választat
nak, ez utóbbiak olyanokból, kiket a helybeli egyház kijelöl. 
A kér. gyűlés választja a vidéki és helybeli felügyelőt, meg az 
igazgatót is és megerősíti tisztében a helybeli egyházi gyűlés 
által megválasztott lyceumi pénztárost.

Kér isk. tanács tagjai: Bodó Lipót földbirtokos, dr. Bo- 
leman István kin. tanácsos, Ghabada József sz. kir. városi 
polgáruagy, Csipkay Károly zólyommegyei alispán, Csomóz Mik
lós ny. tanár, Fabiny Gyula cv. egyházi felügyelő, Geduly Elek 
ev. lelkész, Ivánka Zsigmond földbirtokos, Kalmár Lajos ügy
véd, Moczkovcsák János zólyommegyei ev. főesperes, Porubszky 
Sámuel bányatiszt, Raab Károly barsmegyei ev. esperes, br. 
Radvánszky János, Sembery Imre, hontmegyci esperességi és 
sclmeczi ev. lyc. kerületi felügyelő, Svehla János nógrádi fő- 
esperes, Thébusz János ev. lelkész.

Helybeli kér. isk. tanács tagjai: Bellus János, (meghalt) 
Bernhardt Adolf városi hivatalnok, Farbaky István kir. főbá- 
nyatan., lyc. felügyelő, országos képviselő ; Gretzmacher Gyula 
főbtan , Händel Vilmos főesp. Heincz Húgo ügyvéd, Hlavatsek 
András tanár, Hrencsik Károly érd. főesp. Jezsovics Károly ta
nár, Kachelmann Farkas bányatanácsos, Kostenszky Adolf szám- 
tanácsos, Kövessy János ügyvéd, Richter György bányatanácsos,
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Schelle Róbert akad. tanár, Sóítz Vilmos akad. igazgató, Wan- 
kovits Lajos tak. pénztári igazgató és lyceumi pénztáros.

A lyceumnak latin szövegű törvényeit az 1839. évben 
Selmeczbányán tartott „particularis“ kér. gyűlés megerősítette 
s kihirdette. Ötven évig voltak érvényben. 1889. évben lettek 
módosítva s magyar nyelven szövegezve. Ugyanez évben nyer
tek megerősítést a b. kér. gyűlésen.

A selmeezbányai ágost. hitv. evang. kerül, lyceum tör
vényei.

1. Ki a lyceumba felvétetni kíván, a tanév elején, mely 
szeptember elsejével veszi kezdetét, az igazgatónál tartozik je
lentkezni; más tanintézetből jövők hiteles iskolai bizonyítvány
nyal, az első osztályba felveendők keresztlevéllel is. Népiskolá
ból bizonyítvány nélkül, vagy magánnevelésből, érkezők vizs
gálatnak vettetnek alá, s csak ennek alapján vétethetnek fel.

2. A felvétel alkalmával minden tanuló a beiratási díjon 
kívül a tandíjnak, az élelmezősök az élelmezési díjnak is felét 
tartoznak lefizetni, másik fele februárius elején lévén fizetendő. 
A múlt évről való hátralékosok, ha tartozásaikat le nem ró
ják, fel nem vételnek; elnézésre csak a kitűnő szorgalmú s 
feddhetetlen erkölcsi magaviseletű szegények tarthatnak számot.

3. A felvétel után mindenki az illető osztályfőnél is je
lentkezzék, a mely osztályba fölvétetett, a jövevények a hozott 
bizonyítvány s fölvételi igazolvány előmutatása mellett. Ugyan
annál jelentendő be a fogadott szállás is.

4. Minden jó adomány fölülről jön. A minden jók adója 
iránt külsőleg is kifejezést adandó, mindenki szent kötelessé
gének tartsa vasár- és ünnepnapokon a nyilvános istentiszte
letben, templomban a kijelölt helyen, s tél idején a könyvtár
teremben, nem különben a főtanodailag megünnepeltetni 
szokott szent úrvacsorában, kellő bozgósággal s áhitatossággal 
részt venni. Az isteni tisztelet többszöri igazolatlan mulasztása 
az erkölcsi érdemjegyre is kihat. Más hitvallásúakat áhitatos- 
ságukban zavarni senki se merészeljen.

5. A tanulók a tanároknak, mint közvetlen elöljáróiknak 
s szülőik helyetteseinek, kik szellemi s anyagi javuknak elő



mozdításán fáradoznak, tisztelettel és engedelmességgel tartoz
nak, melynek hiánya akár szóban, akár tettben mutatkozzék, 
semmiképpen el nem nézhető. Ki engedelmeskedni nem akar, 
a tanintézetben nem maradhat meg.

G. Honor est honorantis. Azért mindenkinek csak becsü
letére válik, ha azok iránt is tanúsít tiszteletet, a kik akár 
egyházi, iskolai vagy polgári állásuk, akár köz — s kü
lönösen lyceumunk iránti érdemeik tekintetéből az ifjúság ré
széről illő tiszteletet várhatnak.

7. A tanulók, mint ugyanazo n tanintézetnek egy czélfelé 
törekvő növendékei, egymás iránt nyájassággal s testvéri sze
retettel viseltetni tartoznak; miért is óvakodjanak minden
nemű szóval s tettel való sértegetéstől, bántalmazás-, gúnyo
lódástól, de visssatorlás- és bosszúállástól is, ha magát valaki 
netán megsértettnek érezi. Senki sem lehetvén bíró a maga 
dolgában, ily eset kellő, igazságos elintézés végett az osztályfő, 
ha az érdeklettek több osztálybeliek, az igazgató elé viendő. 
Békés, nyájas, illedelmes magaviselet kívántatik nem tanuló
társak irányában is.

8 A tanórákat mindenki szorgalmasan látogatni, az elő
adásokon kellően előkészülten, a kellő taneszközökkel ellátva, 
pontosan a kitűzött időre megjelenni, azok alatt magát csen
desen és illedelmesen viselni, az előadottakra teljes részvéttel 
figyelni, a szükségeseket jegyezgetni, s mindentől óvakodni 
tartozik, mi a tanítást, a tanulókat épp úgy mint a tanári, 
bármi módon háborítaná. Ismételt későn megjelenés mulasztás 
számba vételik s mulasztásként büntettetik. Tilos az előadások 
alatti kijárás, kivéve betegség esetén, valamint oly tárgyaknak, 
netalán könyveknek, vagy hírlapoknak s folyóiratoknak bevi- 
Iele, melyek az előadáshoz nem tartoznak. Ezeknek lefoglalása 
az első, legcsekélyebb büntetés.

9. A tanintézeti épület és tanterem az ifjúra nézve oly 
hely lévén, hol jövő boldogságának veti meg alapját, a tanú
lónak a tanintézetben az előadáson kívül is mellőznie kell 
mind azt, mi a nagy czél méltóságával ellenkezik; ennélfogva 
az előadások előtt s a tanórák közti szünetekben is csend kí
vántatik s kerülendő minden zaj, dulakodás, dalolás, az abla
kon való lekiabálás s hasonló, a hely szentségéhez nem illő 
cselekvények.
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10. A tanintézetbe jövetel és abból való kimenetel min
denkor illedelmesen, rendben és csendben történjék. A lép
csőkön föl és alá szaladgálás, ugrándozás, taszigálás, mint nem 
csak illetlen, hanem veszélyes is, tilos.

11. Kellő ok nélkül a tanulónak egy órát sem szabad 
mulasztania. Betegség vagy egyéb fontos ok miatt történt 
mulasztások az osztályfőnél jelentendők be s igazolandók. Az 
igazolás, ha az elmaradás oka betegség volt, orvosi bizonyít
vány, más esetekben a szülék, vagy helyetteseiktől hozott hi
teles igazoló irat kívántatik meg, kiktől a tanári kar elvárja, 
hogy ily ügyben a legnagyobb lelkiismerettel fognak eljárni.

12. Előre látható akadályozás esetében a tanuló, ha mu
lasztása egy napnál továbbra nem fog terjedni, az osztályfőnél, 
ha több időre terjedne, az igazgatónál tartozik előre engedélyt 
kieszközölni; de mindenkor szüleinek, vagy azok helyettesei
nek írásbeli kérelme alapján.

13. Ha valamely tanuló igazolatlanul, habár nem egy 
folytában is, annyi órát mulaszt a mennyi a heti órák száma, 
az intézetből kilépettnek tekintetik.

14. Ki az ünnepi szüneteket meghosszabbítja, a kitűzött 
időnél vagy előbb távozva, vagy később térve vissza, ugyan
azon büntetésnek teszi ki magát, mely az igazolatlanul óra
mulasztókat éri.

15. Vendéglőkben vagy korcsmákban s oly helyeken, hol 
a kellő felügyelet és felelősség a szállásadók részéről kevésbbé 
feltehető, szállást fogadni nem szabad. A felfogadottat a tanév 
folytán csak az osztályfő tudtával s beleegyezésével lehet vál
toztatni. Fia azonban valamely szállás a tanulóra nézve veszé
lyesnek tapasztaltatnék, az igazgató annak megváltoztatását 
bármikor elrendelheti, miről a szülék is értesíttetnek.

16. A szálláson magát mindenki békén és csendesen vi
selje, óvakodva minden zajtól, tivornyázástól, az együttlakók 
és szomszédok nyugalmának bárinimódon háborgásától. Este 
télen 9, nyáron legfölebb 10 órakor mindenki honn legyen; 
éjszakát lakásán kivid tölteni nem szabad.

17. Az általános illemszabályok megkívánják, hogy a ta
nuló a tanintézeten kívül se feledkezzék meg a jó rendről s 
csendes és illedelmes magaviseletről, mi által legjobb bizony
ságot ad arra nézve, hogy a tudomány erkölcsére szelídítő s
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nemesitő hatással van. „Scientiae emolliunt mores, nec sinunt 
esse feros.“

18. Az utczákon, piaczon, járdákon és a terrasszon való 
csoporlosúlás, czéltalan ácsorgás, kiabálás, oly lettek, melyek 
az ifjúság irányában csak rósz ítéletre nyújthatnak okot és 
alkalmat.

19. Az isk. padokon való faragás, rajzolás és írás a tan
intézeti vagy más épülethez tartozó falakon, azok bemocsko- 
lása vagy rongálása, továbbá a taneszközök és bútorzat meg
károsítása tilos. Véletlenül ejtett kár az illető által megtérítendő; 
a szándékosan rongálót a kár megtérítésén kívül vétségéhez 
inért büntetés is érendi. Ha az osztályban kár történik s a 
kártévő tanúló ki nem tudódik, a kártérítés az egész osztály kö
telessége. Könyvtári könyveken ejtett rongálások- vagy be- 
mocskolásokért a könyvtárőr arányos pénzbírságot, vagy az 
egész ár megtérítését rója az illetőre.

20. Nem szabad más jószágát megsérteni, annál kevésbbé 
igazságtalanúl elsajátítani.

21. Ruhákat, könyveket, írószereket s egyéb tárgyakat, 
melyeket a tanúló saját használatra kapott, eladni, vagy ta- 
núlótársától megvenni, elcserélgetni, vagy elzálogosítani tilos; 
épp úgy tilos tárgyak kisorsolása, pénzkölcsönzés, adósság- 
csinálás, vagy mesterembereknél hitelbe dolgoztatás az illető 
osztályfőnek, s bármi pénzgyüjtés az igazgatónak engedélye 
nélkül.

22. Korcsmák, sörházak, kávéházak, czukrászatok látoga
tása büntetés terhe alatt tilos, épp úgy kártya-, s nyilvános 
helyen a tekejáték is.

23. A dohányzás általán tilos; a testileg s lelkileg fej
lettebbeknek is csak szüleik vagy helyetteseik belegyezése mellett 
engedhető meg; de az iskolai épületben és előtte a dohányzás 
feltétlenül tiltatik.

24. Tilalmas fegyverek és botok hordása, kivéve az utób
biakat tél idején, jeges s csúszós úton; az utczákon való 
korcsolyázás, szánkózás, hóval való dobálódzás, kövek dobá- 
lása, vagy hegyekről való legurítása, a hatóság által meg nem 
engedett helyen való fürdés, éneklő madarak s tojásaik pusz
títása ; kertekben, réteken, mezőkön való károkozás, a mi, 
mint polgári törvények ellen való vétség is, büntetést von
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maga u tán ; általán, a mi polgári törvények által tiltatik, tilos 
a tanulóknak is.

25. Színházakba s miveltkörű tánczmulatságokba n tanu
lók általában csak az illető osztályfőktől esetről-esetre nyert 
engedélyijei, a kisebbek ellenben csak szüleikkel vagy ezek
nek helyetteseivel mehetnek. Mi a táncztannlást illeti, ebben 
a tanulók csak osztály-tanáraiknál történendő bejelentés s 
engedély-nyerés mellett vehetnek részt.

2(>. Egyesületeket csak a tanári kar s igazgatóság enge
délyével s ennek felügyelése és ellenőrzése mellett lehet ala
kítani. A tanulók az iskola körén kívül eső egyesületeknek 
tagjai nem lehetnek.

27. Tanulói gyűlés az igazgató engedélye nélkül, kivel a 
hely, idő és tárgy eleve közlendő, nem tartható.

28. Ki a vizsgálatokon meg nem jelenik, olyannak véte
tik, ki a tanévet be nem fejezte s felsőbb osztályba nem he
lyeztetik által. Ha elmaradását kellően megokolni nem képes 
s utólag akar mégvizsgáltatni, azt csak; a vizsgálati díjnak 
(minden tárgyért 5 frtnak) lefizetése mellett teheti.

29. Az isk. bizonyítvány a tanév végén mindenkinek ki- 
állíttatik; de csak annak szolgáltatható ki, a ki minden tör
vényszerű tartozásait lerója. Bizonyítványt kap az elküldött 
tanuló is, de élküldetésének oka bejegyeztetik.

30. A fentebbi törvények áthágóinál az egyetemes egy
házi gyűlés határozata szerint a vétséghez képest következő 
büntetések fognak alkalmaztatni: 1. négyszemközti vagy osz
tálya előtti megrovás. Ezt alkalmazhatják a tanár, osztályta
nár, igazgató, a tanári testület és az iskolai fegyelmi szék, melyet 
tanári testület képez az iskolai felügyelővel együtt s ennek el
nöklete alatt tartatik ; 2- elzárás az osztályban működő tanár 
által, de az osztálytanár tudtával egy órára; az osztálytanár 
által 2 órára; az igazgató által 2 —4 órára; a tanári testület 
és az iskolai fegyelmi szék által legfeljebb 6 órára ; 3. az is
kolából való csöndes eltávolítás, vagy az intézetből való nyil
vános kizárás az iskolai fegyelmi szék által. Ezen fokozatok 
mellőzhetők, s a kizárás rögtön alkalmazható erkölcsi rom
lottság esetén. Az iskolai fegyelmi szék által hozott határozat 
ellen felebbezésnek helye nincs. A megrovásról, ha a tanári 
testület vagy az iskolai fegyelmi szék alkalmazza, az elzárás
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ról pedig mindenkor értesítendők a szülök, vagy azok helyet
tesei. Egyetemes kirekesztés (relegatio) ügyében a lyeeumon 
az igazgató előterjesztésére a kerül. isk. tanács határoz.

VI. Tanítóképző.
Vezető-tanár: Micsinay János.

A lycenmmal egybekapcsolt tanítóképző négy tanfolya
mában a növendékek V—Vili. osztályában a latin és görögöt 
kivéve minden tantárgyat a lyceumi tanulókkal együtt li ill- 
gattak.

Ez isk. évben összesen 22 növendék iratkozott be és 
pedig az első évi tanfolyamba 2, a másodikba 5, a harma
dikba 7, a negyedikbe 8. Kilépett 1, vizsgálatot tett össze
sen 21.

A tanképesítő írásbeli vizsgálat jun. 11. és 12-én tartatott, 
melyen a növendékek egy-egy paedagogiai magyar s egy-egv 
kathekizácziói tót dolgozatot készítettek. A szóbeli vizsgálat 
Méltóságos Sárkány Sámuel bányakerüleli püspök úr megbí
zásából Nt. Händel Vilmos főesperes úr elnöklete — alatt S 
negyedéves tanítóképzős jelentkezett a képesítő vizsgálatra. — 
tartatott meg. A vizsgáló-bizottság a tanítói oklevelet mind a 
nyolcznak kiállítani elhatározta.

A tanítóképzőben előadott külön tantárgyak:
1. Neveléstan, hetenként 2 óra. A harmad és negyed

évesekkel együtt 2 évi combinátióval. A tanításról részletesen 
és a tanítás elveiről. Ugyanígy combináltatik a nevelés törté
net, mely azonban csak minden két évben adatik elő. Az 
idén nem volt. Tk. Erdődi János, „Neveléstan.“

2. Oktatási módszertan, hetenként 2 óra. A harmad- 
és negyedévesekkel együtt, ugyancsak két évben. Az idén: a 
keresztyén vallás tanítás, a szemléleti oktatás vagy beszéd és 
értelemgyakorlat, olvasás és írás tanítás, a nyelvtanítás, a 
földrajz tanítása, a történelem tanítás, az alkotmánytan taní
tása. Kk. Dr. Dittes Frigyes után Gyertyánfi István és Dr. 
Kiss „Népiskolai módszertan.“

3. Bibliai történetek, I—IV. tanfolyam növendékei he
tenként 2 órában. A bibliai történeteket és példázatokat tót 
nyelven tanúlták; hetenként egy írásbeli dolgozat.



4. Bibliai tót nyelvtant, hetenként 2 órában. I—II. tan
folyambeliek hallgatták.

5. Gyakorlati tanítás, hetenként 1 óra. Az Alman-féle 
iskolában a III. évesek mint hallgatók vettek részt a IV-ert 
évesek Írásbeli előkészület után a vezető-tanár jelenlétében ta
nítottak.

6. Gazdaságtan, hetenként 1 óra. III. és IV-ed évesek 
együtt tanulták. Előadattak: A főldmivclés. Növénytermelés. 
Rét és legelőmívelés. Gazd. állattenyésztés és méhtenyésztés.

7. Zene, hetenként 4 óra. Az első és második tanfo
lyambelieknél : gyakorlatok, a dur és moll skálák, szonatinák. 
Az általános zenetan. A hangzattanból: a hármas hangzat, 
annak fajai, fekvései, megfordításai, föloldása. A harmónia ha
ladása, adott hangzatok harmonizálása durban és mohban a 
főhangzatokkal alapalakjukban és a mellékhármas-hangzatok 
alkalmazásával, a nonhangzat, a szűkített septhangzat, idegen 
harmonious zöngék. A harmadik és negyedik tanfolyambe
lieknél: gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás. Orgona
gyakorlatok, chorálok eljátszása pedállal, a különféle akkordok, 
elő-, köz- és utójátékok elmélete, azok begyakorlása. A mo- 
dullástan, hangzárlatok, harmonizálás, kétszólamú tétel, nő
vagy gyermekkar, férfikar, vegyeskar, az öt- és többszólamú 
tétel. Alaktan: a dallam, a tétel és a körmondat, homophon, 
polyphon műformák. A formák alkalmazásukban. Orgona: az 
emberi hang, a húros, vonós, fúvó és verőhangszerek. Az 
orgona bővebb leírása. Hetenként írásbeli dolgozat. Tk. Egner 
Adolf, „Összhangzat- és zenetan.“

8. Ének, hetenként 2 óra, mind a négy tanfolyambeliek 
együtt. Gyakorlatok és 64 choráldallam, ezeknek egy részét 
négy hangon, vegyes karban is énekelték a lyceumi növendé
kekkel, más részét férfikarra is köztemetéseken, iskolai ünne
pélyek alkalmával.

9. Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra, a négy osztály 
együttvéve. Az I. és Il-od éveseknél: a görögstylű és közép
kori motívumok rajzolása fali tábla után. A román, góth, 
arabs-mór és renaissance stylű motivumok és díszítmények 
rajzolása, színezése lapminta után. A III. IV-ed éveseknél: A 
polychrome ornament. Gypsminták után való rajzolás, árnyé
kolással. Fejek rajzolása lapminta után. Ipartárgyak rajzolása 
minta után.

3
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VIL Visszapillantás a múlt tanévre.
A szünidők folytán történt dolgok épen nem voltak ke

csegtetők az 1893—94-ik tanévben a tanítás megindítására és 
a tanintézet ügyeinek vezetésére.

Legczélszerübb lesz a tények objectiv közlése czéljából a 
kerületi iskolai tanácsnak jegyzőkönyvére hivatkoznom

99-ik gyűlés 1893. július 11-én.
550/V. Breznyik János, a lyc. igazgatója jelenti, hogy a 

görög classica philologiai tanszékre a pályázat ki volt hirdetve 
a hivatalos lapban, a Cultus- Ministerium hivatalos lapjában, 
a protestáns egyházi lapban. Egy folyamodvány érkezett.

A kér. isk. tanács átnézvén a bizonyítványokat és fel
olvastatván a folyamodványt, megállapodik abban, hogy a 
folyamodó nem való lyceumunkba. Minthogy pedig az igazgató 
jelenti, hogy Sulcz Endre lyceumunkon a magyar ny. és irod. 
tanára, Hódmezővásárhelyre választatván meg, e tanszék is be
töltendő és pályázat hirdetésére már nincs idő, de több ta 
nárjelöltet írásban felszóllitott, hajlandó volna-e helyettes ta
nárul jönni intézetünkbe, a kér. isk. tanács az egész ügyet, 
illetve annak érdemleges tárgyalását elhalasztja mindaddig, míg 
a beérkezendő válaszok lehetővé teszik azt, hogy a Nagymél
tóságú Cuítus-Minister úrnak concret javaslatot tehessen és a 
magyar nyelv és irodalom tanszékének betöltésére vonatkozó
lag is intézkcdhessék.“

543/IV. „Breznyik János, a lyc. igazgatója, folytonos győn- 
gélkedését hozván fel okúi, lemond igazgatói tisztéről.

A kér. isk. tanács, a midőn a lyc. igazgatójának egész 
életén át a lyceum érdekének szentelt sikeres fáradozásáért 
jegyzőkönyvileg is fejezné ki elismerését és hálás köszönetét, 
belátja, hogy egészsége helyreállítása mindenek előtt nyugal
mat kíván, de óhajtja c mellett, hogy a lyc. kötelékében meg
maradjon. Ennélfogva őt szabadságolja s felkéri, hogy fizetése 
és lakása élvezetében megmaradva bölcs tanácsát a lyceum- 
tól meg ne vonja.

Az igazgatói teendőkkel addig is, míg ez ügyben a bá
nyakerület véglegesen nem intézkedik, Jezsovics Károly tanárt 
megbízza.“
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Az igazgatói tárgyak átvétele 1893. év aug. 26-án csak
ugyan megtörtént, mely alkalommal Breznyik János, királyi 
tanácsos úrnak az intézetben lévő lakásából egy szoba igaz
gatói irodául átadatott.

E sorok írója az év folytán sokszor vette igénybe a sza
badságolt igazgató úr utasítását és tanácsát, a miért neki, 
hálás köszönettel tartozik.

„A fonjelzett görög classica philolologiai tanszékre csak 
egy pályázó jelentkezett, a kit a kér. isk tanács a Cultus-Mi- 
niszter úrnak kinevezés végett nem ajánlhatott. Időközben 
Szever János tanárjelölttel érintkezvén, őt legvégül rábírta, 
hogy hajlandónak nyilatkozott a selmeczi lyceumon megüre
sedett classica philologiai tanszéket helyettes tanári minőség
ben elfoglalni.“ A tanárjelöltet saját felelőségemre meghívtam.

1893 aug, 28-án ment a felterjesztés ez ügyben a Cul- 
tus-Minister úrhoz.

„Szükséges volt pedig ezen intézkedés azért, mert Bel- 
lus János a classica philologia egyik tanára már a múlt tan
évben, de a szünnapok alatt is betegeskedvén, nem vállal
hat többet 12 óránál s aligha lehet folytonos a tanítása, nyu
galomba pedig nem küldhető, mert nincs a kellő nyugdíjalap. 
A tanórák száma a görög-pótlók miatt már 16-tal növekedvén, 
a meglévő tanárok úgy is túl vannak terhelve s ha a Dr. Hitt- 
rich Ödön távozásával megüresedett tanszék nem volna be- 
1 öltve, a tanítást szeptember elején lehetetlen lett volna meg
kezdeni.“

Ezt jelentettem a kér. isk. tanácsnak az 1893. okt. 11-én 
tartott gyűlésben s egyúttal közöltem a Nagyméltóságú Cultus 
Minister úrnak 41437. sz. a méltóságos püspök úrhoz intézett 
leiratát, melyben Szever Jánost, mert nincs szakvizsgálata, 
meg nem erősíti. A kerül. isk. tanács, minthogy a felülről ki
jelöltek közül, csak egy lett volna a hellénre megválasztható, 
de ez is már másutt el volt foglalva, újra terjesztette fel a 
Nagyméltóságú Cultus-Minisfer úrnak Szever Jánost, a kit ő 
Nngyméltósága legvégül ideiglenes helyettes tanári minőségben 
megerősített, azzal a megjegyzéssel, hogy a tanszékre a sza
bályszerű pályázat az iskolai év végén kihirdetessék-.

Ennek a pályázatnak a kihirdetése megtörtént s o na
pokban megyen a felterjesztés a nm. Gultus-Ministerúrhoz. Biz
tosak vagyunk benne, hogy oly tanerőt nyerünk az ajánlott-
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ban, a ki lyceüinunk hivatásáért lelkesedve, az intézet jó hír
nevének emeléséhez nem csekély mértékben fog hozzájárulni. 
Reményünk van, hogy Szever János is, a ki a felsőbb osztá
lyokban, mint fiatal helyettes tanár, sikeresen működött, kö
rünkben maradhat.

A Sulcz Endre távoztával megüresedett tanszékre a ke
rül. isk. tanács Jankó János tanárjelöltet liítta meg, s a tanév 
folytán mindnyájan meggyőződtünk arról, hogy a választás 
szerencsés volt.

Elképzelhető, hogy a múlt szünidő utolsó napjai eléggé 
izgalmasak voltak kiválóan e sorok írójára nézve, de az ügy 
legvégül szerencsésen bonyolódott le.

A tanévet szemptember elsején kezdtük meg, javitó vizs
gálatokkal s a rendes tanítás szeptember 5-én vette kezdetét 
az isk. év ünnepélyes megnyitása után.

Az értesítő Il-ik száma alatt közlőitekből kiderül, hogy 
az igazgató heti tanóráinak száma 1G. Nagyon terhes a taní
tássá) járó kötelességek mellett az igazgatói teendőknek is 
a végzése. Ha ez mégis némileg kielégítően sikerült, csak an
nak tulajdonítható, hogy a tanári kar minden tagja készség
gel segédkezett abban, hogy a teher elviselhetővé váljék.

A tanítás, a mint előre volt látható, Bellus János bote- 
geskedése kövei keztében nem folyhatott zavartalanul s legvé
gül, nehogy a tanítás szenvedjen, már novemberben szét kel
lett a tárgyakat a tanárok között osztani. E beosztás meg is 
maradt az év végéig.

562/III. (Kerül. isk. tanács gyűlése 1894. márcz. 30-án) 
felolvastatik a bányakerül, püspök úr ő Méltóságának levele, 
melyben a Nm. Cultus-Minister úr azon leiratát közli, mely 
szerint a Nm. Cultus-Minister úr lyceumunk folyó költségei
nek pótlására a folyó isk. évre 700 frtnyi állami segély föl
emelést utalványoz. A lyc. igazgató előadja, hogy az állami 
segély emelésére több ízben fölterjesztett folyamodásunk leg
főbb intentiója volt a tanári fizetések emelése, utalt a többi 
prot. intézetekre, hol ez irányban szintén mozgalom indúlt 
meg; felhozza az általános tanárhiányt, valamint azt, hogy 
lyceumunknál jövőben egy consolidált tanári karra csak azon 
esetben számíthatunk, ha a tanári fizetéseket az állami taná
rokéval összhangzásba hozzuk; indítványozza, hogy az utalvá
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nyozott összeg csekélysége mellett is a jövő isk. évben a ren
des tanári alapfizetés legalább 100 írttal emeltessék.

A kerül. isk. tanács a Nm. Gultus-Miniszter úr által utal
ványozott állami segély emelését hálásan fogadja, a tanári 
fizetések emelését elvben elfogadja, az indítványt magáévá teszi, s 
megbízza a lyc. igazgatót, hogy a pályázatokat a rendes tanári 
székekre kilátásba helyezett 100 fit. javítással tétesse közzé.“

Kell is feltétlenül ez ügyben és pedig mennél elébb cse
lekedni, máskülönben oly inferioritásban maradunk, mely csak 
veszedelmet okozhat. Reményünk van, hogy ha Báró Eötvös 
Loránd Gultus-Miniszter úr kijelentéseit helyesen megértettük, 
az állami segély emeltetni fog.

Az isk. év folytán véglegesen bejelentettük a Gr. Gsáky Albin 
Cult.-Minister úr Nmtga által tervezett felekezeti tanári nyugdíjkö
telékbe való belépésünket, amit annál inkább tehettünk, mert ezzel 
az egyb. fentartó hatóságot éppen nem terheljük. Nyugdíjalapunk 
tőkéje ez idén 30000 írtra emelkedett; ebből lefizethetjük a 
reánk eső összeget. Nagy hálával tartozunk Gróf Gsáky Albin 
volt Miniszter úrnak, hogy tervezte s hasonlóképen Báró Eöt
vös Loránd Cultus-Ministcr úrnak, hogy azonnal tárgyaltatta az 
idevágó törvényjavaslatot. Ha küzdelmes is hivatásunk s e mellett 
nagyon is szerények anyagi körülményeink, szívesen munkálko
dunk a haza érdekében, mert biztos a reményünk, hogy ott 
kifáradva, lesz hol megpihennünk.

Nemzetünk nagy halottja iránt, az egész ifjúsággal meg
jelenve a gyász istentiszteleten, résztvevő a városi törvényhatósági 
bizottság által rendezett ünnepélyben, leróttuk hálánk adóját. Úgy 
vélekedünk, hogy ifjúságunk lelkében kiolthataUanúl megmarad 
ez ünnep emléke, de semmiben sem fogja csökkenteni azt a 
hódolatot, a melylyel alkotmányosan uralkodó felséges Kirá
lyunknak tartozunk, holott az aligha nem tapintatlannak ne
vezhető tilalom csal: keserű visszaemlékezést szülhetett volna.

Nemzeti nagy költőnk jubileumát a „Petőfi kör“, ügy 
mint márczius 15-ét is, moly a ..Petőfi kör“ rendes ünnepélye, 
kellően megünnepelte.

Dunay Ferencz m. kir. tanácsos, főigazgató úr márczius 
havában meglátogatta líceumunkat. Mindenkor szívesen látjuk, 
mert tanúihatunk tőle; philosophiai éles elméjével behatol 
mindenbe, az előnyöket kiemeli, a hibát tudtunkra adja és 
humánus módon ad útbaigazítást.
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Dr. Klamarik János min. tanácsos úr 40 éves szolgálati 
jubileumán a ly.ceumot képviselte e sorok írója és Dr. Cserey 
Adolf. A lyceum szívesen megadta a ministen tanácsos úrnak 
azt, a mivel mindnyájan a nemzeti kultúránk kitartó, buzgó 
munkásának tartozunk. Éljen sokáig!

Tanulóink magaviseleté az év folytán egészben véve nem 
adott okot panaszra. Irtózunk a szolgai lelkülettől és a lenyű
gözőstül, mely alattomosságra vezet; önérzetes engedelmessé
get kívánunk, mely biztos alapja a jövendőbeli jellemnek.

A folyó év május havában tartott zsinati gyűlés határo
zata szerint, feltéve, hogy a kerületek arányosítását 0  Felsége 
a király szentesíti, lycemnunk a dunáninneni kerülethez fog 
tartozni. Biztosítva lévén az az anyagi támogatás, a melyet az 
egyházi fentartó hatóság az állammal kötött szerződésben ma
gára vállalt, bátran nézünk a jövő elébe ; a mi missziónk a 
felföldön még határozottabb alakot ölt s így okvetetlenül 
szükséges, hogy még biztosabbá tétessék az az alap, melyen 
lycemnunk nyugszik.

VIII. Egyesületek.
1. Magyar önképző (Petőfi) kör. A tagok száma: ren

des 54, rendkívüli 12, pártoló és olvasó 106, összesen 172. 
A kör elnöke Jankó János, a magyar nyelv és irodalom tanára, 
alelnöke és titkár i Wallentinyi Samu Vili. o. t., főjegyző Acsay 
Sándor, ennek lemondása után Lehoczky Miklós VIII. o. t., 
főkönyv- és pénztáros Szabó Ferencz VIII. o. t., ellenőr Petricz 
Mihály IV. éves tanítóképzős, levéltáros Balogh Béla VIII. o. t., 
aljegyző Breznyik János VII. o. t , alkönyvtárosok : a VIII. osz
tályban Babjak Gyula, Ferjancz Samu és Szathmáry Mihály ; 
VII. osztályban Suhajda Lajos, Baumann Miklós, Patay Miklós 
VII. o. tanulók; VI. osztályban Raksányi Samu, Hruz József, 
Timko György VI. o. tanulók; V. osztályban Baumann Győző, 
Honkó Pál, Lipcsei Leo V. o. tanulók; IV. osztályban Mocz- 
kovesák Gusztáv, Schedel János VIII. o. tanulók; III. osztály
ban Nickmann Richard, Bertók Samu VII. o. tanulók; II. osz
tályban Pivarcsek Kálmán, Szathmáry Péter VI. o. tanulók; 
I. osztályban Brocken Béla, Rásó Jenő V. o. tanulók. A kör 
czélja önképzés lévén, tagjai ez irányban munkálkodtak s ké
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szítettek lyrai és elbeszélő költeményeket, értekezéseket, bírá
latokat és szavaltak. Az elmúlt iskolai tanévben tartottak 1 
alakuló, 26 rendes, 4 rendkívüli és 1 zárógyülést, összesen 32. 
A gyűlések részben irodalmi ünnepélyek voltak a következő 
tárgyakkal: 1. Vörösmarty Mihály „Marótb bán“ czímű tra- 
go ed iájának kritikai méltatása. 2. Szabadon választott tárgyú 
elbeszélés 3 Ádám jellemzése és szerepe Madách „Ember 
tragocdiájá“-ban. 4 Jókai Mór „Az új földesúr“ regényének 
méltatása és politikai vonatkozásai. 5. A „Zrinviász“ rövid tar
talma, eszméje és hősének jellemzése. 6. Mi volt annak az oka, 
hogy történetünk első századaiban egy elvesztett csata után 
az egész ország az ellenség kezébe juthatott. 7. Vörösmarty 
Mihály „Salamon“ ez. költeményének költészettani fejtegetése.
8. Pocs András „Euryclus és Lucretia“. 9. A peleskei nótárius 
jellemzése. E dolgozatok mellett szavaltak különféle költemé
nyeket. A többi gyűlésekre szabadon választott tárgyakról 
dolgoztak. Készítettek összesen 54 vegyes fajú müvet, érdem
könyvbe került 18, dicséretben részesült 14, méltánylásban 13, 
tudomáséi vételben 9. Szavalat volt összesen 60; jegyzőkönyvi 
dicséretben részesült 26, méltánylásban 22, tudomásul vétetett 
12. Bírálat volt összesen 54. Pályadijat nyert 6 munka és 1 
szavalat. Jutalmat nyertek: 1. ABreznyikianum ez évi kamatja 
fejében (6 frt) Tompa Mihály összes költeményeit Karlovszky 
Dániel „Euryclus és Lucretia“ ez. értekezéséért. 2. Vörösmarty 
Mihály lyrai költeményeit Karlovszky Dániel „Jókai és Petőfi 
barátsága“ czímű értekezésért. 3. Tompa összes költeményeit, 
Dolovai nábob leányát, Petőfi Sándor költeményeit Wallentinyi 
Samu VIII o. t. „Ádám jellemzése és szereplése Madách Ember 
tragoediájában“ ez. értekezésért. 4. Tompa Mihály költeményeit 
Fekete Zoltán VIII. o. t. „Borús az ég“ ez. daláért. 5. Arany 
János Toldi trilógiáját Suhajda Lajos VII. o. t. Vörösmarty 
Mihály „Salamon“ ez. költeményének a fejtegetéséért. 6. Tompa 
Mihály „Virágregéit“ Visnyovszky Károly VII. o. t. „Jókaihoz“ 
ez. ódájáért. Dr. Ferdinandy „Magyarország és Ausztria köz
jogi viszonyá“-t Lehoczky Miklós VIII. o. t. szavalatért. A kör 
két nyilvános ünnepélyt tartott, az egyiket Jókai Mór 50 éves 
írói jubileuma alkalmával, 1894. január 5-kén, a következő 
programmal: 1. Üdvözlő, Goll Jánostól, előadja a lyc. énekkar.
2. Előszó. 3. Jókai és Petőfi barátsága, Karlovszky Dánieltől.
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4. Utcza szögletén ül a csonk i hős, Jókai Mórtól, szavalja 
Lehoczky Miklós VIII. o. L. 5. Jókai Mór életrajza, irta Acsay 
Sándor Vili. o. t. 6 „l)e én azért még most is szeretlek“ 
Jókaitól, szavalta Acsay Sándor VIII. o. t. 7. Alkalmi óda, 
Visnyovszky Károly VII. o tanulótól. 8. Zene. A másikat az 
1848/49-diki szabadsághal ez emlékére márcz. 15-kén a követ
kező műsorral: 1. Riadó. Irta Czuczor Gergely, zenésítette 
Rudassy. Előadta a lyc. zenekar. 2 Nemzeti dal, Pelőíi S.-tól, 
szavalta Ponicsán Pál VII. o. t. 3. Előszó. Irla és előadta 
Wallentinyi Samu Vili. o t. 4. „1848. márcz. 15“, Endrődytől, 
szavalta Lehoczky Miklós Vili. o. t. 5. A peredi csata. Mocz- 
kovesák Gusztáv Vili o. tanulótól, felulvasta Wallentinyi Samu 
VIII. o. t. G. „Föl a zászlóval!“ Irla dr. Kiss Sándor, szavalta 
Sédl János IV. é. tanitóképzős. 7 Isaszeghi csata. Irta és fel
olvasta Suhajda Lajos VIII. o. t. 8. A honvéd átka. Irta Vis
nyovszky Károly VII. o. t., szavalta Margótsy László VII. o. t.
9. Marseillaise. Előadta a lyc. zenekar. Az ifjúsági könyvtár szá
mára ez évben a kör nem hozatott új munkákat, hanem a 
régi, elrongyolloit s hasznavehetetlenekké vált könyveket újak
kal pótolta.

2. Vívó-kör. A selmeczbányai lyc. Vívó-kör czélja, hogy 
az ifjak a vívás által testüket cdzzék, szép egyenes tartást sa
játítsanak el s hogy testi ügyességüket fejleszszék. Az elmúlt 
éven át az egylet elnöke és a vívás vezetője Haitsch Samu 
lyc. tanár volt, alelnöke: Szabó Ferencz, főpénztárosa: Kar- 
lovszky Dániel, főjegyzője: Wallentinyi Samu, ellenőre: Stefá- 
nik László VIII o tanulók. Az egylet tagjainak száma 120; 
ebből rendes vívó 27. Az egylet beszerzett a múlt évben 7 
drb. vívókardot, 4 drb. keztyűt és egy fővédet. Az egylet be
vétele kitett 100 fit és 81 krt. kiadása 49 fit 78 kr. a taka
rékpénztárban van elhelyezve: 51 frt 03 kr. Az egylet május 
5-én nyilvános estélyt rendezett a millenium alkalmával tar
tandó országos tornaversenyben résztvevő szegényebb tanulók 
félsegélyezésére, bevétel volt: 239 frt, kiadás 108 frt. eszerint 
a tiszta jövedelem kitesz 131 frtot.

3. Gusztáv Adolf-féle, illetőleg' Bibliai egyesület. 
Czélja szegény protestáns egyházakat és iskolákat részint vallá
sos irányú könyvekkel, kiváltképen bibliák- s ujtestamento- 
mokkal, majd énekes- és imakönyvekkel megajándékozni, ré
szint pedig pénzbeli adományokkal is segélyezni s a tanuló
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teni, ápolni és fentartani. Elnöke: Hlavatsek András lyc. ta
nár, alelnöke : Wallentinyi Samu, főjegyzője: Karlovszky Dániel, 
főpénztárosa: Szabó Ferencz, ellenőre: Acsay Sándor VIII. o. 
tanulók; aljegyzője: Breznyik János VII. o. tan. A pénztáro
sok, kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulékot be
gyűjteni és a begyűjtött pénzről a havi gyűléseken számot adni, 
VlII-ikban Brocken Elek Vili. oszt. tan., VH-ikben Suhajda La
jos VII. oszt. ta n , Vl-ikban Hlavatsek Árpád VI. oszt tan., 
V-ikben Baumann Győző V. oszt. tan , IV-ikben Potricz Mihály
IV. tant', tanítóképzős, III-ikban Szabó Lajos IV. lanf. tanító- 
képzős, Il-ikban Baumann Miklós VII. oszt. tan., I-ben Rak- 
sányi Samu VI. uszt. tan A havi gyűléseken az erre önként 
jelentkezők, vallásos tárgyú szavaiba tokát s felolvasásokat tar
tottak. Saját munkáikkal léptek felt Wallentinyi Samu, Kar
lovszky Dániel, Szabó Ferencz, Suhajda Lajos és Kachelmann 
Győző. Az egyesület rendes tagjainak száma, kik csak felgym- 
násiumi növendékek lehetnek, 135; pártoló tagok az algym- 
násium növendékei. A krajezáros adományokból befolyt ez év 
folytán 251 frt 58 k r , tehát oly összeg, a milyen az egyesü
letnek a mióta fenáll, eddigelé rendelkezésére mégnem állott. 
A f. évi június hó 2-án megtartott zárgyülés az ekként be
folyt összegnek elosztása iránt következőleg határozott. Min
denek előtt a helybeli pénzintézetek egyikénél 100 o. é. forint 
helyeztetett el oly czélból, hogy az a legközelebbi tanévben 
160 —170 forintig kiegészíttetvén, lehetővé váljék egy díszes 
kehelvnek megszerzése úrvacsora! használatra a lyceumi ta
nári kar és ifjúság számára. Az egyetemes ev. gyámegyesület
nek, mint más években, 3 díszkötésü biblia bocsáttatott sza
bad rendelkezésére a selmeczi egyháznak coníirrnatiói ajándé
kokra 12 frt, a Kossuth szoborra 5 frt lön megszavazva. Az 
ó-lesznói, fakóvezekényi, bottyáni, nagybecskereki, nagykürtösi, 
horháti, bagyani, hosszúszói, dubraviczai egyházaknak 8—8 frt 
árú újtestámentomok, énekes könyvek illetőleg biblák, pribó- 
czi egyháznak pedig 8 frt készpénzben fognak küldetni Az 
egyesület tisztviselőinek s buzgóbb tagjainak 32 frt árú juta- 
lomkönyveket szavazott meg. Ilyeneket kaptak: Wallentinyi 
Samu (Vörösmarty „Csongor és Tünde“), Acsay Sándor (Dr. 
Vajda „Kossuth élete“), Szabó Ferencz (Radó Antal „Költők 
albuma“), Petricz Mihály (Petőíi összes költeményei), Szabó
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Lajos (Petőfi összes költeményei), Suhajda Lajos (Vörösmarty 
„Zalán futása“), Breznyik János (Arany János „Elbeszélő és 
elegyes költeményei“), Raksányi Samu (Herczeg Ferencz ,;Gyur- 
kovics leányok“), Hlavatsek Árpád (Jakab Ödön „Hangok az 
ifjúságból“), Baumann Győző (Dr. Tolnay Lajos „Magyar költők“), 
Honkó Pál (Arany János „Toldy“), Seidel Vilmos (Arany J. 
„Muránv ostroma“), Véber József (Berzsenyi költeményei), 
Baumann Bé'a („Robinson Crusoe élete és kalandjai“), Kon- 
rád Kálmán (Czuezor „Mesék“). Az egyesületnek 1868/9-dik 
évtől kezdve mostanig 1822 rendes tagja volt s e 2G eszten
dőn át a krajezáros adományokból begyült összeg mintegy 
2230 frlot tcszen. Végül hálás köszönetét mondunk e helyen 
is méltóságos és főtisztelendő Zelenka Pál püspök és egyete
mes gyámintézeti elnök úrnak, mint a ki a lipcsei G. A. fő- 
egylet által rendelkezésére bocsátott ajándéktárgyakból — 
Nt. Händel Vilmos honfi főesperes úr szives közvetítésével — 
egy gyönyörű ostyatartóval s egy ugyanilyen kannával kegyes
kedett egyletünket megörvendeztetni. Magától értődik, hogy mi 
e nagybecsű ajándékokat viszont lyceumunknak fogjuk oda 
ajándékozni, hogy mint püspök úr ő méltósága b. levelében 
írja, tanáraink és iskolánk ifjúsága „c szent edények haszná
latával hiterőt szerezzenek vallásos életük értékesítésére.“

4. A lyceumi zenetársaság tisztviselői voltak ez évben : 
jegyző Sédl János IV. éves tanítóképzős, pénztáros Fekete 
Zoltán VIII. o. tanuló, ellenőr Hankisz Hugó VII. o. tanuló, 
zenekari karmester Brocken Elek Vili. o. tanuló, énekkari kar
mester Moczkovcsák Gusztáv VIII. o. tanuló. A.társaság a ze
nekari karmester gyakori betegsége folytán nem rendezhetett 
önálló zeneestélyeket, s így működése csak arra szorítkozott, 
hogy a Petőfiköri márczius 15-iki ünnepélyen és a testgya- 
korlókör május 5-iki tornaestélyén közreműködjék. A működő 
és hallgató tagok száma 58 volt.

IX. Stipendiumok.
1. Teleky-Roth Johanna grófnő-félét (ez évben 35 írt) 

kapták hárman: Karlovszky Dániel, Wallentinyi Samu VIII., 
Suhajda Lajos VII. o. tanulók.

2. Németh István-félét (23 frt) Baumann Miklós VII. o. t.
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3. Zsigmondy Vilmos-félét (15 frt) Stefanik László VIII. o t
4. Bánóczy József-félét (21 frt, tavaly 25 fit 20 k r, csak 

árvák kapják és csak a VI. osztályig): Liszkay Miklós I I , Kud- 
rony Gyula III , Seidel Vilmos IV., Lehoczky Gyula VI. oszt. 
tanulók.

5. Breznyik János-félét (50 fit): Breznyik János VII. o. t.
0. Gróf Steinlein Oltó-félét (210 frt, csak ág. hilv. tiszta

jelesek): Tibély Elemér I. osztálybeli, Baumann Béla, Bázlik 
Mihály, Medvcczky János II. osztálybeliek, Händel Béla, Weber 
József 111. osztálybeliek, Feigel József, Hecskó Gyula, Jalioda 
János, Krátky Gyula, Uhljár Samu, Robács Boldizsár IV. osz
tálybeliek, Baumann Győző, Delinga Samu, Honkó Pál V. osz
tálybeliek, Frenyo Győző, Hlavatsek Árpád, Hlavatsek Béla, 
Králik Samu, Nyácsik Béla, Obuch János, Pauks Béla, Rak- 
sányi Samu VI. osztálybeli tanulók. Az I , II., III., IV. osztály
beliek 16 koronánként, az V. osztálybeliek 20 koronánként, 
a VI. osztálybeliek 21 koronánként, imént vert ezüst koronák
ban. A VII és Vili. osztályban is voltak jelesek, de azok más 
ösztöndíjban részesültek.

7. Ivánka Imre-félét (10 irtonként): Krátky Aladár Vili., 
Nedobry Iván VII. o. tanulók.

8. Dr. Szeberényi János-félét (10 frt, csak sclmeczí): Mar- 
gótsy László VII. o. t

9. Leiden frost - Kostenszky - félét (7 frt 50 kr.) : Utczás 
Virgil VI. o. t.

10. Gsik-Olajos Terézia-félét (25 frt): Patay Miklós Vif. o I.
11. Ipolysági lak.-pénztár-félét (10 frt): Rell Béla IV. o. t.
12. Selmeczvárosi 20 frkos aranyat: Visnyovszkv Károly 

VII. o. t.
13. Farbaky István-féle két darab 10 frankos aranyat 

(szabadkézi rajzban kitűnők): Szlovik Antal és Drienka Mihály
VI. o. tanulók.

14. Nagylaki egyház-félét (10 fi t 50 kr., tanítóképzősnek): 
Klimann Samu III. éves tanitóképzős.

15. Wankovits Lnjós-félét (8 frt): Wankovits Ármin II. o. t.
16. Dr. Luther Márton jubileum-félét (5 frt, karénekes): 

Simkó János 111. o. t.
17. Kubinyi Géza-félét (5 írtjával ketten): Kozár József

III. és Mayer Pál II. éves tanítóképzősök
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18. Báró Radvánszky Antal-félét (5 frt): Timkó György 
VI. o. I.

10. Br. Nyáry Anlal-félét (5 írt): Glózik István VI. o. t.
20. Csörnöz Miklós-félét (5 frt): Hruz Samu I. ó. (képzős.
21. Székács József-félét (5 frt): Záborszky Árpád II. o. t.
22. Ölük-félét, Ölük Kálmán III o. t. élvezte, de mert 

megbukott, ki nem adtuk. A második Ollik-félét, mely úgy 
mint az első 70 írt, kapta Deák Gyula I o. t., mintán bebizo
nyította, hogy az Ollik családból származik.

23. Ocsovszky Mária-í'élét (5 frt, gyorsíró): Frenyo Győző 
VI. o. t.

24. Dr. Kapp Jakab orvos úr szives volt 10 frkos aranyat 
felajánlani annak a II. osztálybelinek, — fia szinte II. osztály
beli, — a ki minden tekintetben a legjobb előmenetelt tanú
sította. A tanári kar az osztályfőnök ajánlatára kiadta Bázlik 
Mihálynak.

25. A városi tanács a lyceumnak 15 frtot juttatván di
jakra a legkitűnőbb tornázóknak, a junius 4-én tartott ver
senyben a többiek közül kiválván, következők nyertek dijakat: 
az I. osztályban Gressó János, a II-dikban Cservenka László, 
a 111-dikban Ferjencsik Géza, a IV-dikben Rohács Boldizsár, 
az V-dikben Honkó Pál, a Vl-dikban Szlovik Antal, a Vll- 
dikben Hőnek Ignácz, a VlII-dikban Szabó Ernő IV. éves 
tanítóképzős. — Dicsérő oklevelet nyertek: az első osztályban 
Jónásch Kornél és Priviczky Ernő, a II-dikban Wankovits 
Ármin, Kachelmann Oszkár és Udvardy Rezső, a 111-dikban 
Schnirtz József, a IV-dikben Glement Aladár, Krátky Gyula és 
Uhljár Samu, az V-dikben Repiczky Emil és Hrúz Samu 1. 
éves tanítóképzős, a Vl-dikban Pivarcsek Kálmán és Raksányi 
Samu, a VII-dikben Faix Róbert, Visnyovszky Károly és Berták 
Samu meg Klimann Samu III. éves tanítóképzősök, a Vill
áikban Brocken Elek és Mibálik Géza.

X. Fentartók és pártfogók.
A lyceum fentartói között első helyen említendő az ál

lam a szerződésileg megállapított 9300 frt évi segélylycl. Csáky 
Albin gróf, vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úrnak 
folyó évi január hó 14-én 1801. szám alatt kelt leirata értei-
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méhen „Á 9300 írton felül, tekintettel a mai fokozott követel
ményekre és a fentarták elégtelen anyagi eszközeire, az 1894. 
polgári évre rendkívüli fentartási segélyül, számadás kötele
zettsége mellett, 700 frtot engedélyezett.“

Az ev. bányakerület évi segélye 2500 frt; a zsedényi-féle 
alapítványból 115 frt; az egyetemes pénztárból 126 frt és a 
zeneintézet részére 42 frt.

A helybeli egyház adja a lyceumi épületet. A Kachelmann - 
féle ház, melyben két tanár lakik, a lyceurn lulajdona.

Stainlein Ottó gróf úr a nevét viselő ösztöndíjra 210 
frtot ád, Kubinyi Géza úr 10 frtot, Okolicsányi Gyula jelzálog- 
banki jogtanácsos úr 12 frtot. Ruzsicska Pál a magyar első 
biztosító társulat tisztviselője, lyceumunk hálás növendéke, ez 
évben is megküldte a nyugdíjalap részére Ígért évi 5 frtot.

A tanítóképzőre a kerület évenként 700 frtot ad. A zó- 
lyommegyei esperességtől kaptunk ez idén a tanítóképzőre 147 
frtot, pestmegyei esperességtől 30 frtot, nógrádi esperességtől 
100 frtot, a nagyhonti esperességtől 85 frt 70 krt, a szászpel- 
sőczi egyháztól 7 frtot, Lörincsék János főesperes úr 10 frtot, 
fakóvezekényi egyház 2 frt, a farnadi alapítvány kamatja 5 frt. 
Összesen 1086 frt 70 kr.

Ebből világos, hogy tanítóképzőt ily olcsó pénzen talán 
sehol sem tartanak fen.

XI. Könyvtár és szertárak.
A könyvtár ez idén jelentékenyen csak vétel útján gya

rapodott. A tanári conferentiában elhatároztuk, hogy kiválóan 
csak jelentős szakmunkákat szerzünk a lyceurn pénzén; a 
szükséges kisebb munkákat maguk a tanárok szerzik meg. A 
könyvkereskedő idei számlája 265 frt. Pallas lexikon IV—-VI., 
Wundt Vorlesungen. Blümner Lessings Laokoon, Osztrák- 
magyar monarchia, Vorlagen (48 frt) Kossuth iratai, Decora
tive Vorbilder, Kogutovicz térkép, Beck-Flóra, Taine, Regime 
moderne és úgy tovább.

A magyar tudományos akadémia könyvkiadó vállalatából 
a történelmi és irodalmi müvek. A természettudományi tár
sulat kiadványai; a többi kiadványok ingyen jőnek. Történeti
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életrajzok, Budapesti szemle, Magyar nyelvőr, Atheneum Egyet, 
fii. közlöny. Orsz. középiskolai tanári egy. közlönye, Századok, 
magyar irodalmi közlöny, Közoktatási szemle, Zeitschrift für 
das Gymnasialwesen. The Nature.

Ajándékul a dunameliéki reform püspök úr révén Bes
senyei György, A bihari remete vagy A világ így megyen. A 
bányakerüleli püspök úr révén : Húsvéti tojások. Molnár Vic
tor Cultus-rninisteri titkár úr cthnografiai munkájából 3 pél
dány. Szamecz Samu bélabányai evang. tanító úr egy rakás 
könyvet küldött, melyek minthogy az év végefelé küldettek, 
nincsenek átvizsgálva, Papi hagyaték.

A fizikai és természetrajzi szertárak belső berendezé
sére vissza van tartva 400 frt. Erről a jövő évi értesítőben.

Hangszerek: 9 szárnyzongora, két harmonium, melyek
nek egyike a könyvtárteremben tartatni szokott istentisztelet
nél használtatik s egy Rieger-féle orgona pedállal s két vál
tozattal. A szükséges kottákkal az intézet eléggé van ellátva 
s mi kell, megszerezzük.

Tanár: Herbst János. Növendékek száma 15. Évi tan
díj 20 frt.

A tanítóképzősöket ugyanez intézetben Moesz Géza oktatja 
a zenében.

XIII. Tanulók száma és előmenetele. 
Egészségügy.

A főgymnasiumban 1893/4. tanévben beiratkoztak 305-en. 
Vizsgálatot teltek 291-en. A múlt tanévben beiratkoztak 253-an, 
vizsgálalot tettek 238-an. Vizsgálatot telt magántanulók száma: 
az I. osztályban 1, a IV-dikben 1, összesen 2. Ismétlő volt az 
I. osztályban 8, a II-dikban 4, a IV-dikben 2, V-dikben 1, 
VlII-dikban önként ismétlő 3, összesen 19.

A görög nyelv helyett választott tantárgyakat tanulta az 
V-dik osztályban 11, a VI-dikban 14, a VII-dikben 13, a 
VlII-dikban 6, összesen 44. Vallásra nézve volt ág. ev. 191,

XII. Zeneintézet.
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evang. reform. 15, római katholikus 7?, unitárius 3, mózes 
vallásu 13,

Anyanyelvre nézve: magyar 182, német 35, tót 77. Csak 
magyarul beszélő 45, csak más nyelven beszélő egy sem, ma
gyarul tudtak mindnyájan.

A tanulók szülei közt polgári állásra nézve volt : nagy- 
birtokos és bérlő 5, kisbirtokos és bérlő 39, alkalmazott ős
termelő 4, önálló nagyiparos 2, kisiparos 60, alkalmazott iparos 
2, kiskereskedő 17, köztisztviselő 56, magán- és társulati liszt- 
viselő 13, orvos, ügyvéd, lelkész, tanár, tanító stb. 77, szemé
lyes szolgálatból'élő 10, magánzó 9.

Minden tantárgyból jeles 32, minden tantárgyból legalább 
jó 67, legalább elégséges 155; egy tantárgyból elégtelen 30, 
két tantárgyból elégtelen 5, több tantárgyból elégtelen 5.

Rendkívüli rajzt tanultak 34, gyorsírást 14, vívást 27.
Az egészségi állapot általán jónak mondható. „Járványos 

alakban — a lyc. orvos jentése szerint — fellépett komolyabb 
megbetegedésekről, ha a januártól márczius hóig a légző szer
veket megtámadott hurutos influenzás tüneteket is számba 
vesszük, nem szólhatunk.“

Egyszerű de jó táplálék, kellő mozgás, tiszta levegő, min
denkor megteszik a magukét. Az órabeosztás olyan, hogy a fiúk, 
mindamellett hogy délelőtt 12-ig vannak az intézetben, ne legye
nek túlságosan szellemileg igénybe véve, közbe van szúrva torna, 
szépírás. Közös kirándulások szép napokon voltak. A város 
által kijelölt játéktért ez idén elfoglaltuk. Különben maga a 
hegymászás, a mi itt ki nem kerülhető, jótékony hatást gya
korol a fejlődő szervezetre.

XIV. Érettségiek.
Érettségi vizsgálatra első ízben jelentkeztek 26-an. Ezek 

közül az Írásbelit letették 23-an, az Írásbeliek ajapján is
métlő vizsgálatra lettek utasítva hárman, szóbelire bocsájtat- 
tak 23-an. Jelesen tették a vizsgálatot ketten, jól tizen, egy
szerűen érettek kilenczen; javító vizsgálatra egy-egy tárgyból 
utasíttatott kettő. Ismétlő vizsgálatra jelentkeztek hárman ; si
kerrel tette le egy, javító vizsgálatra utasíttatott egy; beteg
ség miatt visszalépett egy.
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írásbeli feladatok voltak magyarból:
Arany János epikai működésének jellemzése.
Mely tekintetben volt nevezetes II. József császár ural

kodása nemzetünk történetében.
Minden országnak támasza és talpköve a tiszta erkölcs.
Az energia megmaradásának elve példákkal illusztrálva 

és az elv jelentősége.
Mathesis: Adva van két egyenes egyenlete; ezen egyene

sek metsző pontjából kiindulva, egy oldalfelé elvan vágva az 
egyikből, a  a másikból b darab Az így keletkezett háromszö
gön, mint alapon áll u magasságú egyenes piramis és kúp. 
Kiszámítandó a két test határolói közötti tér volumenje.

b'2x -f- a bx =  c alakú egyenlet feloldása
Mind a két feladat határozott számokban volt adva.
Latin. Magyarból latinra: Hol tartotta a római tanács 

üléseit.
Görög: Homeros részlet.
Német: A henyeség.

XV. Évzáró vizsgálatok.
Az érettségi szóbeli vizsgálatokat Farbaky István lyc. 

felügyelő, főbányatanácsos és országos képviselő elnöklete és 
Dr. Horváth Ödön akadémiai tanár és kormány képviselő je
lenlétében folyó év junius hó 11., 12, 13 napján tartottuk. A 
többi osztályok junius 14-élöl 26-áig tettek vizsgálatot és pe
dig oly módon, hogy minden egyes tanuló minden egyes tan
tárgyból felelt és bővebb vizsgálat alá kerültek azok, a kiknek 
kétes volt az előmenetelük. 26-án délután megtartottuk a záró 
conferenciát, 27-én megírták az osztályfők a bizonyítványokat, 
28-án ünnepélyesen fejeztük be az évet s e napon kézbesí
tettük a bizonyítványokat s kiadtuk az ösztöndíjakat.

XVI. Rendkívüli tantárgyak.
Szabadkézi rajz. Privát óra, hetenként két óra. Úgy az 

al-, mint a felgymnasiumból a külön szabadkézi rajzban ösz- 
szesen 34-en vettek részt. Kitünőbbek a szabadkézi rajzban s
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olyanokul dijat nyertek: Drienka Mihály és Szlovik Antal VI. 
o. tanulók egy-egy 10 frankos aranyat, Farbaky István orsz. 
képviselő s lyceumi felügyelő úr kegyességéből. Ezeken kívül 
dicséretet érdemeltek Baumerth Dániel III. o. Bothár Gusztáv
V., Manner Géza V., Parragh József V., Glózik István VI., 
Raksányi Samu VI., Stuller Sándor VI. és Reviczky. Pál VII. o. 
tanulók. Majer Pál Il-od éves, Kliman Samu III. éves és Wag
ner József III. éves tanítóképzős tanulók.

Gyorsírást 14 tanuló tanulta a Gabelsberger-Markovics- 
féle gyorsirászatot dr. Cserey A. tanár vezetése alatt. Szor
galmuk által kitűntek: Frenyó Győző VI,, Jahoda János IV., 
Nádosy Ferencz IV. Véber József III. o. tanulók.

Frenyó Győző, Ocsovszky szül. Markovits Mária ő Nagy
sága által alapított 5 frtnyi jutalomban részesült. Nádosy Fc- 
renczet, vezető-tanára jutalmazta meg egy szép könyvvel.

XVII. Élelmező.
Ephorus: Miesinay János.

E tanévben 146 tanulót láttunk el az élelmezőben ebéddel 
és vacsorával. Részesülhet a jótéteményben mindenki felekezeti 
különbség nélkül. Egész évi díj 50 frt. Ebédért 30 frtot, vacso
ráért 20. frtot számitunk. Egv-egy ebédért, a ki az egész 50 
frtot lefizette, fizetett 10 krt, ezért kap marhahúslevest, marhahúst 
és vastagételt hetenként ötször, és 2-szer disznópecsenyét, bable
vest és vastagételt. Egészséges kenyeret 22 dekát. Egy-egy vacso
ráért fizet nem egészen 7 krt, ezért kap vastagételt, hetenként 
egyszer gulyást, egyszer tésztást és kenyeret úgy mint ebédre. 
Könnyen belátható, hogy ily ellátás ily ár mellett csak úgy 
lehetséges, ha házilag és lelkiismeretesen kezeltetik az élelmező. 
A lyceuinnak van e czélra saját helyisége és szakácsnéja. A 
húst mindennap átveszi az ephorus, s ha minősége meg nem 
felel, a mi ez évben ritkábban történt, visszaküldi. Ez pedig 
lehetséges, mert ez évben, próbaképpen nem kötöttünk egész 
évre szerződést deprimált árral, hanem kijelentettük a mé
szárosnak, hogy addig a mig jó húst ad, nála maradunk. Nagy 
súlyt fektetünk a tisztaságra. Ezt és az ételek minőségét ellen
őrzi az ephorus neje. Megjegyzendő, hogy az élelmező tőkéi 
körülbelül 40,000 frtot tesznek. E tőke jövedelmével nem ren-

3



delkezhctünk ugyan feltélleniil, mert a lyceumi pénztár minden 
esztendőben deíiczitet mutat, de azért az élelmezőben az el
látás nem szenved. Kevesebbet tarthatunk teljesen ingyen.

Dr. Stuller Gyula lyceumi orvos úrnak írásban beadott 
jelentésében ez áll :

„Örömmel constatálom, hogy a növedékeknek az élelme
zőben nyert ellátása kifogástalan, a czélnak minden tekintetben 
megfelel; e mellett szól az eredmény; a növendékek korukhoz 
mérten úgy izom, mint csontrendszerökben kellőleg, sőt ese
tenként erőteljesen fejlődtek.“

Az orvost és a gyógyszereket az élelmezősök számára a 
lyeeum fizeti. A gyógyszerész ez idei számlája 200 fit. Az orvos 
tiszteletdíja 120 frt.

A supplicalinból, a supplicansok részének levonása után 
bejött 1237 frt 95 kr., ebhez járullak I frlonként 701-en, két 
htonként 92-cn, 3—4 htonként 27-en, 5 htonként II-en, 
10 htonként 6-an.

Stainlein Oltó gróf ő méltósága, a boldogult Stainlein- 
Hellenbach Zsuzsanna grófné által végrendelelileg hagyomá
nyozott s terményekben nyújtani szokott évi adományt, melynek 
átlagos értéke 55 htot tett, 100 frtra kiegészítve, kegyes lesz 
évenként az élelmczőnck átküldeni.

A boldogult Gaitner Tivadar hagyatékából az élelmező 
100 htot kapott, a dr. Tóth Imre kincstári főorvos alapítvá
nyából a város 50 htot adott át az élelmezőre; a helybeli 
takarékpénztártól 20 htot kaptunk, az ipolysághitól 10 htot, 
ezt azonban az eddigi szokás szerint stipendiumra fordítottuk.

Fogadják legmélyebb hálánkat a nemes jótevők.

XVIII. Iskolai fizetendők. A jövő tanév.
Tandíjul fizetendő a gymriasiumi tanulók részéről 24 frt. 

Ebbe bevannak számítva az iskolai szükségletek, az igazgatói 
illeték, osztályfők járandósága bizonyítvány és egyéb költségek.

Minthogy a lyeeum véglegesen kijelentette, hogy belép a 
Nagyméllóságú vallás- és közoktatásügyi minister úr által ter
vezett tanári nyugdíj kötelékébe s minthogy az idevágó tör
vényjavaslat már csak szentesítésre vár, bizonyosnak vehető, 
hogy már a jövő tanév folytán lép életbe, s mert a lyeeum
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minden tanuló után B frtot köteles lesz évenként lefizetni az 
államilag kezelendő nyugdíj-alapra, ezen összeget a rendes 
tandíjon felül, minden tanulótól befogjuk kívánni. A tanárok, 
kik úgy is szerény anyagi körülmények között élnek, megér
demlik, hogy a szülék e csekély áldozatot szívesen megtegyék 
érettük. A tandíj czítnen összesen fizetendők, még igy sem érik 
el az állami intézetekben fizetendő tandíjat.

Az élelmezői díj egy évre ebédért és vacsoráért, a mint 
ezt az „élelmező“ czím alatt bővebben kifejtettük, 50 frt.

A zeneintézetben a zongora oktatásért egy évre 20 frt jár.
Tanítóképzősök tandíj fejében egy évre 12 frtot, s élel

mezői díj fejében 24 frtot fizetnek; a zeneintézetben ingyen 
nyernek oktatást.

A szülőket vagy azok helyetteseit kérjük, hogy az isko
lai fizetendők felét és a három forintot szeptemberben a be
iratkozás alkalmával fizessék le; a másik fele február havában 
fizetendő. Nem alkalmazzuk ugyan e tekintetben azt a szigorú
ságot, a melyet az állami intézetekben alkalmaznak, kitiltván 
a nem pontosan fizetőket az intézetből, de sajnosán kellett 
tapasztalnunk, hogy a múlt tanévben nagyon sokan maradtak 
hátralékban, pedig az intézetnek jelen anyagi körülményei kö
zölt, minden garasra van szüksége.

Be nem fogadhatók a kér. isk. tanács határozatánál fogva 
azok, a kik tartozásaikat az év i lején meg nem fizetik. Elnézők 
vagyunk csak a kitűnő és szegény s jó erkölcsi magaviseletű ta
nulókkal szemben.

A jövő tanév szeptember elsején veszi kezdetét. A hely
belieknek tanácsos augusztus 31-én a beiratkozás.

Javító vizsgálatot tesznek az I. és II. osztálybeliek szep
tember 1-én d. e. 9 órakor, III. és IV. osztálybeliek ugyanaz nap 
délután 3 órakor; V. és VI. osztálybeliek szeptember 3-án dél
előtt 9 órakor, VII. osztálybeliek ugyanazon napon délután 3 
órakor. Szeptember 4-én lesz a tanév megnyitása, 5-én kez
dődik a rendes tanítás.

Az első osztályba felveendőktől megkívánjuk, hogy koru
kat keresztlevéllel igazolják. Kik netalán bizonyítványt nem hoz
nak, de ha szükségét látjuk, máskülönben is felvételi vizsgála
tot tenni kötelesek. Későn érkezőket, ha elmaradásukat kellően 
nem igazolják, be nem fogadunk.

4*



A kik valamely felsőbb osztályba, más intézetből jőnek, 
a megelőző osztály bizonyítványát kötelesek előmutatni.

VIII. osztályba más intézetből jövőket csak úgy fogadunk 
be, ha jó a bizonyítványuk, vagy ha kitudják mutatni, hogy 
alapos oknál fogva, pl. szülék áthelyeztetése következtében 
czélszerű rájuk nézve a lyceumba való beiratkozás, vagy ha 
önkénytes ismétlők.
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XIX. Névsor.*
G y m t i a b  i i i  m.

I. osztály.
Osztályfő: Osztroluczky Gyula, jövő évben, Miesinay János.

Baker Aladár, r. katli., Selmeczbánya, Hontm. isin. 
Baker Béla, r. kath., Selmeczbánya, Hontm.
Bátyel Lajos, ág. ev., Bagonj'a, Hontm.
Bogya János, ág. ev., Losoncz, Nógrádni.

5. Bothár Lajos, ág. ev , Banka, Hontm.
Bolla András.
Daubner Béla, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.
Deák Gyula, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Demicher Gyula, ág. ev., Bakabánya, Hontm.

10. Demicher Vilmos, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Díváid Béla, r. kath , Szász-Sebes, Alsó-Fehérm. 
Dorn Benő, izr., Németi, Hontm.
Eichel Ede, izr., Hegybánya, Hontm.
End érsz Ervin, ág. ev., Bélabánya, Hontm.

15. Engel Dezső, izr., Várna.
Erőss Gyula, ág. ev., Zsarnócz-kohó, Barsm.
Fiedler Jenő, ág. e v , Selmeczbánya, Hontm.
Fizély Béla, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.
Gresso János, ág. ev. Selmeczbánya, Hontm ism.

20. Grelzmacher Gyula, ág. ev., Szélakna, Hontm. ism. 
Grossmann Károly, ág. ev., Zsarnócza, Barsm.
Hlóska Samu, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Hnilicska Antal, r. kath., Diós-Győr, Borsodra. 
Hugyecz Vladimir, Trencsén, Trencsénm.

* Jegyek magyarázata: * =  eltávozott, ** =  vizsgálatlati m a
radt, ism. =  ismétlő.
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25 Jakubik György, ág. ev., Bábaszék, Zólyomra.
Jentner Sándor, ág. ev., Selmeczbánya, Honttn. 
Jeszenszky István, r. kath., Selmeczbánya, Honim. 
Jónásch Kornél, ág. ev., Salgó-Tarján, Nógrádm. 
Kindernay Miklós, ág. ev., Ebeczk, Nógrádm.

30 Klacsan József, r. katb., Selmeczbánya, Hontm. 
Kohlmayer Ferencz, r. kath., Selmeczbánya, Hontm. 
Konrád Kálmán, ág. ev., Kolozsvár, Kolozsm. 
Langenthal Ármin, ág. ev. Selmeczbánya, Hontm. 
Lányi Nándor, ev. ref., Zalaba, Hontm.

35. Liptay Andor, ág. ev.. Fakó-Vezekény, Barstn.
Mály János, r. kath., Zalathna.
Maszny Pál, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Milasovszky K., r. kath., Tajó, Zólyomm.
Moesz Géza, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

40. Mózer Otto, ág. ev., Kis-Gyarmat, Hontm.
Nedeczky Zoltán, ág. ev, Terény, Hontm. ism. 
Neurath Rezső, r. kath., Selmeczbánya, Hontm. 
Pelachy Gyula, ág. ev , Selmeczbánya, Hontm.
Plachy Gyula, ág. ev., Lucin, Nógrádm.

45. Pleva Gábor, r. kath., Selmeczbánya, Hontm. 
Pokorny Emil, r. kath., Korpona, Hontm. ism. 
Pozseszky János, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Priviczky Ernő, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Rumann Gyula, ág. ev., Hársas-Terény, Flontm. ism. 

50. Selmeczi Pál, ev. ref., Bél, Hontm.
Simko Rezső, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Skodacsek Lajos, ág. ev., Kis-Ozvistye, Nyitram. 
Staudner Jenő, ág. ev , Zólyom-Brezó.
Stefanik Gyula, ág. ev„ Selmeczbánya, Hontm.

55. *Szartory Ernő, r. kath , Ipolyság, Hontm.
Szeberényi Sándor, ág. ev., Szilbás, Bács-Bodrogm 
Szklenka Gusztáv, ág. ev., Zólyom.
Tibély Elemér, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.
Titt János, ág. ev., Zólyom-Brézó.

GO. Thúróczy János, ág. ev., Szász-Pelsőcz, Zólyomm. 
Ubrankovics Ernő, ev. ref.. Hévíz, Pestm.
Urbán Vilmos, r. kath., Selmeczbánya, Hontm.
Weisz Ármin, izr., Cserna-Lehota, Trencsénrn. 
Szerémi Odescalchi Gyalma, Szkiczó, Barsm. magánt.



II. osztály.
Osztályfő: Micsinay János, jövő évben Osztroluezky Gyula.

Andaházy Béla, ág. cv , Alsó-Mafatin, Liptóin.
Bánik Lajos, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Baumann Béla, ág. ev., Tiszadob, Szabolcsin.
Bűzlik Mihály, ág. ev , Bakabánya, Hontm 

5. Gsacsányi József, r. kath., Selmeczbánya, Honim. 
Cservinka László, r. kath , Stomfa, Pozsonyin, isin. 
Csorba Rezső, ág. ev , Komárom, Komáromul.
Czobor Gyula, r. kath , Zsarnócza, Barsm.
Czobor Miklós, r. kath , Bakabánya, Honim.

10. Dániel Kálmán, ág cv., Zsibritó, Hontm.
Farkas Zoltán, ág. ev , N -Kürtös, Nógrádm.
Fiedler János, ág. ev , Selmeczbánya, Hontm.
Gresits Géza, r. kalh., Losoncz, Nógrádm.
Haan Ferencz, r. kath., Kis-Túr, Hontm 

15. Hantos Sándor, r. kath., Budapest, Pestül.
Hecser Húgó, ág. e v , N.-Szalatna, Zólyomul. 
Hornyacsek Béla, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Immerblum Arthur, izr., Stefultó, Hontm.
Kachelmann Oszkár, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 

20. Kapp Húgó, izr., Selmeczbánya, Hontm.
Reviczky Lajos, ág. ev., Bakabánya, Honim.
Kiszely János, ág. ev , Bálh, Hontm.
Kollár Gyula, r. kath., Selmeczbánya, Honim. isin. 
Kosztolányi Gyula, ág ev., Nemes-Kosztolány, Barsm. 

25. Liszkay Miklós, ág. ev , Selmeczbánya, Hontm. 
Medveczky János, ág. ev., Zólyom, Zólyomra. 
Niederland Rezső, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Ochtendung László, r. kath, Selmeczbánya, Hontm. 
Pesthy Endre, ág. ev., Űzd, Tolnám.

30. Ráth János, r. kath., Petrozsény, Hunyadm. 
Schwarcz Samu, izr., Egeg, Hontm.
Szegedi Sándor, izr., Alsó-Rakoncza, Hontm.
Székely Jenő, r. kath., R.-Keresztár, Pestm 
Szentistványi Gyula, r. kath., Vihnyc, Barin.

35. Szép Rezső, r. kath., Selmeczbánya, Hontm. isin. 
Szurovecz Mihály, r. kath., Selmeczbánya, Hontm.
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Udvardy Rezső, r. kath., Ludrova, Liptóira 
Velits Lajos, ág. ev., Tót-Próna, Túróczm.
Vörös Tihamér, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Wankovits Ármin, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

40. Záborszky Árpád, ág. ev., Hortin, Barsm.

III. osztály.
Osztályfő: Lenesé János.

Baker Árpád, róm. kath., Selmeczbánya, Hontm. 
Baumerth Dániel, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Bobál Samu, ág. ev., Szász-Pelsőcz, Zólyomra. 
Ferjencsik Géza, ág. ev., Zólyom, Zólyomra.

5. Gazsó Sándor, cv. ref, Alsó-Dabas, Pestm.
Gracza János, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Händel Béla, ág. ev., Korpona, Hontm.
Honéczy Géza, ág. ev., Kálnó, Nógrádira 
Honéczy Zoltán, ág cv., Kálnó, Nógrádira 

10. Jahoda Emil, ág. ev., Pónyik, Zólyomm.
Jeszenszky Gyula, ág. ev., Zólyom, Zólyomm. 
Kudrony Gyula, ág. ev., Rima-Zaluzány, Gömörm. 
Libertínyi Zoltán, ág. ev.. Selmeczbánya, Honim. 
Liptay László, ág. ev., Fakó-Vezekény, Barsm.

15. Manner Árpád, róm. kath., Kis-Tcrenne, Nógrádira 
Markó György, ág. ev., Osztrolúka, Zólyomm.
Nádosy Ferencz, ág. ev., Losoncz, Nógrádira 
Neubauer Ferencz, róm. kath., Fernezély, Szatmárira 
Ollik Kálmán, ág. ev., Bakabánya, Hontm.

20. Patay Kálmán, cv. ref., Szódó, Barsm.
Pauks Willibald, ág. ev., Murány, Gőmőrm.|
Paulinyi Ármin, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyomira 
*Posta Miklós, róm. kath., Esztergom, Eszlergouun. 
Schelle Gyula, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

25. Rosenfeld Mór, izr., Selmeczbánya, Hontm.
Schindler Mór, izr.,. Selmeczbánya, Hontm.
Schnirtz József, róm. kath , Rudnó, Barsm.
Segesváry Miklós, ev. ref., Alsó-Dabas, Pestm.
Simkó János, ág. ev., Banka, Hontm.

30. Srom József, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.
Surjánszky Kálmán, róm. kath., Selmeczbánya, Hontm.



Szabó Lajos, ev. ref., Szinobánya, Nógrádm. 
Szrjatko János, ág. ev. Beszterczebánya, Zólyomm 
Teutschl Elemér, róm. kath., Diósgyőr, Borsodm. 

35. Uttzás Gyula, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Wéber József, ág. ev., Rákos-Keresztár, Pestm.

IV. osztály.
Osztályfő: Moesz Géza.

Adamcsik Samu, ág. ev., Bakabánya, Hontm. 
*Bachmann Nándor, r. kath., Hegybánya, Hontm. 
Braxatoricz Oszkár, ág. ev., Badín, Zólyomm. 
Ghrien Gusztáv, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

5. Glement Aladár, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Érti János, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm, 
Fabricius Dezső, ág. ev., Meze, Hontm.
Feigl József, ág. ev., Zólyom, Zólyomm.
Flórián Géza, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

10. Fukasz Arnold, r. kath., Jeszenye, Zólyomm.
Gaal István, helv. hitv„ Vamos-Ladány, Barsm. 
Gellen Barna, helv. hitv., P.-Szalatnya, Nógrádm. 
Gracza Vilmos, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Hecsko Gyula, ág. ev., IJodrusbánya, Hontm.

15. Herbst Gyula, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Hlatky Béla, r. kath., Selmeczbánya, Honim. 
Hornyacsek István, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Illavszky Győző, ág. ev., Vazsecz. Liptóm.
Jahoda János, ág. ev., Pónyik, Zólyomm.

20. Krátky Gyula, ág.' ev., Maglód, Pestm.
Kubis Miklós, ág. ev., Zólyom, Zólyomm.
Lipovszky Pál, ág. ev., Felső-Palojta, Hontm. 
Loványi Heribert, r. kath., Hermánd, Zólyomm. 
Polner Ernő, ág. ev., Kóka, Pestm.

25. Pucsek Gyula, r. kath. Selmeczbánya, Hontm. isin 
Rell Béla, ág. ev., Teszér, Hontm.
Répásy Sándor, r. kath., Szélakna, Hontm.
Seidl Vilmos, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.
Soltz Elemér, ág. ev., Tiszolcz, Gömörm.

30. Surjánszky Vilmos, r. kath., Selmeczbánya, I lonlm 
Szabó Károly, ág. ev., Endréfalva, Nógrádm.
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Szarvas Imre, ág. ev., Mende, Pestm.
Uhljar Samu, ág. ev., Zólyom, Zólyomm.
Rohács Boldizsár, ág. ev., Udvarnok, Hontm.

35. Kaszuer Gyula, r. kalb, Trázs, Nógrádm. ism. magi.

V. osztály.
Osztályfő: Dr. Cserey Adolf.

Baumann Győző, ág. ev., Erdőháza, Nyitram.
Bothár Gusztáv, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyomm. 
Delinga Samu, ág. ev., Bakabánya, Hontm.
Hamrák Béla, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm.

5. Honkó Pál, ág. ev., Zólyom, Zólyomm.
Horcher Gyula, ág. ev., Kecskemét, Pestm. 
Jeszenszky Imre, ág. ev., Mező-Berény, Békésm. 
Krausz Vilmos, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Kupcsok Samu ág. ev., Bakabánya, Hontm.

10. Kurtz Gyula, r. kath. Selmeczbánya, Hontm. ism. 
Lányi Árpád, ev. ref., Bese, Barsm.
Lipcsey Leo, ág. ev., Gödöllő, Pestm.
Manner Géza, r. kath., Kis-Terennc, Nógrádm.
Mráz Béla, ág. ev., Tót-Györk, Pestm.

15. Parragh József, ev. ref., Alsó-Dabas, Pestm.
Pesthy Béla, ág. ev., Űzd, Tolnám.
Rásó Jenő, ág. ev., Alsó-Széli, Pozsonym.
Repiczky Emil, ág. ev., Korpona, Hontm.
Simon Lajos, ág. ev., Bpest-Kőbánya, Pestm. ism. 

20. Teutschl Ernő, r. kath , Diósgyőr, Borsodul.
Törő Lajos, ev. ref., Rákos-Csaba, Pestm.
Uray Zoltán, ev. ref., Hete, Beregm.
Vajda Barna, ág. ev., Palást, Hontm.
Varga Sándor, cv. ref., Kis-Ölyved, Llontm.

25. Weszely József, r. kath , Selmeczbánya, Hontm. ism.

VI, osztály.
Osztályfő: Hlavatsek András.

Balligh Elemér, ág. ev., Monor, Pestm.
Dérer Béla, róm. kath., Kis-Garain, Zólyomm.
Drexler Béla, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyomm.
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Drienka Mihály, ág. ev., Lissó, Honim.
5. Egri Zoltán, ág. ev., Puszta-Teres, Nógrádm. 

Erdélyszky Zsigmond, ág. ev., Krajna, Nyitrani. 
Frehyo Győző, ág. ev. Szent-Péter, Nógrádm.
Glózik István, ág. ev., Maglód, Pestm.
Greguss Rezső, r. kath., Hodrusbánya, Honim, 

lü. Hlavatsek Árpád, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyomul. 
Hlavatsek Béla, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyomul. 
Honéczy Sándor, ág. ev., Kálnó, Nógrádm.
Hráz József, ág. ev., Nagy-Szalatna, Zólyomul. 
**Kinneth Győző, ág. ev., Dárda, Baranyam.

15. Kosztolányi Imre, ág. ev., A.-Kamenecz, Barsm. 
Králik Samu, ág ev., Bakabánya, Hontm.
Kürthy Győző, r. kath, Péczel, Pestm.
Leboczky Gyula, ág. ev., Selrneczbánya, Hontm. 
Moczkovcsák Ernő, ág. ev., Mező-Berény, Békésül.

20. Neuspieler Béla, izr., Ipolyság, Hontm.
Nigrínyi Sándor, r. kath., Vihnye, Barsm,
Nyácsik Béla, ág. ev., Temes-Buttyin, Tomesm. 
Nyitray Béla, r. kath., Selrneczbánya, Hontm.
Obueh János, ág. ev., Balázsfalva, Túróczm.

25. Pauks Béla, ág. ev., Jolsva, Gömörm.
Perné Leo, r. kath., Inaszó, Nógrádm.
Pesthy János, ág. ev., Űzd, Tolnám.
Pivarcsek Kálmán, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyomul. 
Raksányi Samu, ág. ev., Bakabánya, Hontm.

30. Roll Gyula, ág. ev., Teszér, Hontm.
Schwarz Arnold, izr., Laczkó, Hontm.
Stuller Sándor, r. kath., Mező-Keresztes, Borsodm. 
Szathmáry Péter, ev. ref., N.-Esztergár, Veszprémm 
Szever Pál, ág. ev., Maglód, Pestm.

35. Szkalos Emil, ág. ev., Tamási, Nógrádm.
Szlovik Antal, r. kath., Szomolnok, Szepesm. 
Szomora János, ág. ev., Mosócz, TúróCzm. 
Sztrhárszky Gyula, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyomm. 
Thébusz Zoltán, ág. ev., Zólyom, Zólyomm.

40. Timkó György, ág. ev., Pribócz, Túróczm.
Tóth József, r. kath, Selmeczbánya, Hontm.
Uttzás Virgil, ág. ev., Selmeczbánya, Honim.



Vattay József, r. kath., Budapest, Pestm.
Westhoff Károly, ág. ev, Nándorhuta, Gömörm.

43. Zahn Oszkár, ág. ev., Bélabánya, Hontm.

VII. osztály.
Osztályfő: Haitseh Samu.

Baumann Miklós, ág. ev„ Osztroluka, Zólyomra. 
Bélák Loránd, ág. ev., Enying, Veszprémin.
Breznyik János, ág. ev., Domony, Pestm 
Faix Róbert, r. kath., Szomolnok, Szepesin’.

5. Füstös István, r. kath., Abrudbánya, Alsó-Fehérm. 
Hajdú Árpád, r. kath., Derzsenye, Hontm.
Hankisz Húgó, ág. ev., Selrneczbánya, Hontm.
Heincz Iván, ág. ev., N.-Szlabos, Gömörm.
Honok Igriácz, r. kath., Zsarnócza, Barsm.

10. Kachelmannn Győző, ág. ev., Selrneczbánya, Hontm. 
Keviczky Pál, ág ev., Báth, Hontm.
Kmetty Jenő, ág. ev., Nógrád, Nógrádm.
Krizs Béla, r. kath., Százd, Hontm.
Margótsy László, ág. ev., Selrneczbánya, Hontm.

13. Messerschmidt József, ág. ev., Libetbánya, Zólyom. 
Mrász Gábor, r. kath., Hodrusbánya. Hontm. 
Nedobry Iván, ág. ev., Császtkó, Nyitram.
Niki Róbert, r. kath., Selrneczbánya, Hontm,' 
Nickmann Rikárd, r. kath., Oravicza, Krassóm.

20. Patav Miklós., ev. ref., Szódó, Barsm.
*Platthy Andor, ág. ev., Budapest, Pestm.
Ponicsán Pál, ág. ev., Ocsova, Zólyomra.
Sebestyén Kálmán, r. kath., Mezőköz, Zólyomra. 
*Raksányi Gyula, ág. ev., Kis-Kőrös, Pestm,

23. Sembery István, ág. ev., Budapest, Pestm.
Singer Lajos, izr. Szebelléb, Hontm 
Suhajda Lajos, ág. ev., N.-Kürtös, Nógrádm, 
Szandtner Aladár, ág. ev., Déva-Ványa, Szolnokra. 
Visnyovszky Károly, ág. ev., Selrneczbánya, Hontm. 

30. Zima Gyula, r. kath. Szliács, Zólyomra.
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VIII. osztály.
Osztályfő: Király Ernő.

Acsay Sándor, r. kath., Vácz, Pestm.
Babják Gyula, ág. ev., Püspök-Ladánv, Pestm. 
Balogh Béla, r. kath., Nőtincs, Nógrádm.
Brocken Elek, ág. ev., Pilis, Pestm.

5. Fabricius Lázár, ág. ev., Mere, Hontm.
Fallek József, r. kath., Szélakna, Hontm.
Fekete Zoltán, unit., Selmecz, Hontm.
Ferjancz Samu, ág. ev., Tót-Pelsőcz, Zólyomm. 
Füstös Zoltán, r. kath., Abrudbánya, Alsó-Fehérm. 

10. Immérblum Ármin, izr., Selmeczbánya, Hontm. 
Karlovszky Dániel, ág. ev., Pribócz, Túróczm. 
Kompóthy Emil, r. kath., Govazsdia, Hunyadm. ism. 
*Kozsehuba János, ág. ev., Jassenova, Árvám. ism. 
Krátky Aladár, ág. ev., Csik-Tarcsa, Pestm.

15. Kutenics József, r. kath., Bánhida, Komáromm.
Lehoczky Miklós, ág. ev.. Beszterczebánya, Zólyomm. 
Lesskó Gyula, r. kath., Újbánya, Barsm. ism. 
Michaelisz Samu, ág. ev., Beszterczebánya, Zólyomm. 
Mihálik Géza, r. kath., Zólyom, Zólyomm.

20. Moczkovcsák Gusztáv, ág. ev., Beszterczeb., Zólyomm. 
Murgács Emil, r. kath., Selmeczbánya, Hontm. ism. 
Szerémi Odescalchi Zoárd herczeg, unitárius, Bolhás, 

Somogyin.
Pécsi Ottmár, r. kath., Kolozsvár, Kolozsm.
Ráth Ferencz, r. kath., Márm.-Sziget, Mármarosm.

25. Stefanik László, ág. ev., Bagh, Pestm.
Szabó Ferencz, ev. ref., Szinobánya, Nógrádm. 
Szathmáry Mihály, ev. ref., Maros-Vásárhely, Maros- 

Tordam.
Vattay Nándor, r. kath., Budapest, Pestm. 
Wallentinyi Samu, ág. ev., Dengcleg, Nógrádm.
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T a n í tó k é p z ő .

I. évi tanfolyam.
*Brokken Béla, ág. ev., Pilis, Pestm.
Hrúz Samu, ág. ev., Bakabánya, Hontm.

II. évi tanfolyam.
Helyvig Gyula, ág. ev., Selmeczbánya, Ilontm. 
Klein Mór, ág. ev., Vihnye, Barsm.
Kopa József, ág. cv., Luboka, Nyitram.
Tilt Ottó, ág. ev., Zólyom-Brezó, Zólyomm.

5. Mayer Pál, ág. ev., Iklad, Pestm.

III. évi tanfolyam.
Bertúk Samu, ág. ev., Maglód Pestm.
Csiampor Vincze, ág. ev., Hajnik, Zólyomm. 
Heesko Aladár, ág. ev , Hodrusbánya, Hontm. 
Klein Mihály, ág. ev., Dalmad, Hontm.

5. Kliman Samu, ág cv., Bakabánya, Hontm.
Kozár József, ág. ev., Bakabánya, Honim. 
Wagner József, ág. ev., Szélakna, Hontm.

IV. évi tanfolyam.
Helyvig Ede, ág. ev., Selmeczbánya, Hontm. 
Pelhő Péter, ág. ev., Alsó-Malatin, Liptóm. 
Petricz Mihály ág. cv., N.-Becskerek, Torontóim. 
Sédl János, ág ev., Selmeczbánya, Hontm.

5. Szabó Ernő, ág. ev., Klek-puszta, Torontálm. 
Szabó Lajos, ág. ev., Tót-Aradácz, Torontálm. 
Szamecz Samu, ág. ev., Bélabánya, Hontm.
Tilt Károly, ág. ev., Zólyom-Brezó, Hontm.

Összesen 22,
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