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Hlavatsek András
1848—1906

A múlt nyári vakáció végén ismét egy kedves, felejt
hetetlen jó kartársunkat ragadta ki a halál az élők sorából. 
Hlavatsek András, volt tanártársunk, nyugalomba vonulásának 
negyedik évében, 1906. augusztus 30-án, elköltözött oda, hon
nan visszatérés nincsen többé soha. Elköltözött s benne el
távozott közülünk egy páratlan jóságú, nemeslelkü ember, 
lelkes tanár, jó hazafi, kedves barát s gyöngéden szerető férj, 
kinek a halála a legnagyobb fájdalommal töltött el mindnyá
junkat.

S e fájdalomtól megremeg még most is a kezünk, ha 
le akarjuk írni az ö sok és nagy érdemét; könny tolul még 
most is a szemünkbe, ha vizsgálni iparkodunk az ö szere
tetreméltó egyéniségét.

Mert szeretetreméltó volt minden tekintetben. Élénk szel
lemével, kedves, szerény, feltűnni sohasem szerető modorával, 
természetével, lankadatlan és áldásos munkásságával szere- 
tetet és becsülést szerzett mindenki előtt. A mi kisebb, szükebb 
körünkben is nemcsak hogy mindnyájunk szeretete tárgya 
volt, hanem valódi példaképe is a legöregebbnek s a legfia- 
talabbnak egyaránt.

Életeleme, öröme, boldogsága a munka volt. Ez adott 
neki, ezen a mi tövises pályánkon, erőt, kitartást és lelke
sedést. — Tanár volt testestöl-lelkestöl. Szigorú, igazságos, 
következetes és lelkes. Nemes, gyöngéd és jóságos szívü. 
Nemcsak' tanártársait szerette, hanem tanítványait is, akikhez 
szíve teljes melegével ragaszkodott. Lelkét áthatotta az - a 
tudat, hogy az élet küzdelmeire neveli tanítványait, ezért

1 *



4

oltotta lelkűkbe a kötelességérzetet, amelynek ö megtestesült 
mintaképe volt. Atyja, támogatója, védelmezője volt, különösen 
a szegényebbeknek.

Munkája, eredményeiben, rendkívül gazdag. Vallásos, 
hazafias szellemben egész nemzedéket nevelt föl, mely hálával, 
szeretettel gondolt reá mindenkor s később is gyakran fordult 
hozzá tanácsért, sőt segítségért is.

Nagyon szerette a klasszikusokat, különösen kedves 
Horatiusát, kinek majdnem valamennyi költeményét tudta. 
Gazdag olvasottságát, nagy tudását idézései mutatták leginkább, 
melyekben lépten-nyomon látható volt szellemének élénksége, 
gazdag, bőséges tapasztalata s lelkének derűje.

Léván, Barsmegyében, született 1848-ban. A gimnázium 
két alsó osztályát születése helyén, a többi hat osztályt pedig 
a Selmecbányái ág. hitv. ev. lie. főgimnáziumban végezte. A 
középiskola elvégzése után a pozsonyi theologiára iratkozott 
be, majd Nagyszelezsényben, Bodó Lipót házánál, nevelöskö- 
dött három évig s a hallei egyetemen végezte be tanulmányait. 
1875-ben Besztercebányára került, az ottani ev. gimnáziumba, 
a következő évben a budapesti evang. tanügyi vizsgálóbizott
ság tanárnak képesítette, mire nemsokára igazgatója lett az 
intézetnek. Boldogult Csömöz Miklós nyugalomba vonulása 
után, 1886. február 1-én a Selmecbányái lie. főgimnáziumhoz 
hívták meg a vallástan, a latin és a görög nyelv tanszékére, 
melyet a legnagyobb lelkiismeretességgel töltött be, nyuga
lomba vonulásáig, 1903. június végéig.

Betegeskedni csak 1905. őszén kezdett, bár a lappangó 
kór már akkor is benne volt, amikor nyugalomba vonult. 
Egészséges, piros arcszine azonban mintegy meghazudtolni 
látszott azt a hitet, hogy az erősnek látszó testben halálos 
betegség lappang, mely rövid idő alatt tönkre teszi.

Makacs májbetegség kínozta, mely — komplikálódva 
valami más bajjal — napról-napra jobban és jobban aláásta 
a hatalmas, kövér, erős ember egészségét. Hiába gyógyíttatta 
magát, hiába fürdözött, járt orvos-professzorokhoz: a javulás, 
a gyógyulás jele csak nem akart meglátszani rajta. Mikor 
halála előtt néhány héttel láttuk, óh mily fájdalmasan esett 
is látnunk, hogy az az egykor olyan erős, olyan imponáló 
ember mennyire összeesett; óh mily keserves is volt látnunk,
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hogy lesoványodott, halvány, beesett arca mennyire a halálnak 
vált már akkor!

Alig két hétig feküdt. 1906. augusztus 30-án, éppen egy 
volt kedves tanítványa látogatta meg, mikor hirtelen elakadt 
a szava s d. e. 10 órakor kilehelte nagy, nemes lelkét. Oly 
szelíden borult rá az örök álom, mint a hervadó tájra az 
őszi alkonyat.

»Csöndesen élt, csöndesen távozott és mégis annyiunk
nak hiányzik! De szeretetünk kiséri s ez a szeretet minden 
arcképnél jobban meg fogja közöttünk őrizni az Ö kedves 
emlékét.«

Dr. Paulovlcs István.



Magyar irodalmi és latin nyelvi tanításunk 
eredménytelenségének okai.

Magyar irodalmi tanításunk ellen évröl-évre több a panasz. 
Panaszkodnak a kormány képviselői, a főigazgatók, az igaz
gatók s maguk a tanárok, hogy milyen gyarló az az eredmény) 
melyet a tanulók a vizsgákon, főképpen pedig az érettségi 
vizsgákon fölmutatnak, mennyire elszomorító, hogy bármilyen 
alapos és lelkes magyarázás, rendszeres olvasás, a kötelező 
házi olvasmányoknak kijelölése és szigorú megkövetelése 
mellett is mily csekély a szeretet s az érdeklődés irodalmunk 
iránt a tanuló ifjúságban. Tanulóink, a kötelezöleg kiszabott 
házi olvasmányoknak úgy ahogy való földolgozásán kívül, 
nem olvasnak úgyszólván semmit, vagy ha olvasnak is, olyan 
ez az olvasás, mely lelkűkben nyomot nem hagy, szellemüket, 
értelmüket nem táplálja, szívüket nem nemesíti. Aranyt, 
Jókait kivéve, alig ismerik irodalmunk többi nagyjait, sőt 
nemcsak hogy nem ismerik, de — bátran kimondom — nem 
is ismerhetik. Nem, még a legjobb akarattal, a legnagyobb 
igyekezet mellett sem.

Vájjon mi, vagy ki lehet ennek az oka? Előre bocsátom, 
hogy a tanár nem. Mert hiszen mindegyik azon van, hogy 
tanítványaival minél jobban megszerettesse tárgyát; hogy 
szigorúan számon kérje a feladott leckét; hogy magyaráza
tában ne holmi aprólékos adatokkal, száraz és unalmas jel
lemzésekkel, esztétikai közhelyekkel tömje meg tanítványai 
fejét, hanem hogy megismertesse őket, klasszikus, örökbecsű 
m unkák olvasása útján, nemzetünk szellemi életének fejlő
désével, haladásával, sajátságaival, igazi nemzeti voltával.

Az eredménytelenség okai elsősorban tankönyveink, má
sodsorban pedig, ami az előbbinek a következménye, hogy 
az irodalmat mégsem tanítjuk úgy, ahogyan tanítanunk kellene.
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Irodalomtörténeti tankönyveinket, mivel igen sok bennük 
a lényegtelen, a felére kellene összevonni s csak azokat az 
írókat kellene bennük tárgyalnunk, akiknek a munkássága, 
magyar nemzeti szempontból, becses és érdekes. Ehelyett 
azonban azt látjuk, hogy kézikönyveink legtöbbje csak száraz 
adathalmaz, évszámoknak, irói munkák címeinek a tömege, 
sovány tartalmi kivonat s még soványabb esztetizálás, mely 
míg egyrészről nehéz, érdektelen és elvont, addig másrészt 
arra is igen alkalmas, hogy a tanulóban az önálló ítéletalko
tást elfojtsa. A rengeteg anyagban, ha beszámolásra kerül a 
sor, a tanulónak alig van valami tájékozottsága. A sok tar
talom, esztétikai közhely, sablonos jellemzés chaosszá válik a 
fejében; a betanult közhelyeket ráalkalmazza bármelyik íróra, 
munkára, anélkül, hogy látta vagy olvasta volna őket s nem 
ritkán ezzel az ismerettel lép ki magába az életbe.

És ezen nem is lehet csodálkoznunk! Hogy is mondjon 
Ítéletet az a fiú egy sohasem olvasott, sohasem látott mun
káról, valami sovány tartalmi kivonat s a hozzáfűzött eszté
tikai méltatás alapján ? Minden tantárgyban hangsúlyozzuk, 
követeljük a szemléltetést, mért hogy ezt nem tesszük iro
dalmi tanításunknál is? Az a falikép, mely valamely kódex 
lapját, valamely könyv címét, valamely író arcképét, vagy 
lakóhelyét mutatja be nekünk, szerintem nagyon gyönge, 
nagyon egyoldalú szemléltetés. Magának az Írónak a munkáját 
kell a szemléltetés tárgyává, középpontjává tennünk s ehhez 
kell fűznünk aztán minden magyarázatot, minden mellékes 
dolgot. Mert annak a sovány tartalmi kivonatnak 'az alapján 
való itélet-alkotás semmit sem ér. Olyan ez, mintha a szor
zás, osztás szabályait a hozzájuk való műveletek nélkül ta- 
nultatnánk be; olyan ez, mintha a fizika törvényeit tárgyalnánk 
csupán, anélkül, hogy kísérleteket mutatnánk be. Amilyen 
meddő, fárasztó és eredménytelen az ilyen dolog, éppen olyan 
eredménytelen irodalmi oktatásunk is, mert figyelmen kívül 
hagyjuk azt, ami a legfőbb és amit mellőznünk nem volna 
szabad.

Nagy tisztelője vagyok én a régieknek, tudom méltá
nyolni érdemeiket, kiválóságaikat, tudja méltányolni őket más 
meglett ember is, de ebből nem következik, hogy mindazt, 
ami a szakembert, a speciálisan foglalkozó irodalomtörténet-
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irót érdekli, belevegyük az iskola számára készült kézikönyvbe 
is. Mert hogy az iskola számára készült magyar irodalom- 
történetben, — egy-kettöt említek föl csupán, — hogy mi 
helye van egy Anonymusnak, Kézainak, Túróczinak, a renais- 
sancenak, Istvánfinak, Tinódinak, az idegen eredetű széphistó
riák nagy részének, Listiusnak, Kőszeginek, azoknak a pole
mikusoknak, az u. n. főrangú lírikusok, a franciás, a deákos 
és a magyaros iskola, a debreceni kör és a mesterkedök per 
longum et latum való tárgyalásának és még sok egyéb más
nak: én — igazán mondom — nem tudom megmagyarázni 
magamnak. Tanul az a fiú sok érdektelen dologról, sok jelen
téktelen íróról, kiknek a munkáit sohasem látta, sohasem 
olvasta, akik huszad-harmincadrangú szerepet sem játszottak 
szellemi életünk kialakításában, akiknek munkájában manap
ság parányi gyönyörűséget sem talál az ember s a legna
gyobbakat nem ismeri. Érettségi vizsgán történt, hogy egy 
tanuló Vörösmartynak egyetlen költeményét se tudta meg
említeni, holott, mikor az életrajzát mondta, sorba említette 
vagy húsznak a címét!

Pedig ha még ezt se tudja, hogyan követelje az ember 
tőle még azt is, hogy a külföld nagy íróinak a magyar iro
dalomra való hatásáról is számot tudjon adni? Ez pedig el
engedhetetlen követelmény. Mi, azt mondhatni, talán semmi 
téren sem vagyunk önálló nemzet, annál kevésbbé az irodalom 
terén. Nyomról-nyomra ki lehet mutatni az idegen szellemi 
áramlatok nyomait irodalmunkon, főképpen pedig ennek egyes 
termékein.' Az összehasonlításnak elmaradnia tehát nem volna 
szabad. Be kellene mutatni az egyes nagy költők munkáinak 
tárgyalásánál (ha nem is eredetiben, de jó, klasszikus fordí
tásban) a külföldi irók hasonló irányú és tárgyú müveit, figyel
meztetnünk kellene tanítványainkat a közös eszmére, szerke
zetre, a munkáknak a maguk korában való hatására, értékökre. 
így tudjuk aztán fölkelteni az érdeklődést az irodalom iránt, 
így tudjuk aztán kimutatni, az ügyes, alapos összehasonlítás 
kapcsán, kiváló Íróink jelességeit, önállóságát, hibáit, gyarló
ságát. Igen, ez utóbbiakat is. Bármennyire legyünk is sovi
niszták, annyira elfogultaknak sohasem szabad lennünk, hogy 
hibáink, gyarlóságaink előtt szemet hányjunk s azokat beval
lani rösteljük. Tudja meg az a tanuló, mi az, ami valamely
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Íróban szép, nagy, örökbecsű, de tudja meg viszont azt is, 
mi benne a hiba, a gyarlóság. Ez az ö kegyeletét nem csök
kenti, szeretetét nem kisebbíti, a vele való alaposabb foglal
kozástól kedvét el nem veszi.

De hát minderre, mostani tankönyveink, jelenlegi köve
telményeink mellett, nem jut idő. A szorgalmasabb, lelkiisme
retesebb tanár tesz ugyan valamit ez irányban is; de ez bizony 
édes-kevés, aminthogy több nem is lehet, még a legjobb akarat 
mellett sem.

Hogy több eredményt érjünk el, nagyobb érdeklődést 
ébresszünk az irodalom iránt tanítványainkban, hogy több 
önállóságra, alaposabb tájékozottságra tehessenek szert, el 
kellene hagynunk, az iskolai tanítás szempontjából, minden 
lényegtelen dolgot s minden irót, minden egyes korszakot 
kiváló munkák olvasása alapján kellene tanítanunk. Marad
hatna aztán én tőlem a fölemlített írók valamennyije, ha el
mondhatnám, hogy az én tanítványaim Vörösmartyt, Tompát, 
Petőfit, Aranyt, Madáchot stb. alaposan ismerik s munkáikról 
némi önálló Ítélettel tudnak szólani.

Hiába kívánja ezt az ujabbi Érettségi utasítás, ha a tan
anyag sokasága, a tankönyv terjedelmessége miatt még arra 
sem jut az iskolában idő, hogy Az ember tragédiájá-t ala
posan végigolvassuk s elmagyarázzuk. Mert azoknak a köte
lező házi olvasmányoknak ugyan semmi hasznuk sincsen. 
Nemcsak azért, mert roppant egyoldalúak, hanem azért is, 
mert a legtöbb tanuló okosan olvasni sem tud. Valamely 
munka szépségeit, értelmét, célzatát, irodalmi fontosságát az 
a tanuló másként meg sem érti, hacsak a tanár meg nem 
magyarázza. Az a gyarló kivonat pedig, mit otthon készít, a 
fentiekre nézve felvilágosítást nem ad neki.

A kötelező házi olvasmány egyoldalúságára nézve az a 
megjegyzésem, hogy ez, valamint egész középiskolai irodalmi 
tanításunk is, Arany-túltengésben szenved. Az I. osztálytól 
a Vlll-ig mindenütt Arany dominál, míg többi nagy Írónkra, 
költőnkre alig fordítunk valami figyelmet. Nem mondom én, 
hogy Arany nem nagy művész, nem nagy költő, de hát nem 
az-e Csokonai, Berzsenyi, Vörösmarty, Tompa, Petőfi, hogy 
csak a legnagyobbakat említsem, de van számtalan kisebb is,
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akinek a költészetével foglalkozni érdemes, mind nemzeti 
tekintetben, mind az általános szép szempontjából.

Tehát, mint már mondtam, ha irodalmi tanításunkba 
több életet, tanulóifjúságunkba több érdeklődést akarunk ön
teni, ha'az irodalmat úgy akarjuk tanítani, ahogyan tanítanunk 
kell, az anyagot jelentékenyen meg kell rövidítenünk, a heti 
órák számát pedig legalább eggyel szaporítanunk s minden 
írót úgy tárgyalnunk, hogy munkáik legyenek a tárgyalás 
alapjai. Mert csak így van értelme az irodalom tanulásának, 
így lesz eredménye a mi tanításunknak is. Ekkor aztán meg
szűnik az a panasz is, hogy az érettségi magyar dolgozatok 
száraz, élettelen, minden önállóság, minden eredeti gondol
kozás nélküli reprodukálásai a tankönyvnek. Mert belőlük 
most ugyan ki nem tűnik »a tanulónak helyes gondolkozása 
s gondolatainak írásban való szabatos kifejezése,« mint azt 
az Utasítás kívánja. — A fiú kikerül a középiskolából, tud 
egy sereg irói nevet, munka-címet, jellemzést, s ha életének 
további folyamán nem foglalkozik behatóbban a irodalommal, 
pár hét múlva elfelejt mindent, hogy többé az eszébe se jus
son soha. Hát ez pedig cél nem lehet. Azért oly sokat han
goztatott frázis újabban, hogy a középiskola nem az életre 
tanítja tanítványait s bár sok igaz van benne, egészen még
sem az, mert ez nem is lehet célja. A középiskola általános 
műveltséget ad, vagy ha szükebbre vonjuk a kört: általános 
műveltség szerzésére készít elő s ez bölcsen is van, jól van 
is nagyon. Az ú. n. életre való előkészítést hadd végezzék 
a szakiskolák, amelyekre azonban csak akkor menjen a fiú, 
ha a középiskolát elvégezte, ha általános műveltségre tett 
szert. Sokkal többoldalú lesz így, mintha előbb szerez szak
műveltséget, ha már korán az életre tanul. Az általános mű
veltség szerzésénél találkoznak egymással az emberek, a szak
tudás elválasztja őket egymástól. A szakműveltség egyoldalúvá 
teszi az embert, szűkíti látókörét, míg az általános műveltség 
a távolba viszi lelki szemét, messze világokba röpíti gondo
latát. Nem olyan jó tehát az a szakműveltség, az a korán 
való életre tanítás, mint némelyek gondolják, mert könnyen 
a társadalomnak, sőt magának a nemzetnek is a szétmállá- 
sára vezethet. Vallás tekintetében úgyis megvan az emberek 
között a belső szakadás; a középiskolának tehát arra kell
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törekednie, hogy a további szakadásnak, ellentéteknek, az 
általános műveltség nyújtásával, útját állja; erre kell töre
kednie a tanárnak is, nem pedig arra, hogy még tágabbá, 
még feszültebbé tegye azt a korai szakműveltséggel, az életre 
való tanítással.

*
Nunc paulo maiora canamus! A latin nyelv szükséges, 

vagy nem szükséges voltáról, a latin nyelv eredményes, vagy 
nem eredményes tanításáról könyvtárakat írtak már össze, 
anélkül, hogy a kérdést eldöntötték volna. Döntő szerepre én 
sem vállalkozhatom, de véleményemnek kifejezést adhatok.

A latin (és a görög) nyelv tanítására szükség van, de 
a latin nyelv teljes megtanulása cél nem lehet. Nem is ez a 
gimnáziumi tanítás mai programmja, hanem az, hogy a tanuló 
jól tudjon fordítani, értse annak a nyelvnek minden zegét- 
zugát, minden sajátosságát, mert csak így tudhat aztán beha
tolni az antik irodalom szellemébe, így juthat el az örök szép 
forrásához, amire, ebben a mi reális világunkban, tanulóink
nak oly véghetetlen szükségük is van. Nem ideálistákat akar
nék én ezzel nevelni, csak több idealizmust szeretnék lehelni 
ifjúságunkba. Legyen különben értelmes, ügyes, életrevaló; 
tudja megkeresni a kenyerét, de tudjon egyúttal lelkesedni is 
minden szép és igaz iránt. Nem mondom azonban, hogy a 
nemzeti célt a klasszikus irodalom tanítása után kell helyez
nünk. A magyar nyelvet, a magyar szellemi értékek ismeretét, 
kiaknázását kell elsőrendű feladatnak tartanunk; ezekből is 
meríthetünk idealizmust; de merem állítani, hogy a nemzeti 
kultúra teljes kifejlődése után is szükségünk lesz még a mes
terre, a latin-görög nyelvre, az antik világ és irodalom isme
retére.

Bármennyien foglalkozzanak is a nemzeti irodalommal, 
kell mindig egy résznek lenni, mely fönntartsa az összeköt
tetést az örök forrással. Az ide vezető fonálnak nem szabad 
elszakadnia. Csak aki tudja, mit és mennyit tanultak a külön
böző nemzetek, ezeknek nagy emberei (írói, költői) a görög
latin nemzettől és íróktól, az tudja csak kellőképpen méltá
nyolni őket, tudja mérlegelni világraszóló fontosságukat.

Tőlük tanultuk és tanuljuk a hazafiság, az önfeláldozásj 
az igazságszeretet legfenségesebb példáit. Tőlük tanultunk
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idealizmust, emberismeretet, bölcseséget. Ök a mestereink a 
költészetben, a politikában, a művészetben; műveltségünk az 
övéké nélkül semmi sem volna. ízlést, tudományt, tudományra 
való fogékonyságot ugyancsak tőlük kaptunk s még a mos
tani modern világnyelvek megtanulásában is rájuk támasz
kodunk elsősorban. Ami pedig a hadi dolgokat illeti, ezekben, 
csekély kivétellel, még majdnem ott vagyunk, ahol a rómaiak. 
Talán tán abban haladtunk, hogy több a csapatnemünk, 
cifrább az uniformisunk, fényesebbek a gombjaink s öldök
lőbbek a fegyvereink. A három előbbi haladásra ugyan éppen 
nem mutat, míg az. utolsó meg határozottan barbárabb voltunk 
mellett tanúskodik.

Egy Dante, egy Tasso, egy Shakespeare, egy Zrínyi, egy 
Virág, Berzsenyi és a többi kolosszális alak — mind örömest 
vallja magát a görög-latin irodalom követőjének, tanítvá
nyának.

Ha pedig a jogtudományt, a kereskedelmet stb. nézzük, 
csak arra az eredményre jutunk, hogy a változó viszonyok, 
az idő távolsága ellenére is még mindig abból a talajból táp
lálkozik, mely évezredek óta nem merült ki s nem is fog 
kimerülni egyhamar.

A latin nyelvet tehát tanítanunk kell s ha tanítjuk, tanít
suk jól, eredményesen. Ismétlem, nem az a középiskolai latin 
nyelvi tanítás főcélja, hogy latinul beszélni, stilizálni tanítsuk 
meg tanítványainkat, hanem hogy megtanítsuk őket a klasz- 
szikusok élvezésére, a klasszikus világ eszméinek, örök igaz
ságainak a megértésére. Főképpen pedig arra, hogy az a fiú, 
a nyolcévi latin nyelvi tanulás után, szabadon fordítson bár
mely klasszikust, mert igazán elszomorító, hogy sok érett
ségiző tanuló még a legegyszerűbb mondaton is fennakad.

Vájjon hogy lehetne ezt elérni s mi az oka annak, hogy 
a célt elérni eddig nem tudtuk?

Egyedüli okai megint csak — tankönyveink. Nincs ben
nük hiány, de amik vannak, azok nem a középiskolák szá
mára készültek. Létrejöttük oka többnyire kiadói kapzsiság 
és beteges irói ambíció; megírásukban a vezető fonál az ós- 
diság és a vaskalaposság.

Ha rajtam állna, én minden magyarázatos klasszikust, 
minden fordítást száműznék egyszer s mindenkorra az isko-
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Iából. Ezek a latin nyelv eredményes tanításának a mételyei, 
a kerékkötői. A magyarázatos kiadások, igen csekély kivé
tellel, nem önálló kutatás eredményei, hanem csak átdolgo
zások, fordítások németből, angolból, franciából, ügyet sem 
vetve rá, vájjon szellemük megfelel-e a magyar iskola szel
lemének, a tanuló értelmi felfogásának, tudásának. Ezek a 
kommentárok, ezek a fordítások agyonmagyarázzák a klasz- 
szikust, agyonterhelik a gyereket, elölik benne az érdeklődést 
a nyelv iránt s megtanítják arra, hogy ne a maga lábán járjon, 
hogy folytonosan segítségre szoruljon s a maga erejéből ne 
lendítsen semmit. Felületességre tanítják az ifjúságot s már 
ez önmagában is elegendő arra, hogy kimondjuk rájuk a 
delendumot.

Latin magyarázatos klasszikusaink, fordításaink hihetet
lenül sokat rontanak tanulóifjúságunk nyelvérzékén is. Van 
pl. egy tudós Horatius-kiadásunk, hogy mást ne említsek, 
mely magyartalanság tekintetében páratlan, szőrszálhasogató 
magyarázataival nehéz és sok helyt érthetetlen. Már magában 
az iró életéről szóló részben vagy harminc magyartalanságot 
találtam, melynek a tankönyvben előfordulnia nem volna 
szabad. A fordítások rosszak s hogy ezek is mennyire rontják 
a gyermek nyelvérzékét, elegendő, ha a túlságosan hü, de 
kiáltó magyartalanságokkal megrakott TéIfi-féle görög-, vagy 
a Sárváry-féle latin fordításokra utalok. Ezek sokszor az 
érthetetlenségig nevetségesek.

Magyarázatos kiadásaink semmivel sem járulnak hozzá 
valamely klasszikus iró megértéséhez. Tudákosak, magyar
talanok, felületesek, szárazak, lelketölök, szellemtelenek, sok 
helyt csürt-csavartak s nem azt a célt szolgálják, amelynek 
a szolgálatába szegődtek. Nem a tanulónak, de a tanárnak, 
a filológusnak valók. Illusztrációik siralmasan gyarlók; a gyer
mekben érdeklődést nem keltenek; meg sem nézi őket, vagy 
ha meg is, legfeljebb azért, hogy pajkos tréfát űzzön belőlük. 
Az a sok v. ö. (vesd össze) és 1. (lásd) mind haszontalan, tért- 
rabló frázis. Dehogy veti össze, dehogy is nézi meg a tanuló 
azt a helyet, melyre a tudós szerző utalja. 50 tanuló közül 45 
még csak a magyarázatokat sem nézi meg, hanem, ha nem 
tudja lefordítani a szöveget, fogja a »puskát,« betanulja s úgy 
felel belőle. Mire valók így hát a magyarázatos kiadások?
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Arra, hogy a kiadóknak minél több hasznot, annak a szegény 
szülőnek meg minél több kiadást okozzanak. Mert a tanítás 
ügyén, sikerén ugyan édes-keveset lendítenek.

A tanuló, már az alsó osztályban, elveszíti kedvét, örö
kös ijesztőként áll előtte a latin; eredményt nem tud elérni; 
tájékozatlan a nyelv legelemibb részében s száz közül kilenc
venöt még a legegyszerűbb latin mondatot is csak alig-alig 
tudja helyesen magyarra fordítani. Grammatikai, szintaktikai 
tudása, szóbösége nincs; nincs meg a különböző klasszikusok 
sajátságaihoz való alkalmazkodó képessége. Az irót nem élvezi, 
de unja s ha egyszer lerázta magáról, többé feléje se néz 
soha. Okos, ügyes tanítás, vezetés mellett pedig amilyen örö
met szerez pl. egy matematikai példa megoldása neki, ép oly 
kedvvel foglalkoznék a klasszikus íróval is, ha a saját ere
jéből kellene lefordítania. Csak a kezdet volna nehéz, az első 
8—10 oldal, a többi aztán már menne magától.

Azt a sokszor hangoztatott egyéni érvényesülést a ta
nítás munkájában éppen a fordítások, a magyarázatos klasz- 
szikus-kiadások hiúsítják meg. Mert köszönöm én a tanár 
egyéniségének a tanítás munkájában való olyatén érvénye
sülését, ha egy-egy tudós vagy tudákos tankönyvíró magya
rázatai állanak folyton az útjában.

Őseink bezzeg másként voltak elbocsátva latin tudomány, 
klasszikus műveltség dolgában, mint a mi tanítványaink, va
lamint mi jómagunk is. Arany, Petőfi csak 6 — 6 osztályt vég
zett s kitünően tudott latinul, görögül mind a kettő, élvezte 
a klasszikus írókat s megmérhetetlen az a kincs, amelyet 
belőlük merített. Igaz, hogy Arany, Petőfi nem mindenki lehet, 
de ismerek én még mostan is olyan embereket, kik fögyö- 
nyörüségüket a klasszikusok olvasásában találják s akik 
közül egy-egy is többet tud, mint a mai iskolából kikerült 
ifjabb nemzedék együttvéve.

Hogy latin nyelvi tanításunk eredményesebb legyen, 
kérlelhetetlen szigorúsággal ki kellene irtanunk az iskolából 
minden fordítást, minden magyarázatos kiadást s csupán szöveg- 
kiadást kellene adnunk a tanuló kezébe. A magyarázat a tanár 
dolga. Legyen a tanár lelkes, buzgó, szorgalmas; szeresse a 
tárgyát, tanuljon sokat és mindig s az eredmény elmaradni 
nem fog. Mert hiába, csak az élőszónak, a lelkes magyará-
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zatnak van meg a kívánt eredménye, a maga hatása. Az alsó 
négy osztályban alapos nyelv- és mondattani ismeretet kell 
a tanulónak szereznie; sok szót, sok könyvnélkülit tanulnia 
mind a nyolc osztályon keresztül. Bele kell a fiút vezetni a 
klasszikusok szellemébe, gondolatvilágába s igy el fogjuk 
érni, hogy nyolcévi latin nyelvi tanulás után az a tanuló le 
tud fordítani bármely klasszikust s egyetemi tanulmányai alatt 
vagy élete későbbi folyamán már csak játszik velük.

S olvastassunk többet is, mint mostan. Élvezzük és él- 
veztessük az irót, ne áldozzuk föl szellemét a nyelvtani sza
bályok begyakorlására, mint ahogyan most tesszük. Ezekre 
lehet külön időt szentelni; ezeket el kell választanunk a 
klasszikusok magyarázásától, olvasásától. Ne legyen annak a 
tanulónak az eszében, ha olvas, hogy ez és ez a szerkezet 
most ilyen meg ilyen igék mellett áll, ez és ez az ige most 
ilyen meg ilyen idöviszonyban van a tőmondat vagy a mellék- 
mondat igeidejével! Élje bele magát az író szellemébe, ismerje 
meg intentióit, sejtse meg célját, hatoljon bele korának szel
lemi világába. így azután el fogjuk érni, hogy annak a latin 
nyelvnek a tanulása nem lesz nyűg a tanulónak, de valódi 
lelki gyönyörűség; hogy nem fogja sutba vágni, hogy többé 
soha föl ne keresse, azt a klasszikus írót, hanem fölkeresi 
mindannyiszor, valahányszor élvezetet, lelki gyönyörűséget 
akar szerezni magának.

Dr. PauJovics István.



a) Az igazgató jelentése az 1906—7. 
iskolai évről.

1. Az in t é z e t  b e lé le t e .

Szomorú eseménnyel kezdődött a mi iskolaévünk. Hla- 
vatsek András ugyan már három éve nyugalomba vonult, 
de azért továbbra is hü társunk maradt örömben-bánatban és 
mint az iskolai tanácsnak tagja buzgón szolgálta intézetünk 
ügyét. Már az egész szünidő alatt aggódva néztük ereje ha
nyatlását, s mikor augusztus 30-án összegyűltünk évnyitó 
értekezletünkre, azt avval a lesújtó hírrel kellett megkezde
nem, hogy Hlavatsek András meghalt. Szeptember 1-én kisértük 
ki utolsó útjára. Nehezemre esett búcsúznom tőle a nyílt sírnál, 
tőle, a hü baráttól és sok évi kartárstól, de különösen meg
rendített annak tudata, hogy a líceum végképpen elvesztette 
egyik legigazibb jóakaróját.

A mi számunk, a működő tanárok száma a lefolyt iskolai 
évben sem változott. A főgimnáziumban most is 13 rendes 
tanár s egy rendes tornatanár oktatta az ifjúságot.

Augusztus 31-én tartottuk a javító- és pótló vizsgálatokat, 
szeptember 1—3-ig folytak a beiratások, mely alkalommal 
minden uj növendék kapott egy példányt az iskolai törvé
nyekből. Szeptember 4-én nyitottuk meg az iskolai évet s 
közöltük a tanulókkal az órarendet, de e szerint a tanítást 
csak szeptember 14-én kezdhettük, mert időközben folytak 
le intézetünkben az őszi teljes Írásbeli és szóbeli érettségi 
vizsgálatok, s ezek alatt a tanulókat külön összeállított óra
rend szerint foglalkoztattuk. Azután már szabályszerűen folyt 
a tanítás; azt sem tanárok, sem tanulók betegségi esetei nem 
zavarták.

Iskolai ünnepélyeink a szokott módon folytak le. Április 
11-én méltattam a 48-iki törvények korszakot alkotó fontos
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ságát és — a régi szokást követve — megemlékeztem az 50 
év előtt történtekről. Június 8-án megültük a koronázás 40. 
évfordulóját, midőn elbeszéltem a tanulóknak ama koronázás 
lefolyását, de egyúttal figyelmeztettem őket arra is, hogy a 
mióta örökösödés utján trónra jutó királyaink vannak, a ko
ronázás nemcsak alkotmánybiztosíték, hanem állami önálló
ságunknak az elismerése is. Október 4-ike és november 19-ike 
szabad nap volt. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak 
hazahozatalát úgy ünnepeltük, hogy október 28-án d. u. fel
mentünk a város felett 936 méter magasban fekvő Tanádra 
az öröm-máglyát megtekinteni, 29-én a tornacsarnokban gyűl
tünk össze, hol 4 tanuló sikerült előadása után ismertettem, 
hogy találta meg Thaly Kálmán Rákóczinak hamvait, 30-án 
végül, mikor 10 órakor megkondultak a városban a harangok, 
az egyes tanárok szóltak az ifjakhoz a pillanatnak, Thököli 
földi maradványai itthon elhelyezésének fontosságáról. A hely
beli 48-as és függetlenségi párt felhívására részt vettünk 
október 6-án a honvédszobornál tartott gyászünnepélyen, hol 
Hamrák Béla vallástanárunk mondott, a párt vezetőségének 
felkérésére, kitűnő és hatásos beszédet. Volt ezenkívül még 
egy szomorú utunk. November 29-én mi is kikisértük váro
sunk közszeretetnek örvendett polgármesterének, Szitnyai 
Józsefnek hült tetemét utolsó útjára. Utódját, Horváth Kálmánt 
január 13-án üdvözöltem a tanári kar élén, kifejtve, hogy 
milyen szorosan függ össze a líceum virágzása a város gya
rapodásával. A tornavizsgálatot június 8-án délután szinte 
ünnepélyesen tartottuk meg.

Protestáns ünnepélyeink voltak: október 31-én a refor
máció ünnepe és június 2-án, midőn az úrvacsorához járultunk.

Október 3-án egy bűvész mulattatta az ifjúságot az ö 
mutatványaival; március 8-án pedig Ányos László recitator 
mutatta be a szavalás művészetét. Ezeken kívül itt emlékezem 
meg még egy kiválóan sikerült előadásról, mely tulajdonképpen 
a líceummal kapcsolatos tanítóképző növendékeinek szólott, 
de melyen a fögimnáziumi tanulók is nagy érdeklődéssel 
vettek részt. Ez Perhal Henrik selyemtenyésztési felügyelő úr 
február 9-iki szakszerű, de mégis könnyen megérthető magya
rázata, melyet kitűnő vetített képekkel kisért.

Ifjúsági egyesületeink a vezetéssel megbízott tanárok
2
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kitartó fáradozása mellett az idén is buzgó tevékenységet 
fejtettek ki s rendeztek örvendetes haladásról tanúskodó ünne
pélyeket október 31-én, január 31-én és március 15-én, me
lyekről az Egyesületek rovatában számolunk be bővebben. 
Az ifjúság tavaszi ünnepélye ez évben elmaradt. De voltunk 
az eperjesi ifjúsági kerületi tornaversenyen. Május 24-én in
dultunk, magam és Künsztler János tornatanár 36 tanulóval. 
Miskolcnak véve utunkat, még az nap megnéztük a diósgyőri 
vasgyárat, hogy a kirándulást ifjainkra nézve egyúttal tanul
mányi úttá is tegyük. Május 25-én délután már részt vettünk 
Eperjesen a füleslabda versenyen. Az ottani kir. kath. főgim
názium csapatjával szemben a mienk ugyan gyengének bizo
nyult, de ugyanígy a többi versenyző is. Azonban másnap, 
a föverseny napon, a súlydobás, távolugrás mérkőzésben 
tanulóink elég jól állották meg helyüket, mert az összes részt
vevő intézetek közül az 5-ik helyre küzdötték fel magukat. 
Azt véltem, hogy ha már elmegyünk ily nagy távolságra a 
tornaversenyre, mulasztást követnék el, ha fel nem használ
nám az alkalmat, hogy meg ne mutassam tanítványainknak 
a Magas Tátrát, hova közülük sok talán egész életében sem 
juthat már el. Így indultunk május 27-én Kakaslomnicra, 
honnan gyalog mentünk fel Tátralomnicra. Ebéd után elju
tottunk az Óriás-vízesésig s Tátrafüreden át Széplakra. Itt 
megháltunk s másnap gyönyörű időben a Klotild-uton haladva 
a nagy kanyarulat végéig felmentünk a Poprádi-tóhoz. Ebéd 
után a még nagyon ki nem fáradt 14 vállalkozóval felkapasz
kodtunk sok helyen havon át az 500 méterrel magasabb 
Osztervára. Innen én egy tanulóval a lankásabb keleti részen 
mentem a Csorbai-tóhoz; de a többiek — mint nekem este 
jelentették — 20 perc alatt vissza nem annyira mentek mint 
csúsztak a havon a Poprádi-tóhoz. Az éjszakát megint vala
mennyien együtt töltöttük, s 29-én elhagytuk a Tátra gyön
gyét, hogy este újra otthon legyünk. Feledhetetlen kirándulás 
lesz ez mindnyájunkra nézve; de különösen emlékezetessé 
teszi azon szívélyesség, amellyel mindenhol fogadtak ben
nünket. Ezt első sorban az intézet néhány jó barátjának 
köszönhetjük, Diósgyőrött Starke Vilmos mérnök és a Tát
rában Kuszmann Gyula tátralomnici bazártulajdonos úrnak. 
Különösen az utóbbinak, ki tátrai tartózkodásunk alatt mind-



19

végig velünk is volt, tudjuk be hálás köszönettel, hogy az 
egész utat valóban olcsón tehettük meg. Egy résztvevő ösz- 
szes költsége 30 K 30 f-t tett. Ezt a következő 22 tanuló után 
a líceumi zenetársaság fedezte: Hlavács Sándor, Reviczky 
Rezső, Szécsi Ernő, Vaczofszky Lajos, Varga Jenő V. o.; 
Benkovits Vilmos, Kapsz János, Mika Antal, Pischl Gyula VI.
o.; Chmelo János, Ivicsics Pál, Kolpaszky János, Thuránszky 
Kálmán Vll. o.; Cservenák Sándor, Czukrász Aladár, Kindernay 
Tivadar, Pető Sándor, Starke Samu, Szopkó István, Sztrhárszky 
Jenő, Timkó Ágoston, Tóth József VIII. o. tanulók. Minthogy 
az útiköltséget egy személyre elölegesen 30 koronára számí
tottam ki, a saját költségükön résztvevőknek 30 fillérnyi 
többletét szinte a zenetársaság fedezte. A maguk költségén 
résztvevő 14 tanuló: Bartha Zoltán, Drottner Arzén, Faller 
Gusztáv, Király Endre, Osztroluczky Tibor V. o.; Bartha Béla, 
Polacsik Ferenc, Veress József, VII. o ; Ferjencsik Pál, Hell 
László, Palovics Gyula, Svehla Gyula, Till Dénes, Uhliár 
Samu VIII. o. tanulók.

Dunay Ferenc kir. tanácsos, főigazgató a jól kiérdemült 
nyugalomba vonulván, helyébe a besztercebányai tankerület 
élére Jurkovich Emil neveztetett ki. Az uj főigazgató urat, 
mint miniszteri megbizottat február 25., 26. és 27-én tisztel
hettük intézetünkben, hol ezen alkalommal különösen a nyelv
történelmi szakok tanítási módját kisérte figyelemmel. Dicsérő 
szavait köszönettel vesszük, jóakaró tanácsait pedig követni 
fogjuk annál is inkább, mert azok az iskolai életnek sok évi 
beható megfigyeléséből fakadtak.

Tanári értekezleteinket (összesen 21) egészen gimnáziumi 
rendtartásunk rendelkezései szerint tartottuk. Összejöttünk 
ezenkívül minden hétfőn este, hogy közösen megbeszéljük az 
iskola ügyeit. A tanulókat október végén és május első heté
ben intettük, miről a szülőket is értesítettük, kik a Félévi 
Értesítők útján is értesültek gyermekeik haladásáról s maga
viseletéről; intökonferenciákat tartottunk karácsony és husvét 
előtt is, de ezeknek eredményét csak a tanulókkal közöltük.

Tanulóink magaviseletének ellenőrzésére nagy gondot 
fordítottunk. Az összeállított szállásjegyzék szerint otthon
jukban is ismételten felkerestük őket. Erkölcsi vétségek 
miatt mégis kénytelen voltam 2 tanulót igazgatóilag eltaná

2*
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csolni, kettőt az osztály előtt megróvni s hármat igazgatóilag 
meginteni, kik közül egyet hanyagsága folytán.

Dr. Tóth Imre egészségtanár szeptember 24-én az én 
jelenlétemben megvizsgálta a jelentkező tanulókat, kiket 
azután a püspök úr a tornázás alól vagy egészen vagy rész
ben felmentett.

A tanulók egészségi állapota Dr. Stuller Gyula élelmezöi 
orvos úr jelentése szerint elég kedvező volt. Ö foganatosí
totta az ujraoltást szeptember 22-én összesen 18 tanulón. A 
trachoma-vizsgálatot a hatósági orvos december 11-én és 
június 3-án ejtette meg; beteg tanulót nem talált.

Mint újítást jelentem, hogy a lefolyt tanévben a VI—-VIII. 
osztálybeli tanulók számára mathematikai ismétlő kurzusokat 
szerveztem, hogy az ezen tantárgyban gyenge tanulók isme
reteik hiányát itt pótolhassák s azután osztályukkal a siker 
nagyobb reményével haladhassanak. Két bányász-erdészeti 
főiskolai hallgató oktatta a négy csoportba osztott tanulókat 
úgy, hogy egy csoportba 5 tanuló jutott s minden csoportnak 
heti 2 órája volt. Hogy a kísérlet bevált-e, arról egy évi 
próba után még ítéletet nem mondhatok. Annyit látok az év
végi cenzúra-ívből, hogy a kurzuson résztvett Vili. osztály
beli tanulók közül 3 biztos elégségesre, 3 ellenben csak gyenge 
elégségesre vitte, sőt 4 VI. osztálybeli a külön oktatás 
dacára is elégtelen lett.

Az iskola beléletére lényegesen kiható körülménynek 
tartom, hogy a tanárok lehetőleg mentek maradjanak az 
anyagi gondoktól. Azért nemcsak a magam és tanártársaim, 
hanem a vezetésemre bízott intézet nevében is hálás köszö
netét mondok a vallás- és közoktatásügyi miniszter ö nagy
méltóságának, hogy személyi pótlékunkat a lefolyt tanév 
folyamán kiutalványozta.

2. A l í c e u m  k o r m á n y a .
A líceum kormányában a lefolyt iskolaévben nemcsak 

személyi változások következtek be, hanem módosult az, az 
egyetemes gyűlés által elfogadott iskolabizottsági szabály- 
rendelet értelmében, szervezetében is.

1906. augusztus 30-án elhalt Hlavatsek András nyug. 
líceumi tanár és 1906. november 19-én iskolatanácsi tagsá
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gáról lemondott Lencsó János liceumi tanár helyébe a Selmec
bányái egyháznak 1907. február 24-én tartott közgyűlése 
Fizély Károly helybeli mülakatos urat és Réz Gyula bányá
szati és erdészeti főiskolai tanár urat választotta meg.

A szervezeti változás, amint azt a dunáninneni ág. h. 
ev. egyházkerület 1906. augusztus 23. és 24-én tartott köz
gyűlése (jegyzőkönyv 101. p.) és ennek pártoló felterjesztése 
alapján a magyarországi ág. h. ev. egyház 1906. november 
7., 8., 9. és 10-én megtartott egyetemes közgyűlése (jegyző
könyv 96. p.) elfogadta, lényegileg a következő: Az eddigi 
kormányzó iskolai tanács helyébe lép a Kormányzó Testület, 
mint elsőfokú hatóság; tagjainak száma kettővel több, mint 
eddig, mert az uj Szabályrendelet szerint a liceumi tanárikar 
is választ két tagot mint tanárikari képviselőt. A Kormányzó 
Testület választja a maga kebeléből az Iskolatanácsot, mint 
előkészítő, véleményező, végrehajtó, sőt átruházott hatás
körben intézkedő közegét.

Mindezek alapján a Kormányzó Testület 1907. március 
13-án megalakult, megválasztotta másodfelügyelönek Heincz 
Hugó ügyvédet és az Iskolatanácsot, megalkotta ennek sza
bályrendeletét, tudomásul vette, hogy a tanári kar Kormányzó 
Testületi tagoknak Fekete Istvánt és Dr. Vitális Istvánt vá
lasztotta meg.

A Kormányzó Testület tagjai tehát jelenleg: a) Farbaky 
István liceumi felügyelő (Selmecbánya), Heincz Hugó másod- 
felügyelő (Selmecbánya); b) hivatalból: Farbaky István, a 
Selmecbányái ág. h. ev. egyház felügyelője. Händel Vilmos és 
Zsámbor Pál, ugyanazon egyház rendes lelkészei, Király Ernői 
a líceum igazgatója, Hornyacsek István, a líceum pénztárosa, 
Szever János, a líceum számvivöje, Suhajda Lajos, az élel
mező gondnoka; c) választás utján: a dunáninneni egyház- 
kerület által választott 12 tag: Beniczky Árpád, (Laázi puszta), 
Hrencsik Károly, Ivánka István (Palást), Jezsovics Károly, 
Kosztolányi Sándor (Nemcsény), dr. Láng Lajos (Budapest), 
Laszkáry Pál (Felsöfehérkút), Leidenfrost Tódor (Léva), Raab 
Károly (Körmöcbánya), gróf Stainleín Ottó (Budapest), Vajda 
Pál (Palást), gróf Zay Miklós (Zayugróc); a Selmecbányái ev. 
egyház által választott 12 tag: Fizély Károly, Heincz Hugó, 
Hornyacsek István, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly,
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Osztroluczky Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz Géza, Schelle 
Róbert, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos; a tanári 
kar által választott 2 tanár: Fekete István és Dr. Vitális István.

Az Iskolatanács tagjai: a) Farbaky István, liceumi fel
ügyelő, Heincz Hugó, másodfelügyelö, 8 választott tag: Jezso- 
vics Károly, Kachelmann Farkas, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz 
Géza, Sobó Jenő, Svehla Gyula, Dr. Vitális István, Zsámbor 
Pál; b) hivatalból: Király Ernő igazgató, Hornyacsek István 
pénztáros, Szever János számvivö, Suhajda Lajos élelmezöi 
gondnok, Fekete István kormányzó testületi jegyző.

A Kormányzó Testületnek és az Iskolatanácsnak most 
már érvényben levő Szabályrendeletei a következők:

Szabályrendelet.
A selmeebányai ág. hitv. ev. líceumi főgimnázium kormányzó testü
letének, mint elsőfokú hatóságnak szervezete, hatásköre és ügyrendje.

Szervezete.
1. A kormányzó testület tagjai:
a) az egyetemes közgyűlés által 6 évre választott liceumi 

felügyelő, mint elnök; helyettese a kormányzó testület által 
a maga kebeléből választott másodfelügyelö;

b) hivatalból: a Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház fel
ügyelője, rendes lelkészei, a líceum igazgatója, pénztárosa, 
számvivöje és az élelmező gondnoka;

c) választás útján: a dunáninneni egyházkerület által 
választott 12 és a Selmecbányái ev. egyház által választott 
12 tag, továbbá a tanári kar képviseletében az ezen testület 
által a maga kebeléből választott 2 ág. hitv. ev. tanár.

2. A kormányzó testület tagjai 6 évre választatnak; az 
ezen időn belül bekövetkező megüresedés esetén az illetékes 
választó hatóság a hátralevő időre választ kormányzó testü
leti tagot.

3. A kormányzó testület minden tagjának tanácskozó 
és szavazó joga van.

Hatásköre.
A) A kerületi közgyűlés jogkörébe tartozó következő 

ügyekben:
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4. Javaslatot tesz a liceumi főgimnázium felekezeti jelle
gének fentartása kérdésében.

5. Javaslatot tesz az állami kormánnyal megkötött szer
ződések módosítása s a jövőben kötendő szerződések ügyében.

6. Előterjesztést tesz 10000 koronát meghaladó építke
zések, valamint ingatlanok vételének, megterhelésének és el
adásának ügyében.

7. Az iskolatanács előterjesztésére az Alk. 324,328. sza
kaszaiban felsorolt vétségek ügyében javaslatot tesz. A kor
mányzó testület határozatával meg nem elégedő fél a püspök 
útján a kerületi közgyűléshez felfolyamodhatik.

8. A kerületi és az egyetemes közgyűlés elé terjesztendő, 
a kormányzó testület működéséről szóló évi jelentésre vonat
kozólag javaslatot tesz az igazgató előterjesztése alapján.

9. A megállapított költségelőirányzatot s a zárószám
adásokat a püspök és ennek útján az egyetemes közgyűlés 
elé terjeszti.

B) A saját hatáskörében a következőkben intézkedik:
10. A maga kebeléből 6 évre megválasztja a másodfel- 

ügyelöt, az iskolatanácsot, a jegyzőt, a líceum pénztárosát s 
a liceumi tanárok közül a számvivöt és az élelmező gond
nokát.

11. Az iskolatanács indítványára hármas javaslatot tesz 
az egyetemes közgyűlésnek az igazgatónak 6 évre való meg
választása ügyében.

Az igazgatói állásnak a 6 évi időközön belül való meg- 
üresedése esetén az egyetemes közgyűlés által megválasztott 
igazgató megbízatása csak a 6 évi időköz végéig tart.

12. Tanári állás megüresedése esetén átvizsgálja a pá
lyázók okiratait s az iskolatanács javaslata alapján élethosz- 
sziglan megválasztja azokat a rendes tanárokat, kikre nézve 
a választás jogát a fentartó testület az államkormánnyal kötött 
szerződés értelmében magának tartotta fenn; kiállítja szá
mukra a meghívót, melyet a líceum felügyelője, igazgatója és 
mint ellenőrző a dunáninneni kerület püspöke ir alá. Ezzel 
a választás jogérvényessé vált. Az így megválasztott tanár 
az igazgató kezébe teszi le a hivatalos esküt.

Ha a megüresedett tanszék betöltése a m. kir. vallás-
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és közoktatásügyi minisztert illeti, az iskolatanács indítványa 
alapján javaslatot tesz a miniszternek a püspök útján.

13. Megválasztja a helyettes tanárokat.
14. Az iskolatanács javaslata alapján intézkedik a tanárok 

fokozatos előléptetése tárgyában az álammal kötött szerződés 
illető pontja értelmében.

15. Jóváhagyja az iskolatanács javaslatára az épületek 
jó karban tartásához, fejlesztéséhez és a berendezések ki
egészítéséhez szükséges olyan pénzösszegeket, amelyek a 
költségelőirányzatban felvéve nincsenek.

16. Az ikolatanács javaslatára engedélyt ad rendkívüli 
tantárgyak tanítására és megállapítja az óratöbbleti dijak és 
a rendkívüli tantárgyak után szedhető díjak nagyságát.

17. Megállapítja a tanulók által fizetendő összes iskolai 
vizsgálati és élelmezöi díjak nagyságát és a fizetés módo
zatait.

18. Határoz a polgári bíróságok előtt eldöntendő peres 
kérdéseknek megindítása, illetve beszüntetése kérdésében.

19. Felülvizsgálja az iskolatanács által megállapított évi 
zárószámadásokat, a felmentvényt megadja.

20. Az iskolatanács javaslata alapján megállapítja a jövő 
évi költségelőirányzatot.

21. Intézkedik mindazon ügyekben, amelyek elintézése 
nincs az iskolatanácsnak, illetőleg a kerületi közgyűlésnek 
fentartva.

22. Halasztást nem tűrő esetekben saját felelősségére 
utólagos jóváhagyás reményében intézkedik.

Ügyrendje.
23. A kormányzó testületet a líceum felügyelője, akadá

lyoztatása vagy sürgősség esetében helyettese bármikor össze 
hívja s a testületben elnököl.

24. A kormányzó testület minden évben legalább egy 
ülést tart a kerületi közgyűlés előtt, július havában. De az 
elnök a kormányzó testület 8 tagjának vagy az iskolatanács
nak a kívánságára azt összehívni tartozik.

25. Jogérvényes határozathozatalhoz az elnökön kívül 
első ízben legalább 8 tagnak jelenléte szükséges; ha ugyan
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azon ügyben való másodszori meghívásra sem jelennének meg 
ennyien, akkor a megjelentek határoznak.

26. Minden ülésről jegyzőkönyv vezetendő, melyet leg
később 8 nap alatt az elnök által kiküldött 3 tagú bizottság 
hitelesít.

27. A kiadványokat és a jegyzőkönyvi kivonatokat a 
hitelesített jegyzőkönyv alapján a jegyző készíti el s azokat 
az elnökkel, illetőleg helyettesével vagy megbízottjával alá
íratva az igazgató útján rendeltetésük helyére juttatja.

28. A kormányzó testület azon tagja, aki valamely ügy
ben személyénél fogva érdekelve van, az ülésben részt nem 
vehet.

Szabályrendelet.
A S e lm e c b á n y á i  á g -, h i t v .  e v . l í c e u m i  f ő g im n á z iu m  i s k o la t a n á c s á n a k  

s z e rv e z e te ,  h a t á s k ö r e  é s  ü g y r e n d j e .

1. Az iskolatanács a kormányzó testületnek a líceumi 
ügyeket illetőleg előkészítő, véleményező, végrehajtó, sőt át
ruházott hatáskörben intézkedő közege lévén, köteles a líceumi 
nevelés és tanügy sikeres vezetése és fejlesztése érdekében 
közreműködni, a felsőbb hatóságok határozatait foganatosí
tani, általában a hozzáutalt ügyekben felelősség mellett eljárni.

Szervezete.
2. Az iskolatanács tagjai:
a) a líceum felügyelője mint elnök, a másodfelügyelö és 

a kormányzó testületből választott 8 tag;
b) hivatalból: a líceum igazgatója, pénztárosa, szám- 

vivője, az élelmező gondnoka és a kormányzó testület jegy
zője, mint jegyző.

3. Az iskolatanács tagjai 6 évre választatnak; az ezen 
időn belül való rnegüresedés esetén a kormányzó testület a 
hátralevő időre választ iskolatanácsi tagot.

4. Az iskolatanács minden tagjának tanácskozó és sza
vazó joga van.

Hatásköre.
5. A jelen szabályrendeletre vonatkozó módosítások iránt 

megokolt javaslatokat tesz.
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6. Tanácskozik az intézet anyagi és szellemi előmozdí
tásának módja felett s javaslatait a kormányzó testület elé 
terjeszti.

7. Ha fegyelmi tekintetben az Alk. 324., 328. szakaszai
nak valamely esetét fenforogni látja, megindítja és vezeti a 
vizsgálatot s javaslatot tesz a kormányzó testületnek.

8. Halaszthatatlan intézkedést követelő esetekben meg
teszi a legsürgősebb lépéseket a kormányzó testület utólagos 
jóváhagyása reményében.

9. Az igazgatói állásnak megüresedése esetén a tanári 
kar meghallgatásával hármas javaslatot tesz a kormányzó 
testületnek.

Az igazgatói állásnak a 6 évi időközön belül való meg
üresedése esetén helyettes igazgatóról a tanári kar meghall
gatásával az iskolatanács gondoskodik.

10. Tanári állásnak megüresedése esetén a választást 
előkészíti azzal, hogy a liceum igazgatója útján pályázatot 
hirdettet; meghallgatja az igazgató jelentését és a tanári kar 
véleményét a beérkezett pályázatokról s javaslatot tesz a 
kormányzó testületnek.

11. Őrködik azon, hogy a líceumban az oktatás ág. hitv. 
ev. keresztyén egyházunk hitvallása értelmében, az érvényben 
levő országos törvények figyelembe vételével, igaz hazafias 
magyar szellemben történjék s a fegyelem megfelelő módon 
gyakoroltassék.

12. Éber figyelemmel kiséri az iskolai év folyama alatt 
felmerülő nevezetesebb mozzanatokat és fontosabb esemé
nyeket s ahol a szükség megkívánja, intézkedik; figyelemmel 
kiséri az igazgató és a tanári kar működését; közvetlenül 
meggyőződést szerez arról, milyen az ellátás az élelmezöben 
s megvan-e a kellő rend és tisztaság.

13. Őrködik a középiskolákra vonatkozó törvényeknek, 
szabályoknak és rendtartásoknak, nemkülönben az állammal 
kötött szerződésnek pontos megtartása felett.

14. Tárgyalja a zárószámadásokat és megállapítja a jövő 
évi költségelőirányzatot és azokat kellő időben a kormányzó 
testület elé terjeszti.

15. Az igazgató jelentése alapján javaslatot tesz a kor
mányzó testületnek a tanároknak a magasabb fizetési foko
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zatba való előléptetése, valamint az ötödéves pótlékok kiesz
közlése iránt.

16 Kiváló gondot fordít az iskola épületeinek épségben 
tartására, berendezésére s a 2000 koronánál nagyobb kiadást 
igénylő átalakításokra vonatkozó határozatait felterjeszti a 
kormányzó testülethez azon esetben, ha erről a költségelő
irányzatban gondoskodva nincs.

17. A költségvetés keretén beiül eszközli vagy az igaz
gatóval eszközölteti az utalványozást.

18. A tanárokat és a tisztviselőket a netalán ellenük 
felmerülő panaszok csekélyebb eseteiben kötelességeikre figyel
mezteti, esetleg rendre utasítja.

19. Felügyel a könyvtárak, szertárak és az élelmező 
kezelésére; ellenőrzi és megvizsgálja a leltárakat és a szám
adásokat; leírja a használaton kívül helyezett, elrongált leltári 
tárgyakat és megállapítja a kezelők méltányos díjazását, 
amennyiben a szertárak nincsenek tanszékhez kötve.

20. A tanároknak 2 hétnél tovább tartó szabadságot 
engedélyez s hosszabb ideig betegeskedő, vagy szabadságolt 
tanárok helyettesítéséről gondoskodik.

21. A tanári kar előterjesztése alapján elintézi a tandíjak 
és az élelmezöi dijak elengedése és segélyek végett benyúj
tott kérvényeket s odaítéli a jutalomdíjakat, amelyeknek 
kiosztásával más testület megbízva nincs.

22. Megállapítja a helyettesítés díjazását és javaslatot 
tesz az óratöbblet és rendkivüii tantárgyak díjazására vonat
kozólag a kormányzó testületnek.

23. Felügyel arra, hogy a tanár csak az iskolatanács 
tudtával vagy beleegyezésével viselhessen díjazással járó más 
hivatalt vagy megbízatást.

24. Flatároz a tanulók relegátiója, azaz az ország összes 
középiskoláiból való kizáratása felett. (Gimn. rendt. 26. §. 3.)

25. Peres kérdésekben s egyáltalában minden olyan ügy
ben, mely a kormányzó testület elhatározásától függ, a javas
lati jog az iskolatanácsot illeti.

Ügyrendje.
26. Az iskolatanácsot a líceum felügyelője, esetleg helyet

tese hívja össze s abban elnököl.
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27. Az iskolatanács rendszerint október és március első 
felében, június második felében és júliusban, a kormányzó 
testület gyűlése előtt ülésezik; de a szükséghez képest az 
igazgató javaslatára többször is összehivható.

28. Jogérvényes határozathozatalhoz az elnökön kívül 
első ízben legalább 6 tagnak jelenléte szükséges; ha ugyan
ezen ügyben való másodszori meghívásra sem jelennének 
meg ennyien, akkor a megjelentek határoznak.

29. Minden gyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melyet 
legkésőbb 8 nap alatt az elnök által kiküldött 3 tagú bizott
ság hitelesít.

30. A kiadványokat és a jegyzőkönyvi kivonatokat a 
hitelesített jegyzőkönyv alapján a jegyző készíti el s azokat 
az elnökkel, illetőleg helyettesével aláíratva, rendeltetésük he
lyére juttatja az igazgató útján.

31. Az iskolataná-cs azon tagja, aki valamely ügyben 
személyénél fogva érdekelve van, az ülésen részt nem vehet.

Fegyelmi szék.
1. A fegyelmi széket alkotja a líceumi felügyelő elnök

lete alatt a líceum tanári kara.
Az így alakított fegyelmi szék az intézetből való nyil

vános kizárás esetén határoz. (Gimn. rendt. 26. §. 3.)
2. Az ország összes középiskoláiból való kizáratás ügyé

ben az iskolatanács Ítélkezik. (Gimn. rendt. 26. §. 3.)

3. F e n ta r tó k  é s  p á r t fo g ó k .
A líceumi főgimnáziumot az állam évi 32000 K fentar- 

tási összeggel segélyezi. Az ág. hitv. ev. egyházegyetem évi 
segélye 5000 K, azonkívül még 252 K. A helybeli ág. hitv. 
ev. egyház adja a líceumi épületet. A Kachelmann-féle ház 
csak a líceum céljaira használható. A Breznyik birtok-alapból 
az idén 2200 koronát fordítottunk az iskola fentartási költ
ségére.

A líceummal kapcsolatos tanítóképzőre a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspökének előterjesztésére az 
egyetemes egyházi alapból 1800 koronát kaptunk. A nagy- 
honti ág. hitv. ev. esperesség a tanítóképző fentartására az 
1905/6. tanévre 99 koronát adott, a budapesti ág. hitv. ev.
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magyar egyház pedig a folyó tanévre 50 koronát. A fakóve- 
zekényi egyház ezen intézetünket 8 koronával pártfogolta.

A líceummal kapcsolatos zeneintézet fentartásához az 
ág. hitv. ev egyházegyetem e tanévben is 84 koronával járult.

Az ösztöndíj-alap kamatja ez évben 1057 K 82 f volt. 
Ezenkívül adott Stainlein Ottó gróf úr a nevét viselő ösz
töndíjra 420, az ág. hitv. ev. egyházegyetem a Teleki-Róth 
ösztöndíjra 210, Selmecbánya város 20, Farbaky István líceumi 
felügyelő úr 20, Lencsó János úr 10, Guttmann Samu úr 10 
koronát és Grohmann Gyula úr 15 K értékű könyvet a ta
nulóknak kiosztandó jutalmakra. Kiosztottuk még Farbaky 
István líceumi felügyelő úr tavalyról fenmaradt 10 K adomá
nyát egy, a szünidőben jelentékeny haladást tett tanulónak.

A tanári nyugdíj-alapot pártfogolták Margócs György úr 
15, Gólián Pál, Dr. Hösz Mihály és Nicora Sándor urak 
10—10 K adományokkal.

A líceummal kapcsolatos élelmezöre a dunaninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerület 500 koronát (jegyzők. 69. p.) és a 
tüzkárbiztosítási jutalékból a tanítóképzősök tápintézeti költ
ségeinek némi pótlására (jegyzők. 70. p.) 501 K 68 f-t adott. 
Ezen kívül az élelmezöt pártfogolták: Stainlein Ottó gróf úr 
250 K 40 f, a Selmecbányái takarékpénztár 40 K, a Selmec
bányái népbank 40 K, a pozsonyi ág. hitv. ev. esperesség 
1906-ra 27 K 98 f, 1907-re 27 K 84 f, Schréder Gyula úr 
26 K, az ipolysági takarékpénztár 20 K, a mosonyi ág. hitv. 
ev. esperesség 14 K, a körmöcbányai ág. hitv. ev. egyház 14 
K és a kőszegi egyház 4 K adománnyal.

A szupplikációból befolyt 1948 K 71 f és pedig:
1. A pestmegyei esperességböl 341 03 K  (+  973 K). 

(Br. Prónay Dezső, Földváry Elemér 20—20, Kéler Napoleon, 
Dr. Kéler Zoltán, gr. Stainlein Ottó, Koritsánszky János, Mel- 
czer Gyula, Polner Lajos, Ivánka Pál, Marosy Károly 10—10, 
Szalay Lajos 6, A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvény- 
társaság, A magyar acélárugyár részvénytársaság, Osztály
sorsjáték igazgatósága, Osztroluczky Géza, Genersich Antal, 
Ivánka Béla, Lipcsey Leo, Dr. Weresmarthy Miklós 5—5, 
Thury Ferenc, A soltvadkerti ág. h. ev. egyház, N. N., Turek 
Jaroslávné 4—4 K).

2. A zólyomi esperességböl 270 15 K (— 16'43 K).
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(Drottner Pál, Hanzük, Tótpelsöc község 10—10, A zólyomi 
ág. h. ev. egyház 6, Zólyom sz. kir. város, Dr. Mikler Gusz
táv, Ferjencsik Pál, Dr. Huszágh István, Dr. Bothár Samu, 
Hugyecz és Rosenauer, Gólián Pál, A zólyombrézói vasgyári 
fagyasztási szövetkezet, Korpona város 5—5, Margócs György, 
A besztercebányai takarékpénztár, A besztercebányai ág. h. 
ev. egyház, Zólyomlipcse község, A tótpelsöci ág. h. ev. egy
ház, A korponai ág. h. ev. egyház 4—4 K).

3. A gömörkishonti és szepesi egyházakból 249 63 K 
(— 12'49 K). (Thomka László 10, Dr. Argay György, A krom- 
pachi vas- és acélgyár 5—5, A nyústyai vasöntöde 4 K).

4. A bars/, árvái és liptói esperességekböl 221 10 K 
( — 23'10 K). (Kachelmann Károly 10, Ruzsicska Róza, Hey- 
drich Károly, A garamvölgyi cukorgyár 6—6, Huszágh Adolf, 
Szokolóczy József, Lendl N., Árvamegye 5—5, Scholcz Re- 
zsöné, Tanner Zsigmond, Simonyi Béla, Vitális Péter 4—4 K).

5. Hont, Fehér, Komárom és Esztergommegyékböi 
191-45 K (+  30 27 K). (Kádár Kálmán, Hofmann N. 10—10, 
A bakabányai kölcsönösegélyzö egylet, Bakabánya nagyköz
ség, A bakabányai népbank, Kallós János, Dr. Csermák Ernő, 
Thuránszky Kálmán 5—5, A révkomáromi ág. h. ev. egyház, 
Göllner Károly, Laszkáry Pál 4 — 4 K).

6. A nógrádi esperességböi 148 30 K  (— 36 91 K). Oko- 
licsányi Gyula 10, A zlatnói üveggyár, Gr. Degenfeld Lajos, 
Hamerszky Ede, 5—5, A salgótarjáni acélgyár, A salgótarjáni 
köszénbánya, Cservenák Károly 4—4 K).

7. A nyitrai, túród, trencséni és pozsonyi esperes
ségekböl 13610 K (— 112 85 K). A somorjai egyházban espe- 
rességi gyűlés alkalmával 1680, Országh Bohuszlav, Keviczky 
István, Dr. Simkó 5—5, Csepcsányi Sándor, N. N., A zay- 
ugróci ág. h. ev. egyház és lelkésze, A pozsonyi ág. h. ev. 
egyház pénztári hivatala 4—4 K).

8. Heves, Borsod, Abauj, Zemplén és Sárosmegyék- 
böl 13302 K (— 12838 K). (H. O. Gy.-né, Sajó-Vámos 10, 
A rimamurány-salgótarjáni vasmű részvénytársaság 5, A kas
sai ág. h. ev. egyház, Vladár Emil 4—4 K).

9. Arad, Békés, Csanád, Csongrád és Szolnokmegyék- 
böl 10123 K  (— 52 90 K). (Az aradi ág. h. ev. egyház 10, 
Szenttornya község 5, Szarvas község, A békéscsabai taka-
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rékpénztár egyesület, Kondoros község, Jászberény város, A 
mezöberényi II. kér. ág. h. ev. egyház 4—4 K).

10. A bácskai egyházakból 94'50 K (— 52'35 K). 
(Schulpe Vilmos 10, Az óverbászi ág. h. ev. egyház, Lelbach 
Antal, Lelbach János 5—5, Bácsujfalu község, A cservenkai 
ág. h. ev. egyház 4—4 K).

11. Hajdú, Szabolcs, Ung, Szatmár, Bereg és Mára- 
marosmegyékböl 62 20 K (— 36'97 K). (Nyíregyháza város 
6 korona).

Fogadják hálás köszönetünket!
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Jegyzet

1 Király Ernő
igazgató-tanár

Történet IV., V., VIII. 922 22

2 Becker Nándor
rendes tanár

Német nyelv III—VIII. 191 7 115

I I

A Zenetársaság elnöke 
és a zeneszertár őre

3 Breznyik János
rendes tanár

Mathematiken.. HI., V., ' 
VII. Természettan VII. 

Földrajz III.
9 6 6 Az V. osztály főnöke, 

a természettani szertár 
őre

4 Fekete István
rendes tanár

Latin nyelv III., V. / 
Görög nyelv V., VII.

>2 2013 A I I I .  osztály főnöke, 
a kormányzó testület 

jegyzője

5 Hamrák Béla
vallástanár, rendes tanár

Vallástan I - VIII. 
Egyházi ének I—IV.

8 4 A Biblia-Egyesület 
elnöke

6 Künsztler János
tornatanár, rendes tanár

Tornázás I—VIII. 
Játékdél titánok I—VIII. 

Földrajz I.
25 9 9 A Testgyakorló Kör 

elnöke

7 Lencsó János
rajztanár, rendes tanár

Rajzoló geometria I—IV. 
Görögpótló rajz V—VIII. 
Rajz a tanítóképzőben

2018 18 A rajzszertár őre

8 Osztroluczky Gyula
rendes tanár

' Magyar nyelv I I .  Latin 
nyelv I I .; Görögpótló irodalom V.

1431 26 A I I .  osztály főnöke

9 Dr. Paulovics István
rendes tanár

Magyar nyelv III., VI., 
Vili. Latin nyelv VI., 
VIII. Gazdasági, és mód- ' szertan a tanítóképzőben

22 4 4 A VI. osztály főnöke, a 
tanári értekezletek jegy- 

, zője, a klasszika-filológiai 
szertár őre
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10 Raksányi Samu Mathema‘ika 20 4 4 A VIII. osztály főnöke
rendes tanár II.. IV.. VI., VIII. 

Természettan VIII. Szép-
írás I., II.

11 Suhajda Lajos Magyar nyelv IV.. V., 18 8 8 A IV. osztály főnöke,
rendes tanár \ I I .  Latin nyelv IV. 

Görögpótló irodalomVIII.
a Petőfi Kör elnöke, az 
élelmező gondnoka, az

ifjus. könyvtár kezelője

12 Szever János Magvar nyelv I. Latin 211514 Az I. osztály főnöke,
rendes tanár nvelv I. Görög nyelv VI.. 

VIII.
líceumi számvevő, 

a Gyorsíró Kör elnöke

13 Szever Pál Latin nyelv VII. Történet 22 5 5 A VII. osztály főnöke, a
rendes tanár III.. VI., VII. Görögpótló 

irodalom VI.. VII. I\eve-
történet-földrajzi szertár 

Őre
léstan a tanitóképzőben

14 Dr. Vitális ístván Földrajz II. Természet- 1913 13 A líceumi könyvtár
rendes tanár rajz L, 11.. IV—VI.

Bölcsészet VIII.
kezelője, a természetrajzi 

szertár őre

15 Rozim József
r. kath. segédlelkész

R. k. vallástan I—VIII. 8— 2

16 Welwárd Jakab
izr. rabbi helyettes

Izr. vallástan I—VIII. 8— 20

17 Dr. Tóth Imre
bányakerületi főorvos

Egészségtan VII. 2— 4

18 Zsámbor Pál Bibliai történet és tót 4 2
ev. lelkész nyelv a tanitóképzőben

19 Laczó Dániel Zene és egyházi ének a 4 6ev. tanitó tanitóképzőben
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2. Irodalm i é s  t á r s a d a lm i  m ű k ö d é s .

Valamennyi tanár élénk részt vett a társadalmi és egye
sületi életben.

Király Ernő a városi képviselő-testület választott tagja, 
a Magyar Turista-Egyesület Szitnya-Osztályának ügyvivő 
alelnöke. Megírta az Országos Monográfia számára Selmec
bánya történetét 1711-től napjainkig.

Fekete István a M. T. E. Szitnya-Osztályának titkára, 
a Polgári dalárda alelnöke. A Zenélő Magyarország munka
társa.

Künsztler János a M. T. E. Szitnya-Osztályának könyv
tárosa.

Dr. Paulovics István a F. M. K. E. Selmecbányái választ
mányának pénztárosa. Irodalmi működése: Felelet a Közép
iskoláink c. közleményre. (Evang. Örálló.) Kiskunsági tájsza
vak. (Magyar Nyelvőr.) Magyar irodalmi és latin nyelvi taní
tásunk eredménytelenségének okai. (Az ezévi Értesítőben.) 
Kéziratban, sajtó alá készen: Poétika. Pesti Mizsér Gábor 
ezópusi meséi. A selmeci bányászélet.

Suhajda Lajos a F. M. K. E. selmeci választmányának 
jegyzője, a Kaszinó-egyesület könyvtárosa.

Dr. Vitális István a városi képviselő-testület választott 
tagja, a helybeli Gyógyászati és Természettudományi Egylet 
szakelnöke. Előadást tartott Budapesten a Földtani Intézetben 
május 7-én a balatonvidéki bazalterupciók koráról. Megírta 
az Országos Monográfia számára Hontvármegye természeti 
viszonyait.

3. A v é g z e t t  ta n a n y a g .

A) Rendes tantárgyak.

I. osztá ly .
Osztályfő: Szever János.

Vallástan, hetenként 2 óra. Ó-szövetségi történetek: A 
legrégibb emberekről; Izráel népének őseiről; a bírák és kirá
lyok; Izráel népe a fogság után. Tk.: Bereczky: Bibliaismer
tetés. — Tanár: Hamrák Béla.
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Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Nyelvtanból: a mondat, 
mondatrészek, szavak. Az állítmánnyal kapcsolatban az ige
ragozás, a többi mondatrészek, különösen a határozók és a 
jelzők. A helyesírás főszabályai. Olvasókönyvből: mesék, 
mondák, rajzok. A magyar puszta és népe. Magyar történelmi 
elbeszélések. Trója veszedelme. A költeményekből emlékelve: 
Katonaélet. Huszárok I—11. Nyalka huszár. Hadnagy uram. 
Csatadal. Három fiú. A rab gólya. A vándor fiú. Anyám tyúkja. 
Szüretünk. Fürdik a holdvilág. Téli világ. Rákosi szántó. 
Tarka madár. Párja vesztett gerlice. Havonként két írásbeli 
dolgozat. Tk.: Szinnyei J.: Iskolai magyar nyelvtan 1. r., Lehr- 
Riedl: Magyar olvasókönyv 1. k. — Tanár: Szever János.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Nyelvtanból: névragozás, 
melléknevek fokozása, számnevek, névmások, határozó szók, 
elöljárók, sum és összetételeinek ragozása, a négy igeragozás 
a cselekvő alakban. Az olvasmányokból 60 fejezet latinról 
magyarra és magyarról latinra fordítva. Sententiák. Havonként 
két írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan 1. 
Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv. — 
Tanár: Szever János.

Földrajz, hetenként 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A 
magyar korona országainak földrajza. Térképvázlatok készí
tése. Tk.: Vitális István. Földrajz I. k. és Kogutowicz M.: Közép
iskolai Földrajzi Atlasz I. r. — Tanár: Künszt/er János.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Gyümölcsök. Házi állatok. 
Fenyők. A ház körül, a mezőn, az erdőben tartózkodó gya
koribb állatok. Tavaszi növények. Házi szárnyasok. Tk.: Pasz- 
lavszky J.: Kis természetrajz. I. rész. — Tanár: Dr. Vitális 
István.

Mathematika, hetenként 4 óra. A négy alapművelet egész 
számokkal, tizedes és közönséges törtekkel. Mértékrendszerek, 
időszámítás. Tk. Dr. Lévay Ede: Számtan I. r. — Tanár: 
Breznyik János.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. a) Pianimetriai 
alaktanból: A legegyszerűbb síkidomok: a négyzet, oblongum, 
a négyszögek, a háromszögek, sokszögek és a kör bemuta
tása és elemzése. Terület és kerület számítás. A szimmetria, 
egybevágóság és hasonlóság röviden, b) Rajzból: Újévig a 
tárgyalt idomok alapján geometriai sikdiszítmények rajzolása

3*
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és színezése falitábla után (körzővel és vonalzóval). — Új
évtől husvétig szabadkézi rajzolás (körző és vonalzó nélkül) 
»Zsitvay János, Minták a szabadkézi rajzoláshoz, I. füzete« 
után; rendesen kétszeres nagyobbításban. Husvéttöl a tanév 
végéig préselt — egyszerű tagozatlan — levelek rajzolása 
természet után, megfelelő ecsetgyakorlatokkal kapcsolatban. 
Minden rajzóra előtt kar- és kézügyesítö gyakorlatok sötét 
színű csomagolópapíron fehér krétával. Minden félévben 
egyszer emlékezetből való rajzolás. A vázlatkönyvbe való 
rajzolás újév után mindenkire kötelező. — Rajzlapok száma: 
20. — Tk.: Dr. Horti Henrik, Rajzoló geometria 1. rész. — 
Tanár: Lencsó János.

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar írás gyakorlása. —■ 
Tanár: Raksányi Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: 
Arc- és oldalsor alakítás; szakaszalakítás, a sorbontás legegy
szerűbb nemei. Járás, kanyarodás, rendek és kettösrendek 
alakítása helyből. II. Szabadgyakorlatok: Lépő, támadó, 
védő és lebegő állások. Kar- és láblendítések és lökések, 
törzshajlítások és forgatások. Szökdelések. Kötélhúzás. III. 
Szergyakorlatok: Valamennyi szernél osztálytornázás. Futás 
a szabadban. Birkozási elögyakorlatok. Játékok. — Tanár: 
Künsztler János.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. A II. osztálybeliekkel 
együtt tanultak 20 egyházi éneket. — Tanár: Hamrák Béla.

I I .  osztá ly .
Osztályfő: Osztroluczky Gyula.

Vallástan, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi történetek: 
Jézus élete, tanítása és csodatettei: az apostolok; az evan- 
gyéliomokról és íróikról; az uj-szövetség olvastatása. Tk.: 
Bereczky: Bibliaismertetés. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. A nyelvtanból: a ha
tározók, egyszerű- és összetett mondatok. Szórend. Szóalko
tás. Szóképzés. — Az olvasókönyvből: rövid rajzok, elbeszé
lések és mesék. Magyar föld és népe. Magyar történeti olvas
mányok. Emlékeit költemények száma 9. Kéthetenként írás
beli dolgozat. Tk.: Szinnyei József: Magyar nyelvtan és Lehr-
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Riedl: Magyar olvasókönyv 11. r. — Tanár: Osztroluczky 
Gyula.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A nyelvtanból: teljes 
igeragozás, az igék föalakjai, rendhagyó-, hiányos- és sze
mélytelen igék. Olvasmányok, mesék emlékelve is. Kétheten
ként írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Hittrich Ödön: Latin nyelvtan 
és Dávid István: Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv. — 
Tanár: Osztroluczky Gyula.

Földrajz, hetenként 3 óra. Az ó-világ földrajza. Térkép- 
vázlatok készítése az iskolában. Tk.: Vitális István: Földrajz
II. k. és Kogutowicz M.: Középiskolai Atlasz II. — Tanár: Dr. 
Vitális István.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Őszi növények. A ház 
körül, a mezön, az erdőben és a vízben tartózkodó gyakoribb 
gerinces és gerinctelen állatok. Tavaszi növények. Kirándu
lások. Tk. Dr. Szterényi HL: Természetrajz II. k. — Tanár: 
Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 4 óra. Előnyös számolási eljá
rások és korlátolt pontosságú számítások. Arányok, arány
párok és ezek alkalmazása. Egyszerű és összetett kettős té
teles feladatok. Százalék számítás és ennek alkalmazása a 
kereskedelmi számításokban. Tk.: Arany-Szijártó: Számtan 
II. r. — Tanár: Raksányi Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. A síkmértan rövid 
ismétlése, behatóan a síkidomok kerület és területszámítása, 
a) Térmértanból: A kocka, hasáb, gúla, szabályos szögletes 
testek, henger, kúp és gömb elemzése, felület és köbtartal
muk számítása. A testek szimmetriája, egybevágósága és ha
sonlósága röviden. Modellek készítése kartonból, b) Rajzból: 
Minden rajzóra elején kar és kézügyesítö gyakorlatok sötét 
szinü csomagolópapíron fehér krétával. Újévig préselt — 
egyszerű tagozott — levelek rajzolása természet után és 
díszítmények rajzolása és színezése »Zsitvay János, Minták 
a szabadkézi rajzoláshoz, II. füzete« után, rendesen kétszeres 
nagyobbításban. Újévtől husvétig bevezetés a távlattanba és 
ezzel kapcsolatban a kocka, a négyoldalú oszlop, a tégla
alakú test, a négyoldalú szabályos gúla, a kúp és a henger 
rajzolása szabadon, egyszerű szemlélet alapján; vetett árnyék 
nélkül. Husvéttöl a tanév végéig egyszerű virágok és lepkék
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rajzolása és színezése természet után. Testgyakorlatok. — 
Minden félévben egyszer emlékezetből való rajzolás. Vázlat
könyvbe való rajzolás mindenkire kötelező az egész éven át. 
Rajzlapok száma: 22. Tk.: Dr. Horti Henrik: Rajzoló geome
tria II. rész. — Tanár: Lencsó János.

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német írás gya
korlása. — Tanár: Raksányi Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. Lásd I. oszt. — Tanár: 
Künsztler János.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. Mint az I. osztályban. 
— Tanár: Hamrák Béla.

I I I .  osztá ly .
Osztályfő: Fekete István.

Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház elter
jedése, fejlődése, hanyatlása, a reformáció, a főbb felekezetek; 
a magyar protestáns egyház története, különös tekintettel a 
történeti föalakok ismertetésére. Tk.: Bereczky: A keresztyén 
egyház rövid története. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Rendszeres magyar 
nyelvtan. Prózai olvasmányok: A mohácsi vész. Zrínyi Szi- 
getvárott. Buda visszafoglalása a töröktől. Pericles. I. P. kor
mányának kezdete. II. P. beszéde Athenaeröl. III. A pelopon- 
nesusi háború kezdete. P. halála. — A görög színház. I. Görög 
színműírók. 11. A színház. III. Az előadás. — A könyvnyom
tatás. — A bölcs dervis. Világos vára. Beczkó vára. A befa
gyott Balaton. Zboró. Tollagi Jónás Pesten. A peregrinus. Az 
első magyar komikus. Körösi Csorna Sándor. A magyar nyelv 
rokonai. Jókai: Kedves atyafiak. Költői olvasmányok: Dobozi 
Mihály és hitvese. Hymnus. Szülőföldemen. A hamis tanú. 
Füstbe ment terv. Pató Pál úr. Az alföld. Egy gondolat bánt 
engemet. A szerény. Az igaz bölcs. Családi kör. Szózat. A 
költeményeket, Dobozit kivéve, könyvnélkül is tanultuk. Ma
gánolvasmány: Arany, Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty vá
logatott kisebb költeményei. Cox: Görög regék. Gvadányi: 
A peleskei nótárius. Jókai: Népvilág. A nagyenyedi két fűzfa. 
Kisfaludy Károly válogatott víg elbeszélései. Mátyás diák. 
Kisfaludy Sándor válogatott regéi. Kéthetenként iskolai írás-
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beli dolgozat. Tk.: Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelv
tan. Lehr-Riedl: Magyar olvasókönyv III. kötet. — Tanár. Dr. 
Pau/ovics István.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Az alaktan átismétlése. 
Mondattanból: az esetek, acc. c. 1 nf.; nőm. c. inf. Prózai ol
vasmány Cornelius Neposból: Miltiades, Themistocles, Cimon. 
Költői olvasmány Phaedrusból: 23 mese, 10 emlékelve. írás
beli dolgozat kellő számban. Tk.: Dávid István: Rövid latin 
nyelvtan. Roseth Arnold: Latin olvasókönyv Cornelius Nepos
ból. Dr. Paulovics István: Szemelvény Phaedrus meséiből.— 
Tanár: Fekete István.

Német nyelv, hetenként 4 óra. Az alaktan alapvető 
szabályai. Lefordítottunk 12 olvasmányt, ezek közül kívülről 
megtanultunk hetet. Tk.: Albrecht J.: Német olvasókönyv és 
nyelvtan 1. r. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története 1526-ig. 
Időszaki tábla készítése. Tk.: Baróti-Csánki: Magyarország 
története I. r. és Kogutowicz: 10 térkép a hazai történelem 
tanításához, 1901. — Tanár: Szever Pál

Földrajz, hetenként 2 óra. Az újvilág földrajza. Térkép- 
rajzolás. A fizikai és mathematikai földrajz alapismeretei. Tk.: 
Dr. Vitális: Földrajz II. k. Kogutowicz M.: Középiskolai föld
rajzi atlasz III. r. Makay: Fizika és fizikai földrajz. — Tanár: 
Breznyik János.

Mathematika, hetenként 3 óra. Kamatszámítás. Érték
papírok. Arányos osztás. Keverés. Ötvények, érmek. Kamatos
kamat. Tk.: Arany-Szijártó: Számtan. — Tanár: Breznyik J.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. a) Planimetriai 
konstrukciókból: A háromszögek, négyszögek és sokszögek 
tulajdonsága és szerkesztése. Alapműveletek távolságokkal, 
szögekkel és idomokkal. Idomok területi átalakítása. Az egy
bevágóság, hasonlóság, egyenlőség és szimmetria bővebben, 
b) Szabadkézi rajzból: Minden rajzóra elején kar és kéz- 
ügyesítö gyakorlatok sötét színű csomagolópapíron fehér kré
tával. Préselt — összetett — levelek, bogyó alakú gyümöl
csök (vadszölö, csipkerózsa, köpkény, galagonya stb.) rajzolása 
és színezése természet után. Szerszámok (kalapács, harapó
fogó, balta, fakanál stb.) rajzolása természet után. Ecsetrajzolás. 
A perspektíva elemei röviden, főleg tapasztalatból és gyakor-
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latból. Evvel kapcsolatban drótminták (oszlop, tégla, szabályos 
gúla, henger és csonkakúp) tanulmányozása és rajzolása. A 
perspektívái elváltozások tanulmányozása céljából kétszer 
kirándulás a szabadba. Tavasszal megfelelő virágok és lep
kék rajzolása és színezése természet után. Ecsetrajzolás. 
Minden félévben egyszer emlékezetből való rajzolás. Vázlat
könyvbe való rajzolás és színezés mindenkire kötelező az 
egész éven át. Tk.: Dr. Horti Henrik III. rész. — Tanár: 
Lencsó János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: 
A szabatos menetelés gyakorlása; fejlődések, kanyarodások, 
rendek és kettösrendek alakítása. II. Szabadgyakorlatok: 
Egyszerű négyütemes gyakorlatok kéziszerekkel (fabot, farúd, 
vasbot és súlyzó). Társas szabadgyakorlatok. III. Szertorná- 
zás: A tanulók korának és ügyességének megfelelő egyszerű 
gyakorlatok osztálytornázás szerint. — Tanár: Künsztler J.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. A IV. osztálybeliekkel 
együtt tanultak 25 egyházi éneket. — Tanár: Hamrák Béla.

IV .  osztá ly .
Osztályfő: Suhajda Lajos.

Vallástan,, hetenként 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcs
tan, közbevetöleg az egyes kér. felekezetek váltanainak ismer
tetése. Tk.: Bereczky: Keresztyén hit- és erkölcstan. — Tanár: 
Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Arany János Toldijának 
mind a 12 éneke részletesen fejtegetve; az első négy ének 
könyvnélkül is. Petőfi S.: János vitéz; Arany J.: Toldi estéje, 
Az első lopás, Jóka ördöge; Tompa M.: Szuhay Mátyás, A 
vámosujfalusi jegyző és kisebb költemények a magyar klasz- 
szikusokból, különös tekintettel a hangsúlyos és az időmértékes 
verselésre. Prózai olvasmányok: Szemelvények Heltai Gáspár 
meséiből, Mikes Kelemen leveleiből. Kuthy Lajos: A Hortobágy. 
Jókai Mór: A Hortobágy. Vörösmarty szülői stb. A stiliszti
kából: A stilus általános és különös tulajdonságai. Verstan. 
Polgári ügyiratok. Havonként két írásbeli dolgozat. Tk.: Arany- 
Lehr: Toldi; Korda Imre: Stilisztika és verstan. — Tanár: 
Suhajda Lajos.
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Latin nyelv, hetenként 6 óra. Az alaktan részletes át
ismétlése. A mondattanból a múlt tanévi anyag ismétlése után 
a mellérendelt és alárendelt mondatok, a consecutio tempo- 
rum, az oratio recta és obliqua, a participium absolutum és 
coniunctum, a periódus, a szórend. Költői olvasmány: Ovidius 
»Metamorphoses«-éböl: A világ négy korszaka. A vízözön. 
Deucalion és Pyrrha. Philemon és Baucis. Prózai olvasmány: 
C. Julius Caesar »Commentarii de bello Gallico« c. müvéből: 
A helvetiusok elleni háború. A gallok és germánok erkölcsei 
és szokásai. P. Ovidius Naso élete és munkái. Caesar élet
rajza és müvei. Havonként két iskolai dolgozat, kapcsolatban 
az olvasott szöveggel és a mondattani ismeretekkel. Tk.: Dr- 
Hittrich Ödön: Szemelvények C. Julius Caesar Commentarii 
de bello Gallico c. müvéből. Dr. Csengeri János: Szemelvé
nyek Ovidiusból. Dávid István: Rövid latin nyelvtan. — Tanár: 
Suhajda Lajos.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az alaktan tüzetes átismét
lése és kiegészítése. Lefordítottunk 7 nagyobb prózai és 4 
költői olvasmányt, amelyeket kívülről is megtanultunk. Tk!: 
Albrecht J.: Német olvasókönyv és nyelvtan, II. r. — Tanár: 
Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története 1526- 
tól 1867-ig és Magyarország politikai földrajza; Ausztria és 
az osztrák-magyar monarchia. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Baróti-Csánki: Magyarország története, II. r. — Tanár: Király 
Ernő.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Általános növénytan. 
Növényrendszertan. Kirándulások növénygyüjtés és határozás 
céljából. Tk.: Dr. Szterényi H.: Növénytan. Segítökönyv: Dr. 
Cserey A.: Növényhatározó. — Tanár: Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 3 óra. Bevezetés az algebrába 
az ismert számítási eljárások képletekbe foglalásával. A négy 
alapművelet positiv egész számokkal. A negativ szám s nega
tiv számokkal való műveletek. Algebrai összeg s algebrai 
összegekkel való műveletek. Oszthatósági viszonyok. Elsőfokú 
egyenletek. Tk. König-Beke: Algebra. — Tanár: Raksányi 
Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. a) Planimetriai 
konstrukciókból: A kör, ellipszis, parabola és hiperbola kelet-
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keztetése, elemzése és szerkesztése, b) Szabadkézi rajzból: 
A III. osztályban felsorolt tananyagnak fokozatos bővítése és 
pontosabb feldolgozása; különös gondot fordítva a perspek
tívára, az árnyékolásra, a színre és az ecsetkezelésre. Minden 
félévben egyszer tervezési gyakorlat. Vázlatkönyvbe való raj
zolás és szinezés mindenkire kőtelező az egész éven át. Tk.: 
Dr. Horti Henrik, Rajzoló geometria IV. rész. — Tanár: 
Lencsó János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. Lásd III. oszt. — Tanár: 
Künsztler János.

Egyházi ének, hetenként 1 óra. Mint a III. osztályban. 
— Tanár: Hamrák Béla.

V. osztá ly .
Osztályfő: Breznyik János.

Vallástan, hetenként 2 óra. A biblia bevezető ismerte
tése, az egyes könyvek méltatása és rövid tartalma, kisebb 
részletek olvastatása. Tk. Batizfalvy-Bereczky: Bibliaismer
tetés. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Az írásmü anyagának 
feltalálása, elrendezése. A történetírás forrásai, segédtudo
mányai, műfajai, fejlődése. A szónoki beszéd fajai, elrendezése, 
stilusa, története. Az értekezés fajai és formái. Prózai olvas
mányok: Salamon király bujdosása. Hunyadi János. Szondi 
halála. Szondi két apródja. Zrínyi Miklós (a költö) ifjúsága. 
Zrínyi összeesküvése. Zrínyi Miklós gróf halála. Zrínyi, a 
költö utolsó évei. Látogatás Zrínyi Miklósnál. Kossuth Lajos 
beszéde a haderő megajánlása végett. Deák Ferenc beszéde 
a Felirati Javaslatról. Perikies beszéde Athén dicsőségéről. 
Thukydides. Parainesis Kölcsey Kálmánhoz. Gyulai Pál emlék
beszéde Arany János fölött. Költői olvasmányok: Tinódi: Budai 
Ali basa históriája. Szilágyi és Hajmási. Molnár Anna. Kádár 
Kata s több ballada, néhány könyvnélkül is. Az előírt magán
olvasmányok. Havonként Írásbeli dolgozat. Tk.: Riedl Frigyes: 
Retorika és retorikai olvasókönyv. Greguss-Beöthy: Magyar 
balladák. — Tanár: Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Az alak- és mondattan 
átismétlése. Prózai olvasmány: Cicero: De imperio Cn. Pompei
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oratio ad Quirites. Költői olvasmány: Ovidius: Fasti-jából: 
Róma alapítása (könyvnélkül is), Janus, Feralia, Caristia, 
Árion. Régiségtanból: Róma helyrajza. A római birodalom la
kossága. A lakosság jogi állapota. Kormány- és államhatalom. 
Írásbeli dolgozat kellő számban. Tk.: Dávid István: Rövid 
latin nyelvtan. Köpesdy Sándor: M. T. Cicero De imp. Cn. 
Pompei ad Quirites. Dr. Csengeri János: Szemelvények Ovi- 
diusból. Wagner-Horváth: Római régiségek. — Tanár: Fekete 
István.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Nyelvtanból a névszók 
alaktana és az w végű igék ragozása. Olvasókönyvből a meg
felelő mondatcsoportok fordítása. írásbeli dolgozat kellő szám
ban. Tk.: Dóczi Imre: Görög nyelvtan. Schenkl-Ábel: Görög 
olvasókönyv. — Tanár: Fekete István.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. Görög irodalmi 
olvasmány: Homeros, Ilias és Odysseia és Herodotos bö sze
melvényekben. Magyar irodalmi olvasmány: Tinódi Sebestyén, 
Kuruc költészet. Gyöngyösi István és Mindszenthi Gábor. A 
görög mythologia. Tk.: Gyomlay: Ilias és Odysseia. Geréb: 
Herodotos. Jancsó: Magyar irodalmi olvasókönyv. — Tanár: 
Osztro/uczky Gyula.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ősszel nagyobb 
gyümölcsöknek és zöldségféléknek rajzolása és festése ter
mészet után, vagy darabonként vagy kisebb csoportokba 
összeállítva. Télen edényeknek és kisebb tárgyaknak rajzolása 
és festése természet után. Ugyanazon tárgyat több helyzetből 
kell tanulmányozni. Újév után a tapasztalatból elsajátított 
egyszerű perspektívái szabályoknak alkalmazása céljából 
geometriai testcsoportok, szögletes és gömbölyű (nagy méretű 
görög edények) testeknek rajzolása és festése árnyékolással 
együtt. Tavasszal virágok és lepkék rajzolása és festése 
természet után. Minden félévben egyszer emlékezetből való 
rajzolás. Vázlatkönyvbe való rajzolás és festés mindenkire 
kötelező az egész éven át. — Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az egyszerű mondat, 
alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, szórend, helyesírás, 
a német verstan elemei. 21 költői és 4 prózai olvasmány. 
10 költeményt tanultunk meg kívülről és az olvasott költe
mények tartalmát németül adtuk elő. Tk.: Kohlbach-féle sze-
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melvények Heine, Uhland és Lenau költeményeiből. Heinrich 
G.: Deutsches Lehr- und Lesebuch I. r. és Albrecht J.: Rend
szeres német nyelvtana. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Az ókor története a nyugat
római császárság bukásáig (476. Kr. sz. u.) a földrajzi isme
retek ébrentartásával. Időszaki tábla készítése. Tk.: Mika 
Sándor: Világtörténet I. kötet 1901. Kogutowicz: Történelmi 
iskolai atlasz 1. füzet. — Tanár: Király Ernő.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Általános állattan. Rend
szertan. Tk.: Paszlavszky J.: Az állattan kézikönyve. — Tanár: 
Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 3 óra. Elsőfokú egyenletrend
szerek. Négyzetgyökvonás. Másodfokú egyenletek. Alapfogal
mak. Egybevágóság. Arányosság. Hasonlóság. Területszámítás. 
Egyenlő területű idomok átalakítása. Tk.: König-Beke: Algebra. 
Mocnik-Klamarik-Wagner: Geometria. — Tanár: Breznyik 
János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: 
Kettösrendekbe fejlődés és rendekre szakadozás menetköz
ben, összekötve kanyarodásokkal és fejlődésekkel. Távolabb 
fekvő pont felé való menetelés az irány pontos betartásával. 
II. Szabadgyakorlatok: Négy- és nyolcütemes gyakorlatok 
egyazon és ellenkező irányú mozdulatokkal, súlyzókkal és 
vasbottal. Egyszerű buzogány-gyakorlatok. Társas gyakorlatok. 
Kötélhúzás. III. Szertornázás: Gyakorlatok a széliében álló 
lovon és a magas korláton. Futás a szabadban. Súlydobás és 
súlyemelés. Versenyjátékok. — Tanár: Künszt/er János.

VI. osztá ly .
Osztályfő: Dr. Paulovics István.

Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház tör
ténete az egyház megalapításától az újabb időkig, különös 
tekintettel a reformációra s annak elterjedésére. Tk.: Händel: 
A keresztyén egyház története. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A tankönyv egyes mű
fajokra vonatkozó szemelvényeinek elemző olvasása alapján 
a költői műfajok elméleti ismertetése s történeti fejlődésük 
feltüntetése, összevetve a kapcsolatos világirodalmi mozza-
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natokkal. Verstan. Esztétikai alapfogalmak. A tankönyv sze
melvényein kívül olvasmányul szolgáltak: A Magyar Költészet 
Kincsesházából minden egyes műfajra, fejlődési sorrendben, 
több költemény. Arany: Toldi szerelme. Vojtina levelei öcs- 
cséhez.'Vojtina Ars poétikája. Vörösmarty: A két szomszéd
vár. Zrínyi: Szigeti veszedelem. Fazekas: Ludas Matyi. Sha
kespeare: Coriolanus. Julius Caesar. Az lliás és Odysseia, a 
Sáhnámé, a Divina Comedia, a Nibelung-ének, a Kalevala és 
A megszabadított Jeruzsálem tartalmi ismertetése. Lessing 
Laokoonja. Könyvnélkül: Szent László. Krisztus és a mada
rak. A madár fiaihoz. Szép Ilonka. Alku. Fütyül a szél. Ha
zámhoz. A Grand Caféban. Ráchel siralma. Mikes. Horatius 
olvasásakor. A merengöhöz. Magánolvasmány: Vörösmarty: 
Zalán futása. Csongor és Tünde. Cserhalom. Moliére: A tudós 
nők. Sophokles: Antigone. Elektra. Berzsenyi ódái. Kisfaludy 
Károly: Csalódások. A kérők. Zlinszky: Szemelvények a 
magyar nemzeti lira köréből. Havonként egy írásbeli dolgozat. 
Tk.: Dr. Kapossy Lucián: Poétika és olvasókönyv. Endrei 
Ákos: Gróf Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme. Shakespeare- 
Petöfi: Coriolanus. Moliére-Arany László: A tudós nők. — 
Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Az alak- és mondattan 
átismétlése, különös tekintettel az összetett mondatokra, a 
consecutio temporumra és a szórendre. Prózai olvasmány: 
Titus Livius Római történetéből: A II. pún háború előzményei 
és Hannibal jelleme (XXI. 1 — 4.) A római hadüzenet (XXI. 18.) 
Hannibal az Alpokon (XXI. 32—37.) Trasumennus (XXII. 1—7.) 
Fabius Cunctator (XXII. 8—19.) Cannae (XXII. 44—51.) Költői 
olvasmány P. Vergilius Maró »Aeneis«-éböl I. 1—210., II. 
1—370., 506—560., IV. 1—129., 331 -450., a kihagyott részek 
s a 111. és V. ének tartalmi összefoglalása. 120 sor könyv
nélkül is. A régiségtanból: a hadirégiségek és a vallásügy. 
T. Livius és P. Vergilius Maró élete és munkái. Havonként 
két írásbeli dolgozat. Tk.: Kalmár Elek: Szemelvények Titus 
Livius római történetéből. Dr. Cserép József: Szemelvény P. 
Vergilius Maró Aeneiséböl. Dávid István: Rövid latin nyelvtan. 
Wagner-Horváth: Római régiségek és a római irodalomtörténet 
vázlata. Burián: Magyar-latin és latin-magyar szótár. — Tanár: 
Dr. Paulovics István.
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Görög nyelv, hetenként 5 óra. Alaktanból: a [u végű 
igék ragozása, az w végű igék 5—8. osztálya. Az olvasó
könyvekből: a megfelelő gyakorlatok és szemelvények Xeno
phon Anabasisából, Apomnemoneumatáiból, Oikonomikosá- 
ból. A görög hadügy. Xenophon élete és müvei. Az Anabasis 
tartalma. Havonként írásbeli dolgozat. Tk.: Curtius-Ábel: Görög 
nyelvtan. Schenkl-Ábel: Görög olvasókönyv. Dr. Keczer Géza: 
Szemelvény Xenophon müveiből. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. A) Szemelvények 
a görög lírai költészetből. B) Szemelvények a klasszikus vers- 
mértékű magyar lirai költészetből. C) A színügy. A görög 
dráma keletkezése és fejlődése. Aischylos: Agamemnon. 
Sophokles: Antigone és Euripides: Iphigenia Taurisban cimü 
tragédiák teljesen olvasva és fejtegetve. Tk.: Szerelemhegyi: 
Görög hitéleti és magánrégiségek. Badics: Magyar irodalmi 
olvasókönyv 11. kötet. Sophokles-Csiky: Antigone. Euripides- 
Kempf: Iphigenia Taurisban. — Tanár: Szever Pál.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ebben az osztályban 
az V. osztályban felsorolt tananyaghoz hozzájárul még a 
szemléleti látszattanból: egyszerűbb használati tárgyaknak, 
továbbá kitömött madaraknak rajzolása és festése természet 
után. Különböző technikák (kréta, szén, pasztell, tollrajz stb.) 
Minden félévben egyszer emlékezetből való rajzolás. Vázlat
könyvbe való rajzolás és festés mindenkire kötelező az egész 
éven át. — Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az előző osztályokban 
elvégzett nyelvtani anyag tüzetes átismétlése után az össze
tett mondat tana. Elolvastunk 10 balladát és 3 prózai olvas
mányt. Az olvasott balladák tartalma német nyelven. Tk.: 
Heinrich-féle balladák és románcok I. és II. r. Heinrich G.: 
Deutsches Lehr- und Lesebuch II. r. és Albrecht J.: Rend
szeres német nyelvtana. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Világtörténelem a nyugat
római császárság bukásától (476) a westpháleni békéig (1648). 
Időszaki tábla készítése. Tk.: Mika S.: Világtörténet II. k. 
1902. Kogutowicz: Iskolai atlasz II. f. — Tanár: Szever Pál.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Vegytan. Ásvány- és 
kőzettan. Tk.: Dr. Szterényi H.: Ásványtan és chemia. — 
Tanár: Dr. Vitális István.
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Mathematika, hetenként 4 óra. Algebra: A köbgyök
vonás. A hatványozás általánosítása nulla, negativ és tört- 
kitevö esetében. Irracionális egyenlet. A logarithmus. Kitevös 
egyenlet. Geometria: Körtan. A hegyesszög függvényei és 
alkalmazásuk. A szögfüggvények általánosítása. A sinus-, 
cosinus-, tangenstétel és alkalmazásuk a háromszög megoldá
sára. Tk.: König-Beke: Algebra. Moínik-Klamarik-Wagner: 
Geometria. — Tanár: Raksányi Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. (Lásd az V. oszt.) — 
Tanár: Künsztler János.

V II .  osztá ly .
Osztályfő: Szever Pál.

Vallástan, hetenként 2 óra. A reformációnak elterjedése 
hazánkban, egyházunk szervezkedése és fejlődése, zsinati 
törvényeink tüzetes ismertetése. Tk.: Bereczky: A magyar 
protestáns egyház története. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar nemzeti iro
dalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig, kü
lönös figyelemmel a korszakok művelődés-történeti fontos
ságára s a legkiválóbb íróknak olvasmányokon alapuló jel
lemzésére. A tankönyv szemelvényein kívül az előírt magán
olvasmányok. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, 1. k. 
— A nyelv élete. A nyelvújítás. A régi nyelv. Nyelvünk roko
nai. Tk.: Szinnyei József: A magyar nyelv. — Tanár: Suhajda 
Lajos.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Az alak- és mondattani 
ismeretek folytonos ébren tartása az olvasmányokkal kapcso
latosan. Prózai olvasmány: C. Sallustius Crispus Bellum Ju- 
gurthinum c. müvéből az 1—30. f.-ig némi kihagyással s az 
egész mű tartalmi ismertetésével. — Sallustius élete és mü
vei. — M. Tullii Ciceronis in L. Sergium Catilinam or. I. tel
jesen. — Költői olvasmány: P. Vergilius Maró Aeneiséböl bő 
szemelvények a II., V., VI. és VIII. énekekből körülbelül 1000 
(ezer) sor. Vergilius élete és müvei. Az Aeneis meséje, tar
talma. Az Aeneas monda. Az Aeneis megalkotása és hatása. 
Vergilius és Homeros. — Régiségtan: a magánrégiségek. Két-
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hetenként egy iskolai írásbeli gyakorlat, felváltva latinról- 
magyarra és magyarról-latinra való fordítás. Tk.: Dávid J.: 
Rövid latin nyelvtan. Dr. Hittrich Ö.: C. Sallusti Crispi: Bell. 
Jugurth.; Köpesdy S.: M. T. Ciceronis in L. Sergium Catili- 
nam or. IV. Dr. Cserép: Szemelvények P. Vergilius Maró 
Aeneiséböl. Wagner-Horváth: Római régiségek és a római iro
dalomtörténet vázlata. Burián J.: Latin-magyar és magyar
latin szótár. — Tanár: Szever Pál.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: He- 
rodotosból — Kroisos és Solon találkozása. Perzsa szokások. 
Polykrates gyűrűje. Marathoni csata Az egész mű tartalma. 
Herodotos életrajza. Költői olvasmányból — Homeros Odysseia: 
I. é. 95 sor. II. és VI. é. Az Odysseia tartalma és szerkezete, 
írásbeli dolgozat kellő számban. Tk.: Dr. Geréb József: Gö
rög prózai szemelvények. Dr. Csengeri J.- Homeros Odysseia. 
— Tanár: Fekete István.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. a) Szemelvé
nyek Thukydides müvéből. Az egész mű tartalma s ennek 
alapján a peloponnesosi háború története, b) Szemelvények 
Demosthenes beszédeiből: az I. és III. olinthosi beszéd és a
111. philippika. Demosthenes élete és kora. c) Magyar irodalmi 
olvasmányokból négy szemelvény. A magyar történetírás és 
szónoklás áttekintése. Tk.: Szilasi M.: Szemelvények Thuky- 
didesböl; Dr. Földi: Demosthenes válogatott beszédei; Dr. Ba- 
dics F.: Magyar irodalmi olvasókönyv 111. k. — Tanár: Sze
ver Pál.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Kitömött madarak
nak, csigáknak és kagylóknak természet után való rajzolása 
és festése. Edények, díszítési tárgyak, gyümölcs és zöldség
félékből összeállított kisebb-nagyobb csendéleteknek rajzolása 
és festése természet után. Finomab ceruza és tolltechnika 
elsajátítása céljából gipsz után való rajzolás. Szemléleti lát
szattanból különböző építészeti és használati tárgyaknak raj
zolása és festése. Tavasszal díszedényekbe elhelyezett virá
goknak rajzolása és festése. Minden félévben egyszer emlé
kezetből való rajzolás. Vázlatkönyvbe való rajzolás és festés 
mindenkire kötelező az egész éven át. A vázlatkönyvekbe 
már kisebb tájképrészleteket, interieuröket és figurális dolgo
kat is fel kell venni. — Tanár: Lencsó János.
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Német nyelv, hetenként 3 óra. A német irodalom-tör
ténet vázlatos tárgyalása Hans Sachs-ig német nyelven. Le
fordítottuk Goethe »Hermann und Dorothea«-jának első 4 
énekét. Az énekek tartalma német nyelven. Prózai olvasmá
nyul szolgált »Der Gral und Parsival« és »Aus dem Nibelun
genliede«. Tk.: Schnabel R.: Hermann und Dorothea és Hein
rich G.: Deutsches Lehr- und Lesebuch, 111. rész. — Tanár: 
Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Világtörténet a magyar nem
zet történetével kapcsolatosan 1648-tól 1878-ig. Európa, Ázsia, 
Amerika nevezetesebb országainak földrajza. Tk.: Mika-Lét- 
mányi: Világtörténet III. k.; Kogutowicz: Történeti iskolai atlasz
III. f. (5. k.). — Tanár: Szever Pál.

Természettan, hetenként 4 óra. Mechanika. Hangtan. 
Fénytan. Tk. Szíjártó: Fizika I. r. — Tanár: Breznyik János.

Mathematika, hetenként 3 óra. a) Sorok. Kamatos-ka
mat. Járadék. Államkölcsönök. A másodfokú egyenletek rész
letes taglalása. Másodfokú egyenletrendszerek. Reciprok egyen
letek. b) Bevezetés a stereometriába. Szögletes és gömbölyű 
testek felülete és köbtartalma. Tk.: MoCnik-Klamarik-Wagner: 
Algebra és Geometria 1. r. — Tanár: Breznyik János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. Lásd az V. oszt. — 
Tanár: Künsztler János.

J I I I .  osztá ly .
Osztályfő: Raksányi Samu.

Vallástan, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. Tk.: 
Zsilinszky-Bereczky: Hit- és erkölcstan. — Tanár: Hamrák B.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar nemzeti iroda
lomtörténete Kisfaludy Károlytól napjainkig, különös figyelem
mel a kiválóbb íróknak iskolai és házi olvasmányokon alapuló 
jellemzésére. A tankönyv szemelvényein kívül olvasmányul 
szolgáltak: Kisfaludy Károly válogatott költeményei. Iréné. 
Tompa válogatott költeményei. Szuhay Mátyás. Madách: Az 
ember tragédiája, részletesen fejtegetve és magyarázva. Magán
olvasmány: Szemelvények Széchenyi müveiből. Beöthy: Szé
chenyi és a magyar költészet. Balogh Pál: A legnagyobb ma
gyarról. Aranyosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdély-

4
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ben. Czuczor: Botond. Gyulai Pál emlékbeszédei. Vörösmarty 
életrajza. Br. Kemény Zsigmondi Zord idő. A két Wesselényi. 
Vörösmarty Mihály. Br. Eötvös József: A falu jegyzője. Arany: 
Buda halála. Bolond Istók. Murány ostroma. A nagyidai cigá
nyok. Petőfi: A helység kalapácsa. Válogatott lírai és elbe
szélő költeményei. Úti jegyzetei és úti levelei Kerényihez. 
Petőfi és Arany levelezése. Szigligeti: A trónkeresö. Tóth Ede: 
A falu rossza. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy 
Zsolt: A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése, II. 
köt. Madách Imre: Az ember tragédiája. Magyarázta Alexander 
Bernát. — Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként 4 óra. Prózai olvasmány: P. 
Cornelius Tacitus Annales c. müvéből 1. 1—10., V. 1—2., VI. 
45—46., 50—51., XV. 38—44. Költői olvasmány: Horatiusból 
Carm. I. 1., 3., 9., 11., 22., 24., 31. II. 3., 10., 14., 16., 18. III. 
1., 2., 3., 9., 13., 30. IV. 3., 7., 15. Epod. 2., 7. Sat. I. 9. Epist.
I. 2., 7. III. 3. (De arte poetica liber) 1—250. 12 óda könyv- 
nélkül is. A régiségtani ismeretek összefoglalása. A római iro
dalomtörténet, különös tekintettel az iskolában tárgyalt Írókra 
s ezek munkáira. Beulé: Augustus családja és kora. Havon
ként két Írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Gyomlay Gyula: Szemel
vények P. Cornelius Tacitus nagyobb történeti müveiből 
Wirth Gyula: Szemelvények Q. Horatius Flaccus müveiből. 
Wagner-Horváth: Római régiségek és a római irodalomtör
ténet vázlata. Burián: Magyar-latin és latin-magyar szótár. 
— Tanár: Dr. Paulovics István.

Görög; nyelv, hetenként 4 óra. Olvasmány: Homeros 
Iliasából I. 1—317., III. 1—420., VI. 369—529. A trójai monda
kör. Az Ilias tartalma, színtere, szerkezete. Platon »Sokrates 
védöbeszéde« c. müvéből. 1—4. szemelvény. Sokrates élete 
és tanítása. Havonként Írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Csengeri 
János: Homeros lliasa. Geréb József: Görög prózai szemel
vények. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 2 óra. Platon: Sokra- 
tés védekezése. Kriton vagy a kötelességekről. Az állam. A 
művészet eredete. A görög építészet, szobrászat és festészet 
történeti áttekintése. A görög irodalom története Aristotelesig. 
Tk.: Alexander Bernát: Platon és Aristoteles. R. C. Jebb: A
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görög irodalom története. Szerelemhegyi Tivadar: Görög régi
ségek és a görög művészet története. — Tanár: Suhajda L.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ebben az osztály
ban a VII. osztályban felsorolt tananyaghoz hozzájárul még: 
fejeknek rajzolása kitűnő lapminták után, esetleg fejeknek 
rajzolása gipszszobrok és élő modell után. Minden félévben 
egyszer emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyvbe való raj
zolás és festés mindenkire kőtelező az egész éven át. A vázlat
könyvekbe tájképrészeket, intérieuröket és figurális dolgokat 
is fel kell venni. •— Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A 18. és 19. század 
irodalom-történetének főbb képviselői német nyelven. Rend
szeres nyelvtani gyakorlatok. Olvasmányok: Schiller »Wilhelm 
Tell«-je (1. felv. egészen, II. felv. 2. jel.), Das Lied von der 
Glocke és két prózai olvasmány. Tk.: Heinrich-féle »Wilhelm 
Teil«, Heinrich G.: Deutsches Lehr- und Lesebuch III. és IV, 
rész és Albrecht J. rendszeres német nyelvtana. — Tanár: 
Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története. 
Magyarország a jelenben. Tk.: Andor József: Magyarország 
története. Időszaki tábla készítése. Térkép ugyanaz, mint a 
III. és IV. osztályban. — Tanár: Király Ernő.

Természettan, hetenként 4 óra. Hőtan, mágnesség és 
elektromosság. Tk.: Kovács: Fizika. — Tanár: Raksányi S.

Mathematika, hetenként 2 óra. Kapcsolástan. Kéttaguak 
positiv egész hatványai. Az algebra és geometria kapcsolata. 
A komplex számok trigonometrikus alakja s rajtok végzett 
műveletek. Az algebra összefoglaló áttekintése. A gömbhárom
szögtan cosinus tétele és alkalmazása geográfiái helyek távol
ságának meghatározására. A geometria összefoglaló áttekin
tése. Tk.: Moénik-Klamarik-Wagner: Algebra és Geometria. 
— Tanár: Raksányi Samu.

Filozófiai propaedeutika, hetenként 3 óra. A lélektan 
és a logika elemei. Tk.: Szitnyai E.: Lélektan és logika. — 
Tanár: Dr. Vitális István.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. (Lásd V. osztály). — 
Tanár: Künsztler János.

4 *
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B) Kőtelező játék-délután.
Az 1—II. osztálynak hétfőn, a III—IV. osztálynak kedden, 

az V—VI. osztálynak pénteken és a VII—VIII. osztálynak 
csütörtökön délután volt a kötelező játéka. Játszottunk 
szeptember—október és április—május—június hónapokban.

Játékok: Macska és egér.
Hol a harmadik?
Iőlvaj-játék.
Sánta róka.
Benforgó.
Duplex.
Hosszú méta.
Füleslabda. — Tanár: Künsztler János.

C) Rendkívüli tantárgyak.
Egészségtan, hetenként 2 óra a VII. osztályban. Az 

emberi test, életrendi szabályok, betegségek s védkezés ezek 
ellen; mutatványokkal. Tk.: Dr. Fodor József: Egészségtan. 
— Tanár: Dr. Tóth Imre.

Műének, (1. liceumi zenetársaság).
Zene, (I. zeneintézet).
Gyorsírás, (1. gyorsíró kör).
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Évi tandíj 20 korona. 

A tananyag ugyanaz, mely a gimnáziumok részére elő van 
írva, csak az egyéni tanítás erősebb alkalmazásával, részle
tesebben és speciálisabban feldolgozva. Összesen 17. vettek 
részt.

Általában a szabadkézi rajzban szorgalmuknál és hala
dásuknál fogva kitűntek és így dicséretet érdemelnek: Bottka 
Ernő és Gerengay Pál I. oszt.; Bakaijár József, Faller Jenő 
és Ricotti Miklós II. oszt.; Dukász József, Schultz János és 
Szilvás Andor 111. oszt.; Cservinka Jenő, Gerö Zoltán és 
Szanda József IV. oszt.; Árkosi Ferenc, Csernák Miklós, Ki
rály Endre, Osztroluczky Tibor, Schréder Rezső és Vaczofszky 
Lajos V. oszt.; Gerö Árpád, Juszt Oszkár, Dubravszky János, 
Kapsz János és Lugosi Béla VI. oszt.; Gerö Gusztáv és Ma- 
ruska József VII. oszt.; Kögler Árpád, Hain Ferenc, Lábai 
Imre, Starke Samu, Vudy Alfréd és Zsurilla Pál Vili. osztály-
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beli líceumi tanulók. Továbbá: Neman Béla III. éves és Rostár 
János IV. éves tanítóképzős tanulók. — Tanár: Lencsó János.

Ábrázoló mértan, hetenként 1 óra. Évi tandíj 20 korona. 
A pont, egyenes, sík, háromszög, négyszög, sokszög és a kör 
ábrázolása két és három képsíkon. Az egyenes és a sík kép- 
síkszöge. Az egyenes valódi nagysága. A geometriai elemek
nek kölcsönös helyzete a térben és idevágó feleladatok szer
kesztése. A leforgatás. — Összesen: 3 vettek részt. — Tanár: 
Lencsó János.

4. M agyar  n y e lv i  ír á sb e l i  d o lg o z a to k .
V. o sz tá ly .

1. Szilágyi és Hajmási. Elbeszélés.
2. Hunyadi János győzelmeinek és vereségeinek okai.
3. Milyen hatások alatt nevelkedik Zrínyi Miklós?
4. Hogyan készül az írásmü?
5. Az athéni és a spártai nép összehasonlítása.
6. Mennyiben támadja meg az októberi diploma Magyar- 

ország alkotmányát?
7. Hogyan lett Ankerschmidt magyar emberré?
8. Beszámolás a kőtelező olvasmányokkal.

VI. o sz tá ly .
1. A madár fiaihoz cimü költemény esztétikai és kor- 

történeti szempontból való fejtegetése.
2. Az epikai költemények szerkezete.
3. A ballada elmélete a Tetemrehivás alapján.
4. Arany János Fiamnak c. költeményének fejtegetése.
5. A hösköltemé'ny és a regény. (Összehasonlítás.)
6. A kuruc-költészet lírája.
7. A drámai költemény.
8. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.

V II .  o sz tá ly .
1. A pogány magyarok műveltsége.
2. A reformáció hatása irodalmunkra.
3. Zrínyi hazafias és hadtudományi eszméi az Áfium 

alapján.
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4. Az egyszerű gépek gyakorlati alkalmazása.
5. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.
6. A nemzeti érzés megnyilatkozása Gvadányi Peleskei 

nótáriusában.
7. Fanni élete.
8. Az est falun. Leírás.

V I I I .  osztá ly .
1. A hatás eszközei Kisfaludy K. és Katona drámáiban.
2. Jósika hatása a nemzeti szellem ébresztésére.
3. Petőfi költészete és irodalomtörténeti jelentősége.
4. A mübírálat feladata.
5. Jókai jellemzése. (Beszéd.)
6. Petőfi követői a lírában.
7. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.



c) A tanulókra vonatkozó adatok.
%

1. A ta n u ló k  n é v s o r a  é s  e l ő m e n e t e l e .
Magyarázat: A minden tantárgyból jeles tanulók neveit vasta

gabb betűkkel nyomattuk. Az Értesítőhöz mellékelt külön kimutatásban 
közöljük, hogy az egyes tanuló mennyit fizetett az egyesületekre. A 
tanuló neve után következő helynév a tanuló illetőségét jelzi.

Rövidítések: ism. =  ismétlő; önk. ism. =  önként ismétlő; tdm. 
=  tandíjmentes; r. tdm. =  részben tandíjmentes; ág. h. ev. =  ágostai 
hitvallású evangélikus; ev. ref. =  evangéliomi reformált; unit. =  uni
tárius; r. k. =  római katholikus; izr. =  izraelita.

I. osztály.
Bing Aladár, Selmecbánya, izr.
Blaskovits Oszkár, Ősöd Hontvm., ág. h. ev.
Bolner Ákos, Ipolyság, ág. h. ev.
Bottka Ernő, Selmecbánya, r. k., r. tdm.

5 Csányi Miklós ism., Selmecbánya, r. k.
Dorn Dezső, Selmecnémeti Hontvm., izr.
Eckstein Vilmos, Berencsfalu Hontvm., izr.
Érti Dezső, Zólyom, ág. h. ev.
Feldman Miksa, Alsóbaka Hontvm., izr.

10 Fischer Jenő, Kishind Nyitravm., izr.
Gerengay Pál, Irtványos Barsvm., ág. h. ev.
Göbel Kálmán, Füzesgyarmat Hontvm., ev. ref.
Greschó Gyula, Bagyan Hontvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Grohman Jenő, Selmecbánya, ev. ref.

15 Hacher Géza, Vihnyepeszerény Barsvm., r. k.
Huszák Ágoston, Selmecbánya, ág. h. ev.
Jakobey András, Mezökissalló Barsvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Joerges Ágost, Selmecbánya, ág. h. ev.
Kneszko László, Selmecbánya, ág. h. ev.

20 Knobloch János ism., Felsöhámor Barsvm., r. k.
Kollár István, Tápiószentmárton Pestvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Kolpaszky István, Steffultó, r. k.
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Kordoss János, Selmecbánya, ág. h. ev.
Kovács Béla, Selmecbánya, ág. h. ev.

25 Kozányi Béla, Selmecbánya, r. k.
Makoviczky Lajos, Garamszentkereszt Barsm., r. k., r. tdm 
Mihalik Béla, Zólyom, r. k.
Murin György ism., Steffultó, r. k.
Muzsnay Géza, Selmecbánya, ev. re?.

30 Pozseczky József, Selmecbánya, ág. h. ev.
Rosenthál Benő, Selmecbánya, izr.
Schwott Aladár ism, Selmecbánya, r. k.
Schwott Lajos ism., Selmecbánya, r. k.
Spitzer Arnold, Bélapataka Nyitra^m., izr.

35 Spitzer Samu, Tópatak Hontvm., izr.
Spitzer Sándor, Királyfalu Hontvm., izr.
Szenes Hugó ism., Szebelléb Hontvm., r. k.
Szenes Sándor ism., Szebelléb Hontvm., r. k.
Szliuka Gyula, Szklenó Barsvm., ág. h. ev.

40 Szombathi János, Selmecbánya, ág. h. ev.
Tomcsányi József, Selmecbánya, ev. ref.
Ulbrich János, Selmecbánya, ág. h. ev.
Valkovics Károly, Selmecbánya, r. k.
Varga Béla ism., Szabadka, ág. h. ev.

45 Vitéz Lajos, Bánluzsány Trencsénvm., ág. h. ev., r. tdm 
Weil Henrik, Oderberg Szilézia, izr., r. tdm.
Weisz Albert, Selmecbánya, izr.
Zamboy Frigyes, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev.

Magántanulók:
Szíberth Géza, Valkó Péstvm, ág. h. ev.
Szíberth Olga, Valkó Pestvm., ág. h. ev.

Kimaradtak:
Böhm Alfréd, Selmecbánya, r. k.
Wallerstein Mór, Selmecbánya, izr.

II. osztály.
Bakaijár József, Selmecbánya, r. k.
Blumenfeld Sándor, Selmecbánya, izr.
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Cserny Ágost, Selmecbánya, r. k.
Cservinka Kornél, Újbánya Barsvm., r. k.

5 Czímer László, Garamvezekény Barsvm., ev. ref.
Czukrász Zoltán, Vámosmikola Hontvm., r. k.
Dianovszky János, Darázsi Hontvm., ág. h. ev.
Faller Jenő, Hegybánya Hontvm., r. k.
Hacher Béla, Vihnye Barsvm., r. k.

10 Hoffmann Antal, Selmecbánya, r. k.
Kartalik János, Selmecbánya, ág. h. ev.
Reviczky Pál, Bát Hontvm., ág. h. ev.
Kovács János ism., Selmecbánya, ág. h. ev.
Kozák Lajos, Selmecbánya, ág. h. ev.

15 Lencsó Péter, Zólyom, ág. h. ev.
Liptai Béla, Fakóvezekény Barsvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Mahács Alajos, Selmecbánya, r. k.
Niederland Gyula, Selmecbánya, ág. h. ev., r. tdm. 
Palecsek József ism., Selmecbánya, r. k.

20 Pivarcsek Lajos, Szászpelsöc Zólyomvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Plank Zoltán ism., Véghles Zólyomvm., r. k.
Pósa Arnold, Divény Nógrádvm., ev. ref.
Réz Géza, Selmecbánya, ág. h. ev.
Ricotti Miklós, Zólyom, r. k.

25 Sarkadi Nagy István, Kunhegyes Jász-Nagv-Kun-Szolnok- 
vm., ev. ref.

Schröder Gyula, Pohorella Gömörvm., r. k.
Squor Gyula, Nemesoroszi Barsvm., r. k.
Szentistványi Dezső, Selmecbánya, ág. h. ev.
Téglás László, Selmecbánya, ev. ref.

30 Tihanyi Kamii, Hegybánya Hontvm., r. k.
Urszínyi Jenő, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev.
Vaikovics István, Selmecbánya, r. k.
Vladár György, Nagycsepcsény Túrócvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Weisz Jenő, Selmecbánya, izr.
Weisz Samu, Selmecbánya, izr.

Kimaradtak:
Prepeliczay Lajos, Galgóc Nyitravm., ág. h. ev.
Vannay László, Túrócszentmárton Túrócvm., ág. h. ev.
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III. osztály.
Adamovits Sándor, Felsözsember Hontvm., ág. h. ev, r. tdm. 
Adriányi György, Selmecbánya, ág. h. ev.
Blumenfeld Szigfrid, Selmecbánya, izr.
Braxatóris László, Selmecbánya, ág. h. ev.

5 Dáni Andor, Budapest Pestvm., izr.
Dukász József, Selmecbánya, izr.
Grescho János, Bagyan Hontvm., ág. h. ev.
Grószman Ármin, Selmecbánya, izr.
Gröner Vladimir, Selmecbánya, ág. h. ev.

10 Hain Róbert, Selmecbánya, r. k.
Horváth János ism., Selmecbánya, r. k.
Horváth László, Füzesgyarmat Hontvm., ág. h. ev.
Hösz András, Selmecbánya, ág. h. ev., r. tdm.
Hrncsiar Sándor, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev., r. tdm. 

15 Ihlitzky Zsigmond, Felsöfegyvernek Hontvm., ág. h. ev. 
Immerblum Dániel, Selmecbánya, izr.
Kapsz Géza, Selmecbánya, r. k.
Király Lajos, Selmecbánya, ág. h. ev., tdm.
Kontsek Andor, Markovic Túrócvm., ág. h. ev.

20 Lamper Kálmán, Selmecbánya, r. k.
László Ferenc, Barcika Borsodvm., unit.
Marton Jenő, Selmecbánya, r. k.
Nagy Jenő, Börzsöny Hontvm., ág. h. ev., r. tdm.
Nagy László, Lontó Hontvm., ev. ref. • ,

25 Rostár Aurél, Mosód Zólyomvm, r. k.
Rónai Andor, Jákóhalma Jász-Nagy-Kun-Szolnokvm., 

ág. h. ev.
Schultz János, Bakabánya Hontvm , ág. h. ev., r. tdm. 
Sípos János, Középpalojta Hontvm., ág. h. ev.
Stibrányi Gyula, Börzsöny Hontvm., ág. h. ev., r. tdm.

30 Szauer Jenő, Selmecbánya, izr.
Székely István, Zsarnóca Barsvm, r. k.
Székely Rezső, Selmecbánya, r. k.
Szilvás András, Füzesgyarmat Hontvm., ev. ref., r. tdm. 
Szoby Tódor, Farnad Esztergomvm., r. k.

35 Szochurek Antal, Selmecbánya, r. k.
Weinberger Gyula, Znióváralja Túrócvm., izr.



Weisz Hugó, Hodrusbánya Hontvm., izr. 
Zimmermann Pál, Selmecbánya, ág. h. ev. 
Zsámbor Zoltán, Zólyom Zólyomvm., ág. h. ev.
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IV. osztály.
Adamovits János, Zólyom, ág. h. ev.
Biermann Adolf, Selmecbánya, izr.
Bohus Lajos, Lissó Hontvm., ág. h. ev.
Böttger Henrik, Selmecbánya, ág. h. ev.

5 Cservinka Jenő, Újbánya Barsvm., r, k.
Eördögh Lajos, Salgótarján Nógrádvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Fénykövy József, Selmecbánya, izr., r. tdm.
Fries József, Vihnye Barsvm., r. k.
Geiger Lajos ism, Selmecbánya, izr.

10 Gerö Zoltán, Znióváralja Túrócvm., r. k.
Gúman István, Selmecbánya, r. k.
Haas Frigyes, Garamszentkereszt Barsvm., r. k.
Haas József, Garamszentkereszt Barsvm., r. k.
Hanuszka Géza, Selmecbánya, r. k.

15 Heydrich Károly, Zseliz Barsvm. r. k.
Hlavacsek Béla, Selmecbánya, ág. h. ev.
Horn Gyula, Bát Hontvm., izr.
Hozsek Vilmos, Selmecbánya, r. k.
Hugyecz Vilmos, Selmecbánya, ág. h. ev.

20 Kanják János, Selmecbánya, ág. h. ev.
Karvas Győző, Bakabánya Hontvm., r. k.
Kárpáthy Dezső, Selmecbánya, r. k.
Kendi Gyula, Várpalota Veszprémvm., r. k.
Kiszely Gyula, Bát Hontvm., ág. h. ev.

25 Králik Adolf, Selmecbánya, ág. h. ev.
Lacsny Lajos, Selmecbánya, ág. h. ev.
Lassovszky János, Gyetva Zólyomvm., r. k.
Lux Károly, Baglyasalja Nógrádvm., ág. h. ev.
Margócs András, Zólyom, ág. h. ev.

30 Matulcsik Gyula, Zólyom, ág. h. ev., r. tdm.
Náter Flóris, Mosód Zólyomvm., r. k.
Niederland Vilmos, Selmecbánya, ág. h. ev.
Nyári Gyula ism., Selmecbánya, ág. h. ev.
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Palovics Kálmán, Tótpelsöc Zólyomvm., ág. h. ev.
35 Pállya Lázár, Szentantal Hontvm., r. k.

Sávéi Sándor ism., Szitnyatö Hontvm., ág. h. ev.
Schubert Jenő ism., Léva Barsvm., r. k.
Simay Caesar, Selmecbánya, r. k.
Simo Ferenc, Selmecbánya, r. k.

40 Spetykó Béla, Zólyom, ág. h. ev.
Squor István ism., Nemesoroszi Barsvm., r. k.
Stern Rezső, Hegybánya Hontvm., izr.
Strbik László, Selmecbánya, r. k.
Szanda József, Felsöszentgyörgy Szolnokvm., r. k., r. tdm. 

45 Szentistványi Aladár, Selmecbánya, ág. h. ev.
Sztrhárszky Gyula, Tótpelsöc Zólyomvm., ág. h. ev. 
Thuránszky Béla, Selmecbánya, r. k.
Tóth Endre, Garamvezekény Barsvm., ev. ref., r. tdm. 
Turman Béla, Hodrusbánya Hontvm., r. k.

50 Urbán László, Selmecbánya, r. k.
Valkovics Béla, Selmecbánya, r. k.
Vas Béla, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k.
Vas József, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k.
Weisz Artur, Hodrusbánya Hontvm., izr.

55 Záborszky Gyula, Horhi Hontvm., ág. h. ev., r. tdm.

V. osztály.
Ágfalvi Imre, Selmecbánya, r. k.
Árkosi Ferenc, Selmecbánya, unit.
Árkosi Károly, Selmecbánya, unit.
Bartha Zoltán, Selmecbánya, ev. ref.

5 Bérczy Aladár, Berencsfalu Hontvm., ág. h. ev.
Blaskovics Géza, Selmecbánya, ág. h. ev.
Bresztyenszky Kálmán, Németpróna Nyitravm., r. k. 
Csányi Aladár, Selmecbánya, r. k.
Csernák Miklós, Selmecbánya, r. k.

10 Cservenák Károly, Szirák Nógrádvm., ág. h. ev.
Drottner Arzén, Zólyom, ág. h. ev.
Faller Gusztáv, Szélakna Hontvm., r. k.
Feldman Aladár, Alsóbaka Hontvm., izr.
Gavora Lajos, Miava Nyitravm., ág. h. ev.
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15 Hacher Gyula, Hodrusbánya Hontvm., r. k.
Hlóska Samu, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Kacer István, Liptószentmiklós, ág. h. ev.
Keviczky Ferenc, Zólyom, ág. h. ev.
Keviczky Gyula, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev., vizsgá

latán maradt.
20 Keviczky Rezső, Hontszántó, ág. h. ev.

Király Endre, Selmecbánya, ág. h. ev., tdm.
Kontsek Jenő, Kelemenfalva Turócvárm., ág. h. ev.
Kögler Viktor, Hegybánya Hontvm., r. k.
Lengyel Elemér, Dévaványa Szolnokvm., ev. ref.

25 Lukács Ottó, Libetbánya Zólyomvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Marek Károly ism., Zólyombrézó, r. k.
Mihályfi Pál, Lutilla Zólyomvm., r. k.
Miklján István, Zólyom, ág. h. ev.
Osztroluczky Tibor, Selmecbánya, ág. h. ev., tdm.

30 Pellion Ernő ism., Jeselnica Krassószörényvm., r. k. 
Ponoczky Sándor, Tótpelsöc Zólyomvm., ev. ref.
Schréder Rudolf, Pohorella Gömörvm., r. k.
Spitzer Izidor, Bélapataka Nyitravm., izr.
Stadtrucker Gyula, Zólyom, ág. h. ev.

35 Szécsi Ernő, Vihnye Barsvm., r. k.
Török Kálmán, Szirák Nógrádvm., ág. h. ev.
Vaczofszky Lajos, Selmecbánya, r. k.
Vadász József, Nyitrabajna, r. k.
Varga Jenő Kisölved Hontvm., ev. ref.

40 Weiner Mór, Selmecbánya, izr.

Magántanulók :
Földváry Miklós, Péteri Pestvm., ág. h. ev.
Zatkalik Ferenc ism., Bánk Nógrádvm., ág. h. ev., vizsgá

latán maradt.

Kimaradtak:
Hlavács Sándor, Felsöozor Trencsénvm., ág. h. ev. 
Veszelinov Gergely, Nagykikinda, gör. kel.
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VI. osztály.
Bázlik János, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev.
Benkovits Vilmos, Aranyosmaróth Barsvm., r. k.
Braxatóris Elemér, Selmecbánya, ág. h. ev., r. tdm.
Buda Pál, Zólyom, r. k.

5 Cselkó Gábor, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k.
Dimák Ödön, Selmecbánya, ág. h. ev.
Dubravszky János, Selmecbánya, r. k.
Einzig Dezső, Breznóbánya Zólyomvm., izr.
Ferjencsik Dániel, Zólyom, ág. h. ev.

10 Gerö Árpád, Znióváralja Turócvm., r. k.
Goldfusz Mihály, Bélabánya Hontvm., ág. h. ev 
Gracza Albin, Bakabánya Hontvm., ág. h. ev.
Gyurcsó Gyula, Mizserfa Nógrádvm., r. k.
Halász László, Zólyom, izr.

15 Heininger Antal, Nagymaros Hontvm., r. k.
Herkely Imre, Selmecbánya, r. k.
Hoznék János, Szentantal Hontvm., ág. h. ev.
Hugyecz József, Selmecbánya, r. k.
Juszt Oszkár, Aranyosmaróth Barsvm., r. k.

20 Kapsz János, Selmecbánya, r. k.
Katona Gyula, Vámosmikola Hontvm., r. k.
Krutkovszky Károly, Steffultó Hontvm., r. k.
Lányi Elemér, Zalaba Hontvm., ev. ref.
Lugosi Béla, Selmecbánya, r. k.

25 Lux Gusztáv, Baglyasalja Nógrádvm., ág. h. ev.
März Miklós, Bezdán Bácsvm., ág. h. ev.
Meskó Lajos, Selmecbánya, ág. h. ev., r. tdm.
Mika Antal, Szászpelsöc Zólyomvm., ág. h. ev.
Osztrieder Ferenc, Léva Barsvm., r. k., vizsgálatlan maradt. 

30 Pakos Pál, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k., igazgatóilag 
eltanácsoltatott.

Palecskó Aladár ism., Eperjes Sárosvm., ág. h. ev.
Pethö Sándor, Selmecbánya, r. k
Petrovics Gyula, Szirák Nógrádvm, ág. h. ev.
Piltz Samu, Hodrusbánya Hontvm., ág. h. ev., r. tdm.

35 Pittner László, Ösagárd Nógrádvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Polónyi Béla, Selmecbánya, r. k., vizsgálatlan maradt.
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Rohács Alfréd, Csánk Hontvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Ruttkay Sándor, Túrócszentmárton, r. k.
Schuszter János, Lopér Zólyomvm., r. k.

40 Soltész Gyula, Selmecbánya, ág. h. ev.
Stern Lajos, Hegybánya Hontvm., izr.
Thaller Ferenc, Trencsén, r. k.
Tihanyi Aurél, Hegybánya Hontvm., r. k., r. tdm.
Tolonich József, Jászfelsöszentgyörgy Jász-N.-K.-Szvm., r. k. 

45 Vajdicska János, Bakabáriya Hontvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Valentényi Sándor, Olaszka Zólyomvm, r. k.
Varga Géza, Kisölved Hontvm., ev. ref.
Weisz Dániel, Hegybánya Hontvm, izr.
Welwárd Rezső, Selmecbánya, izr, tdm.

Magántanuló:
Biermann Henriette, Selmecbánya, izr.

VII. osztály.
Ágfalvi Endre, Selmecbánya, r. k.
Bartha Béla, Selmecbánya, ev. ref.
Beödök Béla ism., Kismánya Barsvm., ev. ref.
Breznyik Károly Bicske Fehérvm., ág. h. ev., tdm.

5 Chmelo János, Geletnek Barsvm., r. k.
Csorba Sándor, Selmecbánya, r. k.
Eördögh Rezső ism., Salgótarján Nógrádvm., ág. h. ev. 
Erdélyszky Károly, Krajna Nyitravm., ág. h. ev., r. tdm. 
Gerö Gusztáv, Hegybánya Hontvm., ág. h. ev.

10 Gracza Lajos, Bakabánya Hontvm, ág. h. ev., r. tdm. 
Harkó Gyula, Selmecbánya, ev. ref.
Hecser István, Besztercebánya Zólyomvm., ág. h. ev. 
Horváth József, Selmecbánya, r. k.
Ivicsics Pál, Óbars Barsvm., r. k.

15 Jancsy Gyula, Garamnémeti Barsvm., r. k.
Kmetty Béla, Nógrád, ág. h. ev., r. tdm.
Kolpaszky János, Bát Hontvm., ág. h. ev.
Kontsek László, Markovic Túrócvm., ág. h. ev.
Kracher György ism., Bátaapáti Tolnavm., ág. h. ev.

20 Kuch Béla, Óverbász Bácsbodrogvm., ág. h. ev.
Langos János, Zólyom, ág. h. ev., r. tdm.
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Margócs György, Zólyom, ág. h. ev., vizsgálatlan maradt. 
Maruschka József, Selmecbánya, r. k.
März Jakab, Ujverbász Bácsbodrogvm., ág. h. ev.

25 Nagy Miklós, Mohi Barsvm., ev. ref.
Nemes Imre, Selmecbánya, r. k.
Papp József, Dalmad Hontvm., ág. h. ev.
Polacsik Ferenc, Litva Hontvm., izr.
Ponoczky Kázmér ism., Tótpelsöc Zólyomvm., ev. ref.

30 Poszpisil Béla, Herencsvölgy Zólyomvm., r. k., igazgatóilag 
eltanácsoltatott.

Raphanidesz Bogyoszló ism., Lest Nógrádvm., ág. h. ev. 
Richter György, Selmecbánya, ág. h. ev.
Ringvald Albin, Korpona Hontvm., izr.
Schmidtmayer Sándor ism., Selmecbánya, r. k.

35 Soltész János, Zólyom, r. k.
Spitz Albert, Bélabánya Hontvm., izr.
Szabó Antal, Kömlöd Komáromvm., ev. ref, vizsgálatlan 

maradt.
Szkladányi Sándor, Szentantal Hontvm., r. k.
Thuránszky Kálmán ism., Selmecbánya, r. k.

40 Veress József, Selmecbánya, r. k.
Véssey Kálmán, Győr, r. k.
Vincze István, Fülekpüspöki Nógrádvm., r. k.
Werner Károly, Ujverbász Bács-Bodrogvm., r. k.
Wlcsek Gyula, Pálosnagymezö Barsvm., izr.

45 Zsemlye Imre, Selmecbánya, r. k., r. tdm.

Magántanulók:
Holéczy Emil ism., Zólyomlipcse, ág. h. ev., vizsgálatlan 

maradt.
Reichenthal József, Téth Györvm., izr., vizsgálatlan maradt. 
Reichenthal Róza, Téth Györvm., izr., vizsgálatlan maradt.

Kimaradt:
Ondrik János, Hertelendyfalva Torontálvm., ág. h. ev.



VIII. osztály.
Bacskor Vilmos, Selmecbánya, r. k.
Bállá József, Füzesgyarmat Hontvm., ev. ref.
Bánik Gyula, Selmecbánya, ág. h. ev.
Bocsek Nándor ism., Újbánya Barsvm., r. k.

5 Boroska Lajos, Selmecbánya, r. k.
Brozsek Pál, Selmecbánya, r. k.
Cservenák Sándor, Szirák Nógrádvm., ág. h. ev. 
Czukrász Aladár, Vámosmikola Hontvm., r. k.
Fábry Lajos, Csákóvá Temesvm., ág. h. ev.

10 Ferjencsik Pál, Zólyom, ág. h. ev.
Grenczer Gyula, Kraszna Szilágyvm., r. k.
Hain Ferenc, Selmecbánya, r. k.
Hell László, Selmecbánya, izr.
Hoznék Gyula, Szentantal Hontm., ág. h. ev.

15 Reviczky Pál, Túrócszentmárton Túrócvm., ág. h. ev. 
Kindernay Tivadar, Németfalva Zólyomvm., r. k. 
Konta Dezső, Barsendréd, ev. ref.
Kögler Árpád ism., Hegybánya Hontvm., r. k.
Krausz József, Baglyasalja Nógrádvm., ág. h. ev.

20 Krcsméry Gyula, Zólyom, ág. h. ev.
Lábay Imre, Zsarnóca Barsvm., r. k.
Litassy István, Selmecbánya, r. k.
Longauer Viktor önk. ism., Stubnó Zólyomvm., r. k. 
Lovász József, Selmecbánya, r. k.

25 Mazátsch Hugó, Zólyom, ág. h. ev.
Nagy Bálint, Lontó Hontvm., ev. ref.
Palovics Gyula, Tótpslsöc Zólyomvm., ág. h. ev. 
Peterec József önk. ism., Garamrév Barsvm., r. k. 
Pető Sándor, Zalaba Hontvm., ev. ref.

30 Pokorny István, Selmecbánya, r. k.
Sauer Zoltán, Ipolyság Hontvm., izr.
Sándor Béla, Galgóc Nyitravm., r. k.
Starke Samu, Nlosóc Túrócvm., ág. h. ev., r. tdm. 
Surjánszky Ferenc, Selmecbánya, r. k.,

35 Svehla Gyula, Ipolyróna Nógrádvm., ág. h. ev. 
Svoboda Alajos, Selmecbánya, r. k.
Szabó Gyula, Garamkissalló Barsvm., ev. ref.
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Szegedi Vilmos, Udvarnok Hontvm., izr.
Szopkó István, Besztercebánya Zólyomvm., r. k, r. tdm 

40 Sztrhárszky Jenő, Tótpelsöc Zólyomvm., ág. h. ev.
Till Dénes, Selmecbánya, r. k.
Timkó Ágoston, Szelese Zólyomvm., r. k., r. tdm.
Tóth József, Garamvezekény Hontvm., ev. ref., r. tdm. 
Uhliar Samu, Zólyom, ág. h. ev.

45 Vancsó Oszkár, Selmecbánya, r. k.
Vudy Alfréd, Selmecbánya, r. k.
Zsurilla Pál, Selmecbánya, r. k.

Magántanulók:
Füredy Sándor, Mezőtúr Jász-Nagy-Kun-Szolnokvm., ev 

ref., vizsgálatlan maradt.
Gólián Pál, Zólyombrézó Zólyomvm., ág. h. ev.

50 Kadanec Pál, Lajosfalva Torontálvm., ág. h. ev.
Koehler Hilda, Galgóc Nyitravm., r. k.
Szilvay Béla, Tar Hevesvm, ág. h. ev.

Kimaradt:
Hajniczky István, Selmecbánya, ág. h. ev.



2. S ta t is z t ik a i  t á b lá z a to k .
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3. T a n d íj -  é s  é l e lm e z ő i  d í j e l e n g e d é s e k ,  ö s z t ö n 
díjak, s e g é ly e k .  (Összeg: 553520 K).

Tandíjelengedésben részesült 50 íögimnáziumi és 1 ta
nítóképzői növendék. Az elengedett összeg 870 K.

Az élelmezői díjból 45 tanulónak összesen 1720 K enged
tetett el. A supplicatióból begyült 1950 98 K, az elengedésben 
tehát nem léptük túl a határt.

Ösztöndíjakat kaptak 36-an 1680 80 K értékben, juta
lomdíjat 6-an 70 K értékben, és pedig:

1. Teleky-Róth Johanna grófné-íé\ét (70—70 K) Svehla 
Gyula Vili. Kmetty Béla VII., Eördögh Rezső VII. o. t.

2. Szeberényi-lvánka-fé\ét (50—50 K) Richter György 
VII., Pittner László VI. o. t.

3. Bánóczy Sámue/-íé\ét (40—40 K) Eördögh Lajos IV., 
Hlóska Samu V., Meskó Lajos VI., Piltz Samu VI. o. t.

4. Ollik Pá!-\é\ét (240 K) dr. Deák Gyula, a kassai 
gazdasági akadémia II. éves hallgatója.

5. Jánoshegyi Wankovits Lajos-félét (16 K) Kollár 
István I. o. t.

6. Eiben József és Terézia-fé\ét (40—40 K) Gúman 
István és Szanda József IV. o. t.

7. Breznyik János-\é\ét (40—40 K) Breznyik Károly 
VII., Szilvás András III. o. t.

8. Csik-O/ajos Terézia-félét (40 K) Nagy Miklós VII. 
oszt. t.

9. Zsigmondy Vilmos-félét (24 K) Záborszky Gyula
IV. o. t.

10. Nagylaki egyház-félét (16'80 K) Melich András IV. 
éves tanítóképzős.

11. Leiden frost-Kostyenszky-íé\ét (12 K) Liptai Béla
II. o. t.

12. Dr. Luther Márton jubileum-félét (10 K) Juricsek 
Pál I. éves tanítóképzős.

13. Báró Radvánszky János—báró Nyáry Antal-félét 
(16 K) Gerengay Pál I. o. t.

14. Csemez Miklós—dr. Székács József-félét (16 K) 
Jakobey András 1. o. t.

15. Su/cz Endre-félét (40 K) Király Endre V. o. t.
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16. Csemez Miklós-félét (100—100 K) Gracza Lajos VII., 
Rohács Alfréd VI. o. t.

17. Gróf Stainlein Ortö-félét (420 K) a következő tiszta 
jeles tanulók: Niederland Gyula II., Nagy Jenő III,, Hlóska 
Samu és Lukács Ottó V. o. t. 30—30 K; Piltz Samu, Rohács 
Alfréd és Vajdicska János VI. o. t. 40—40 K; März Jakab VII., 
Hoznék Gyula, Svehla Gyula és Uhliar Samu Vili. ősz. t. 
45—45 K.

18. Selmecbánya város jutalomdiját (20 K arany) Fény- 
kövi József IV. o. t.

19. Farbaky István jutalomdiját (10—10 K arany) Gerö 
Gusztáv VII., Gerö Árpád VI. o. t. a szabadkézi rajzban, Pi- 
varcsek Lajos II. o. t. a magyar nyelvben elért jeles előme
neteléért.

20. Lencsó János jutalomdiját (10 K arany) Osztro- 
luczky Tibor V. o. t.

21. Guttmann Samu jutalomdiját (10 K arany) Wei- 
ward Rezső VI. o. t.

A Breznyik birtokalapból először is a Teleky-Róth 
Johanna grófné-féle három 70—70 koronás ösztöndíj 30—30 
koronával kikerekíttetett 100—100 koronára; továbbá ugyan
ezen alap jövedelméből, boldogult nagy vezérünk kifejezett 
óhajának megfelelően, segélyeztünk szegény tanulókat azzal, 
hogy 14440 K értékben vettünk nekik tornaruhát, végül 
pénzsegélyben részesítettünk szegény, jó erkölcsű és ipar
kodó protestáns tanulókat.

A segélyezettek a következők: Breznyik Károly VII. o. 
t. 100 K, Tóth József VIII., Vajdicska János VI. o. t. 80—80 
K, Krcsméry Gyula VIII., Braxatóris Elemér és Piltz Samu
VI., Lukács Ottó V., Adamovits Sándor és Schultz János III.
o. t. 60—60 K, Gavora Lajos V., Eördögh Lajos, Matulcsik 
Gyula és Záborszky Gyula IV., Hösz András III. o. t. 40—40 
K, Hrncsjar Sándor, Nagy Jenő és Stibrányi Gyula III., Len
csó Péter és Pivarcsek Lajos II. o. t. 20—20 K, összesen 
1154-40 K.

A testedzés serkentésére az iskola 40 koronával járult 
a versenydíjakhoz.
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4. É v zá ró  v iz s g á la to k .

A Vili. osztály osztályvizsgálatait május 6-án kezdtük 
a vallástannal. Minthogy az ág. h. ev. egyházegyetem a Vili. 
osztálynak vallástani vizsgálatát érettségi vizsgálatnak jelen
tette ki, ezen az érettségi vizsgálati uj utasítás 24. §-a szel
lemében részt vettek az érettségi vizsgáló-bizottság összes 
tanárai. A VIII. osztály többi osztály vizsgálatai május 16-áig 
bezárólag tartattak meg.

Az érettségi írásbeliek idején a délelöttökön az iskola 
az I—VII. osztály tanulói számára zárva volt; ök ezen idő 
alatt felváltva a tornatérre jártak, délutánonként pedig 2 óra 
elméleti oktatásban részesültek.

Az I—VII. osztályoknak osztályvizsgálatait a gimnáziumi 
rendtartás szerint cenzúrák alakjában június 7-töl június 17-ig 
tartottuk meg.

A tornavizsgát június 8-án tartottuk meg a következő 
programmal:

1. Levonulás kettösrend-oszlopban a Majorba.
2. Szabadgyakorlatok.
3. Versenyfutás.
4. Súlydobás és távolugrás.
5. Verseny vívás.
6. Magasugrás.
7. Mintacsapat versenytornázás a nyújtón.
Az egyes versenyekben a következők kerültek ki mint 

győztesek:
A futásban az 1. oszt-ban: Eckstein Mór és Grescho 

Gyula (bronc érem), a II. oszt.-ban Pa/ecsek József (bronc 
érem), a III. oszt.-ban Székely István (bronc érem), a IV. 
oszt.-ban Pállya Lázár (bronc érem), az V., VI., VII. és VIII. 
oszt.-ban: első Czukrász Aladár VIII. o. t. (ezüst érem) má
sodik Benkovits Vilmos VI. o. t. (bronc érem).

A súlydobás és távolugrásban első Ivicsics Pál (dobott 
9'41 m-t, ugrott 5-39 m-t) (ezüst érem), második Czukrász 
Aladár (dobott 9'50 m-t, ugrott 5'25 m-t) (bronc érem).

A versenyvivásban első Till Dénes VIII. oszt. t. (ezüst 
érem), második Tóth Józef Vili. o. t. (bronc érem).

A magasugrásban első Ivicsics Pál VII. o. t. 155 cm
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(ezüst érem), második Vaczofszky Lajos V. o. t. 150 cm 
(bronc érem).

A versenytornázásban első Tóth József VIII. oszt. t. 
(ezüst érem), második Cservenák Sándor VIII. o. t. (bronc 
érem).

A líceummal kapcsolatos zeneintézetben a vizsgálat 
június 12-én volt.

Június 20-án fejeztük be a tanévet a nyilvános tanulók
kal, kiknek ekkor adtuk ki a bizonyítványokat és az ösztön
díjakat.

Június 21—22-én folytak le a magántanulók vizsgálatai.



d) A könyvtárak és a szertárak állapota 
és gyarapodása.

1. L íc e u m i k ö n y v tá r .
Őre: Dr. Vitális István.

I. Önálló müvek:
1. Abafi-Aigner L. Magyarország lepkéi. Bpest, 1907.1 k.
2. Adattár. Magyar Protestáns Egyháztört. —. Bpest, 

1906. 1 köt.
3. Alarcon. A földgolyó. A norma fináléja. Ford. Fay 

J. B. és Széchy K.-né. Bpest, 1906. 1 k.
4. Albertus, Fabricius. Codicis Apocryphi Növi Testa- 

menti, pars tertia, curante Jo. Alberto Fabricio. Hamburgi, 
1719. 1 k. Dr. Paulovics István He. tanár úr ajándéka.

5. Almanach. Magy. Tud. Akad. — polg. és csili, nap- 
tárrál 1907-re. Bpest, 1907. 1 k.

6. Andreánszky Olga. A norvég fjordok világában. 
Máramarossziget, 1906. 1 f.

7. Balassa József. Kis magyar hangtan. Bpest, 1905.1 k.
8. Bálint Antal. A következtetés elmélete. Bpest, 1906. 

1 füzet.
9. Balzac. Betti néni. Ford. Salgó E. Bpest, 1906. 1 k.

10. Barna Endre. Magyar tanulságok a bukaresti kiál
lításról. Kolozsvár, 1906. 1 k. az E. M. K. E. ajándéka.

11. Báthy Zsigmond. Útmutató néprajzi múzeumok 
Szervezésére. Bpest, 1906. 1 k.

12. Békefi-Remig. Emlékbeszéd, melyet a bpesti tud. 
egyetem Rákóczi ünnepélyén mondott. Bpest, 1907. 1 f. A rek
tori hiv. ajándéka.

13. Beöthy Zsolt. A magyar irodalom története. Har
madik kiad. Bpest, 1906. 1 k.

14. Beranger’s Lieder, verdeutscht durch L. S. Rubens.
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Bern, 1839. I—III. k. Ágfalvi Alajos pénzügyi tanácsos úr 
ajándéka.

15. Blanchard, Peter. Neuer Plutarch. Wien, I—II. k. Dr. 
Paulo vies István lie. tanár úr ajándéka.

16. Brauns, R. Mineralogie. Dritte Aufl. Leipzig, 1905.1 k.
17. Brödy Sándor. A nap lovagja. Bpest, 1906. 1. k.
18. Bruhns W. Petrographie. Leipzig, 1903. 1 k.
19. — — Kristallographie. Leipzig, 1004. 1. k.
20. Búzás Győző. A németes összetételek története. 

Bpest, 1907. 1 k.
21. Byron. Don Juan. Ford. Ábrányi Emil. Bpest, 1906. 

1—2 k.
22. Calmet Augistinus. Commentarius literalis in omnes 

libros veteris testamenti latinis literis traditus a J. D. Mausi. 
Tomus tertius. Wirceburgi, 1790. 1 k. Dr. Pau/ovics István 
líceumi tanár úr ajándéka.

23. Carillo Alfonz jezsuita atya levelezése és iratai. 
Bpest, 1906. 1 k.

24. Chamisso, Ade/bert von. Poetische Werke. Berlin, 
1868. 1—2 k. Ágfalvi Alajos pénzügyi tanácsos úr ajándéka.

25. Credner, Herrn. Elemente der Geologie. Zehnte Aufl. 
Leipzig, 1906. 1 k.

26. Csudáky Bertalan. Napkeleti tájak. Bpest, 1907. 1 k.
27. Czárán Gyula. A révi Zichy-cseppköbarlang. Kolozs

vár, 1905. 1 k.
28. Daudet. A nábob. Ford. Fáy J. B Bpest, 1906. 1 k.
29. Degré Alajos. A sors keze. Pest, 1856. 1—2 k. 1 db. 

Dr. Paulovics István líceumi tanár úr ajándéka.
30. Degré Alajos. A száműzött leánya. Pest, 1865. 1 k. 

Dr. Paulovics István líceumi tanár úr ajándéka.
31. Degré Alajos. A száműzött leánya. Bpest, 1906. 1 k.
32. Édes Jenő. A Balaton-felvidéki népnyelv. Bpest, 

1907. 1 f.
33. Emlékbeszédek, A Magyar Tudományos Akadémia 

elhunyt tagjai fölött tartott —. XII. k. Bpest, 1906. 1 k.
34. Emlékek. Magyar történelmi —. Első oszt. XXIII. k. 

Bpest, 1907. 1 k.
35. Endrödi Sándor. Kuruc nóták. Harmadik kiadás. 

Bpest, 1906. 1 k.
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36. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 
XVIII. k. Bpest, 1904. 1 k.

37. Escott, T. H. S. A mai Anglia. Ford. György E. 
Bpest, 1906 1 k.

38. Évkönyve, A Felvidéki M. K. E. — 1905/6. Bpest,
1906. 1 k. Dr. Vitális István líceumi tanár ajándéka.

39. Évkönyve, A m. kir. Földtani Intézet —. XIV. és 
XV. k. Bpest, 1905/6. 2 k.

40 Évlapjai, A Kisfaludy-Társaság —. Uj folyam. XL. k. 
Bpest, 1906. 1 k.

41. Felix, Johannes. Die Leitfossilien. Leipzig, 1906. 1 k.
42. Fest Sándor. Hangátvetés a magyar nyelvben. Bpest,

1907. 1 k.
43. Fináczy Ernő. Az ókori nevelés története. Bpest, 

1906. 1 k.
44. Fischer, Kuno. Kant’s Leben. Zweite AufF. Heidel

berg, 1906. 1 k.
45. Fraas, Eberhard. Geologie. Dritte Auflage. Leipzig, 

1904. 1 k.
46. Frankenburg Adolf. Emlékiratok. Pest, 1868. 1—3. k. 

Dr. Paul ovi cs István líceumi tanár úr ajándéka.
47. Galambos Dezső. Tanulmányok a magyar relativum 

mondattanáról. Bpest, 1907. 1 k.
48. Gáspár Ferenc dr. A Föld körül. III. és IV. kötet. 

Bpest, 1906/7. 2 k.
49. Geduly Henrik. Ami nekünk fáj. Bpest, 1906. 1 f.
50. Görög Ernő. A hallei magyar-egylet története 1863— 

1906. Halle, 1906. 1 k. Obál Béla úr ajándéka.
51. Goethe drámai müveiből. Faust. Ford. Dóczi Lajos. 

Iphigenia Taurisban. Ford. Csengeri J. Bpest, 1906. 1 k.
52. Günther, Sigmund. Physische Geographie. Zweite 

Aufl. Leipzig, 1899. 1 k.
53 Gyűjtemény, Magyar Népköltési —. Uj folyam. VIII. 

k. Bpest, 1906. 1 k.
54. Halmägyi István naplói. Bpest, 1906. 1 k.
55. Haraszti Gyula. Corneille és kora. Bpest, 1906. 1 k.
56. Heinrich Gusztáv. Egyetemes irodalomtörténet. III. 

kötet. Bpest, 1907. 1 k.
57. Hertwig, Oscar. Lehrbuch d. Entwicklungsgeschichte
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des Menschen und der Wirbelthiere. Achte Auflage. Jena, 
1906. 1 k.

58. Hertwig, Richard. Lehrbuch der Zoologie. Achte 
Auflage. Jena, 1907. 1 k.

59. Hilber, V. Anleitung zu geologischen Aufnahmen. 
Leipzig, 1906. 1 k.

60. Hörk József. Die evangelische Märtyrer-Familie des 
Helden Andreas Keczer. Bpest, 1006. 1 k.

61. Hoernes, Rudolf. Paläontologie. Zweite Auflage. 
Leipzig, 1904. 1 k.

62. János, Szent — Evangyélioma. 3. 16. Számos nyel
vek és tájszólásokban. London, 1895. 1 k. Ágfalvi Alajos 
pénzügyi tanácsos úr ajándéka.

63. Jegyzőkönyve, A bányai ág. h. ev. egyházkerület 
1906. szept. 19—21. napjain Budapesten tartott rendes köz
gyűlésének —. Bpest, 1906. 1 k. Hivatalból.

64. Jegyzőkönyve, A dunáninneni ág h. ev. egyház- 
kerület 1906. évi rendes közgyűlésének —. Selmecbánya, 
1906 1 k. Hivatalból.

65. Jegyzőkönyve, A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület 
1906. évi rendes közgyűlésének —. Pápa, 1906. 1 k. Hivatalból.

66. Jegyzőkönyve, A nagyhonti ág. h. ev. egyházmegye 
1906. évi közgyűlésének —. Selmecbánya, 1906. 1 f. Hivatalból.

67. Jegyzőkönyve, A tiszáninneni ev. ref. egyházkerület 
1906. évi közgyűlésének —. Sárospatak, 1906. 1 k. Hivatalból.

68. Jegyzőkönyve, A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
1906. évi május havi közgyűlésének —. Debrecen, 1906. 1 k. 
Hivatalból.

69. Jegyzőkönyve, A tiszántúli ev. ref. egyházkerület 
1906. évi november havi közgyűlésének —. Debrecen, 1906. 
1 k. Hivatalból.

70. Jelentés a Luther-Társaság működéséről 1905-ben.
71. Jelentése, A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi

niszternek az orsz. tanári nyugdíj- és gyámintézet 1905. évi 
állapotáról. Bpest, 1906. 1 k. A kultuszminiszter úr ajándéka.

72. Justinianus. lnstitutionum libri IV. 1587. 1 kötet. 
Dr. Paulovics István líceumi tanár ajándéka.

73. Kármán Mór. Közoktatásügyi tanulmányok. Bpest, 
1906. 1 k.
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74. Kautsky Károly. Marx gazdasági tanai. Fordította 
Garami Ernő. Bpest, 1906. 1 k.

75. Kiszlingstein Sándor. Magyar könyvészet. II. kötet. 
1876—1885. Bpest, 1890. 1 k.

76. Klaveness Tho. Az evangéliom a jelen kornak hir
detve. Ford. Szeberényi L. Zs. Bpest, 1906. 1 k.

77. Kneipp Sebestyén. Növény-Atlas — »Vízkúrám« 
c. könyvéhez. II. kiad. Kempten, 1893. 1 k.

78. Kocsis Lénárd. A mondatrész viszonya Brassai mon
datelemzésében. Bpest, 1902. 1 k.

79. Kossuth Ferenc harminc parlamenti beszéde. Bpest, 
1906. 1 k.

80. Kossuth Lajos Iratai. XII. k. Bpest, 1906. 1 k.
81. Kovács Sándor. Bocskay István a szabadsághös és 

békeszerzö fejedelem. Bpest, 1906. 1 f.
82. Könyvtára, A Műveltség—. A Föld. Bpest, 1906.1 k.
83. Közlemények, Math, és természeti. XXVIII. k. Bpest, 

1906. 1 k.
84. Közoktatásügye, Magyaroszág — az 1904. évben. 

Bpest, 1906. 1 k. A kultuszminiszter úr ajándéka.
85. U. az. 1905-ben 1 k.
86. Kráiik Lajos. Görgey Arthur. Bpest, 1906. 1 k.
87. Kraemer, Hans. Der Mensch und die Erde. Berlin, 

I—II. k.
88. Kreskay Imre. Költői levelezések — hátrahagyott 

Íratásból. Közli Dr. Hattyuffy Dezső. Bpest, 1906. 1 k.
89. Krumbacher, Karl. Die Photographie. Leipzig, 1906. 

1 köt.
90. La Fontaine. Schelmereien Amor’s. Zweite Auf]. Berlin, 

1862. I—II. k. Ágfalvi Alajos pénzügyi tanácsos úr ajándéka.
91. Mahler Ede. Babylonia és Assyria, Bpest, 1906. 1 k.
92. Marcali Henrik. Magyarország története II. József 

korában. II. kiad. Bpest, 1885—88. I—II. k.
93. Masznyik Endre. Jézus élete evangéliomi képekben. 

Bpest, 1906. 1 k.
94. Mattyassovszky Andor. A világegyetemről. Debre

cen, 1905. 1 k.
95. Mikes Kelemen. Zágoni. Törökországi levelei. Em

lékkiadás. Bpest, 1 k. A kultuszminisztérium ajándéka.
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96. Mikes Kelemen Törökországi levelei. Közrebocs. 
Huttkay L. Eger, 1 k.

97. Mikszáth Kálmán. Jókai Mór élete és kora Bpest, 
1907. I—II. k.

98. Mocsáry Lajos. A magyar társasélet. II. kiad. Pest, 
1856. 1 k. Dr. Paulowics István lie. tanár úr ajándéka.

99. Nagy László. A gyermektanulmányozás mai álla
pota. Bpest, 1907. 1 k.

100. Névkönyve, A tiszáninneni ev. ref. egyházker. — 
az 1906. évre. Sárospatak, 1906. 1 k. Hivatalból.

101. Névkönyve, A tiszáninneni ref. egyházkerület — 
1907. évre. Sárospatak, 1907. 1 k. Hivatalból.

102. Névtára, A dunántúli ref. egyházkerület — 1907. 
évre. Pápa, 1907. 1 k.

103. Oker-Blom Miksa. Falun a doktor bácsinál. Ford. 
Dr. Fenyő Ármin. Nagyvárad, 1906. 1 k.

104. Ostwald általános érdekű előadásai. Ismerteti Óháty 
L. Bpest, 1906. 1 k.

105. Páter Béla. A vadontermö gyógynövények. Bpest, 
1906. 1 k.

106. Pázmány Péter válogatott munkái. Szerk. Bellaagh 
A. Bpest, 1906. 1 k.

107. Pékár Károly. A magyar díszitö mótivumokról. 
Bpest 1906. 1 k.

108. Pékár Károly. A magyar nemzeti szépről. Bpest, 
1906. 1 k.

109. Perkins Gilman, Charlotte. A nő gazdasági hely
zete. Ford. Schwimmer Róza. Bpest, 1906. 1 k.

110. Petrik Géza. Magyar könyvészet 1860 —1875. Bpest, 
1880. 1 k.

111. Pierer’s Universal-Lexikon. Vierte Aufl. Altenburg, 
19 k. Ágfalvi Alajos pénzügyi tanácsos úr ajándéka.

112. Podmaniczky Frigyes. Az alföldi vadászok tanyája. 
Bpest, 1906. 1 k.

113. Pohle, Joseph. Die Sternenwelten und ihre Be
wohner. Fünfte Aufl. Köln, 1906. 1 k.

114. Raffay Sándor. A reverzális. Bpest, 1906. 1 k.
115. Rákosi Jenő. A legnagyobb bolond. Bpest, 1906. 1 k-
116. Rendszere, A magyar nyelv —. Közrebocsátja a
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Magyar Tudós Társaság. Második kiadás. Budán, 1847. 1 k. 
Dr. Paulovics István lie. tanár úr ajándéka.

117. Rosenbusch, H. Mikrosk. Physiographie der Mine
ralien und Gesteine. Band II. Vierte Aufl. Erste Hälfte. Stutt
gart. 1907. 1 k.

118. Rubinyi Mózes. Két tanulmány a nyelvészet és a 
nyelvművelés történetéből. Bpest, 1903. 1 k.

119. Rudolf trónörökös emléke Irta Emilia. Bpest, 1906.1 k.
120. Sámuel. Tractatus indicans errorem Judaeorum. 

Antwerpiae, 1711. 1 k. Dr. Paulovics István lie. tanár úr 
ajándéka.

121. Sarbő Artúr, A beszéd. Bpest, 1906. 1 k.
122. Santel, P. Petrus Justus. Lusus poetici allegorici. 

Monachii. 1689. 1 k. Dr. Paulovics István lie. tanár úr 
ajándéka.

123. Scheffel. A säkkingeni trombitás. Felső rajnai dal
költemény. Ford. Luby Sándor. Bpest, 1906. 1 k.

124. Schlemmer, K. Geographische Namen. Leipzig. 
1906. 1 k.

125. Schopenhauer. A halálról. Ford. Bánóczi József. 
Harmadik kiadás. Bpest, 1906. 1 k.

126. Schott, Gerhard. Physische Meereskunde. Leipzig. 
1903, 1 k.

127. Scott Walter. Ivanhoe. Ford. Gineverné Györy 
Ilona. Bpest, 1906. 1 k.

128. Sella, Quintino. Abhandlungen zur Kristallographie. 
Leipzig, 1906. 1 k.

129. Simái Ödön. Márton József mint szótáríró. Bpest, 
1902. 1 f.

130. Simonyi Zsigmond. A magyar szórend. Bpest, 
1902. 1 f

131. Simonyi Zsigmond. Tréfás népmesék és adomák. 
Bpest, 1902. 1 f.

132. Simonyi Zsigmond. Az uj helyesírás. Második kiad. 
Bpest. 1903. 1 k.

133. Stempiinger Eduard. Das Fortleben der Horazischen 
Lyrik seit der Renaissance. Leipzig, 1906. 1 k.

134. Strassburger, Eduard. Lehrbuch der Botanik. Achte 
Aufl. Jena, 1906. 1 k.



80

135. Stuller Gyula, Dr. Selmecbánya sz. kir. város köz- 
egészségügye. Selmecbánya, 1906. 1 k.

136. Subhadra Bhikschu. Buddhista katekhizmus. Ford. 
Eröss Lajos. Debrecen, 1906. 1 k.

137. Szabó Adorján. II. Rákóczi Ferenc Kassa múlt
jában. Kassa, 1906. 1 k. A szerző ajándéka.

138. Szabó Sándor. A szigetközi nyelvjárás. Bpest, 
1907. 1 f.

139. Szeberényi L. Zs. Modern boszorkányperek. Válasz 
Veres József adataira. Békéscsaba, 1907. 1 f. A szerző aján
déka.

140.  'Szemere Miklós sürgős interpellációja sajtóügyben. 
Bpest, 1906. 1 f. A szerző ajándéka.

141. Szilárd Gyula. Mezögazdaságtan. Bpest, 1906. 1 k. 
A szerző ajándéka.

142. Terentius, Afer, P. Comoediae ex recensione Bentleii 
Nova ed. stereoi Lipsiae, 1829. 1 k. Dr. Paulovics István 
lie. tanár úr ajándéka.

143. Toldy István. Anatole. Regény. Bpest, 1906. 1 k.
144. Trabert, Wilh. Meteorologie. Zweite Aufl. Leipzig, 

1901. 1 k.
145. Turgenyev. Östalaj. A nemesi fészek. Ford. Szabó 

E. Bpest, 1906. 1 k.
146. Vámbéry Ármin. Nyugat kultúrája Keleten. Bpest, 

1906. 1 k.
147. Veres József. Adatok. Válasz Szeberényi L. Zs. 

röpiratára. Orosháza. 1906. 1 f. A szerző ajándéka.
148. VTkár Béla. A regös énekek. Bpest, 1907. 1 f.
149. Vitális István, Dr. Hontvm. természeti viszonyai. 

Bpest, 1907. 1 f. A szerző ajándéka.
150. Vörösmarty Mihály munkái. Bev. Gyulai Pál. Bpest, 

1906. 1 k.
151. Weinschenk Ernst, Dr. Anleitung zum Gebrauch 

des Polarisationsmikroskops. Zweite Aufl. Freiburg, 1906. 1 k.
152. Weisbach, Albin. Tabellen zur Bestimmung der 

Mineralien. Siebente Aufl. Leipzig. 1906. 1 k.
153. Wundt, Wilh. Einleitung in die Philosophie. Vierte 

Aufl. Leipzig, 1906. 1 k.
154. Wundt, Wi/h. Essays. Zweite Aufl. Leipzig, 1906.1 k.
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155. Zimmermann, W., Dr. Chemie für Laien. (II—VIII. 
k.) Berlin. 8 k. Ágfalvi Alajos pénzügyi tanácsos úr aján
déka.

156. Zrínyi Miklós, gróf költői levelei. Sajtó alá ren
dezte Széchy Károly és Badics Ferenc. Bpest, 1906. 1 k.

157. Zsilinszky Mihály, Dr. A magyarhoni protestáns 
egyház története. Bpest, 1907. 1 k.

Összesen: 196 kötet illetőleg füzet.

II. Folyóiratok (1905., illetőleg 1905/6. évről):
1. Akadémiai Értesítő 1 k., 2. Állattani Közlemények 1 k.,

3. Annales historico naturales musei nationalis hungarici 1 k.,
4. Archaeologiai Értesítő 1 k., 5. Athenaeum 1 k., 6. Beiblätter 
zu den Annalen der Physik 1 k., 7. Budapesti Szemle 4 k.,
8. Deutsche Rundschau 1 k., 9. Deutsche Rundschau für 
Geographie und Statistik 1 k., 10. Egyetemes Philologiai 
Közlöny (Becker Nándor líceumi tanár úr ajándéka) 1 k., 
11. Erdészeti Kísérletek (Vadas Jenő föerdötanácsos úr aján
déka) 1 k., 12. Evang. Családi Lap 1 k., 13. Evang. Örálló 
1 k., 14. Földtani Közlöny 1 k., 15. Gyakorlati Paedagógia 
1 k., 16. Gyámintézet 1 k., 17. Herkules 1 k., 18. Hivatalos 
Közlöny 1 k. (A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
ajándéka.) 19. Hivatalos Közlemények 1 k., 20. Irodalom
történeti Közlemények 1 k., 21. Jó egészség 1 k., 22. Közép
iskolai Mathematikai Lapok 1 k., 23. Lehrproben und Lehr
gänge aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen 1 k., 
24. Magyar Chémiai Folyóirat 1 k., 25. Magyar Könyvészet 
1 k., 26. Magyar Könyvszemle 1 k., 27. Magyar Nyelvőr 1 k., 
28. Magyar Paedagógia 1 k., 29. Magyar Tanügy 1 k. (A nm. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ajándéka.) 30. Magyar 
Történeti Életrajzok 1 k., 31. Mathematikai és Természet- 
tudományi Értesítő 1 k. (A nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ajándéka.) 32. Művészet 1 k., 33. Néptanítók 
Lapja 1 k. (A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
ajándéka.) 34. Növénytani Közlemények 1 k., 35. Numismatikai 
Közlöny 1 k., 36. Nyelvtudományi Közlemények 1 k., 37. Pót
füzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 38. Protestáns 
Szemle 1 k., 39. Rovartani Lapok 1 k., 40. Századok 1 k., 
41. A Természet 1 k., 42. Természettudományi Közlöny 1 k.,

6
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43. Tornaügy 1 k., 44. Vasárnapi Újság 2 k- Összesen 47 
kötet.

III. Értesítő az 1905/6. tanévről 245 darab.
Az összes gyarapodás 488 kötet, illetőleg füzet.
A tanári könyvtár egész állománya 17531 kötet.

2. Ifjúság i k ö n y v tá r .
Őre: Suhajda Lajos.

A lefolyt tanévben részben vétel, részben ajándék útján 
217 müvei (169 darab, 249 kötet) gyarapodott az ifjúsági 
könyvtár 469 K 50 f értékben. Az egész állomány jelenleg 
2395 mü (2578 darab, 3162 kötet) 7592 K 30 f értékben.

A könyvtárból az egész tanév folyamán 373 tanuló 6923 
müvet vett ki; és pedig:

I. oszt. 50 tanuló 807 müvet. Egy tanuló átlag 16 müvet.
II. » 34 » 545 » » » » 1 6  »

III. » 39 » 737 » » » » 1 8  »
IV. » 55 » 915 » » » » 1 6  »
V. » 44 » 777 » » » » 1 7  »

VI. » 53 » 1316 » » » » 21 »
VII. » 49 » 1092 » » » » 22 »

VIII. » 49 » 734 » » » » 1 5  »
379 tanuló 6923 müvet. Egy tanuló átlag 18 müvet.

Fogadják hálás köszönetünket mindazok, akik ajándé
kaikkal könyvtárunkat gyarapították.

3. K la ss z ik a - f i lo ló g ia i  s z e r tá r .
Őre: Dr. Paulovics István.

A szertár az elmúlt tanévben a következő müvekkel 
gyarapodott:

1. E. Vogt: Schulwandkarte zu Schillers Wilhelm Teil.
2. E. Stückelberg: Bilder zu Schillers Wilhelm Teil. 

Farbige Autotypien nach den Wandgemälden in der Tellska- 
pelle am Vierwaldstättersee:

1. Der Apfelschuss. 1
r, „  0 , ,.... 1 Mindkettő berámázva, üveg alatt.2. Der Schwur am Ruth. J ’ 6

3. Dr. B. Rein: Anschauungstafel für den Glockenguss
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unter besonderer Berücksichtigung von Schillers Lied von der 
Glocke.

4. J. Hoffmann: Das alte Athen, nach eigenen Natur
aufnahmen rekonstruiert. 5 Bilder:

1. Hauptansicht von den Gärten der Aphrodite aus.
2. Die Akropolis von der Westseite mit dem Areopag.
3. Das panathenäische Stadion.
4. An den Ufern des heiligen Flusses llyssos.
5. Der Hügel Museion mit dem Blicke auf das Meer.

5. Cybulski: Die Kultur der Griechen und der Römer. 
Kötve.

Az összes beszerzés 91 korona 90 fillér.

4. T ö r té n e t - fö ld r a jz i  s z e r tá r .
Őre: Szever Pál.

Történet-földrajzi szertárunk gyarapodása a lefolyt évben: 
Stieler Nagy kézi atlasza (5T00 K), Magyarország hegy- és 
vízrajzi térképe (18‘20 K), Ausztria és Magyarország politikai 
térképe (1820 K), Ausztria és Magyarország vasúti térképe 
(5'00 K), Balaton térképének vászonrahuzása s egyéb apró
ságok (1570 K). A folyó év május 21. és 22-én Körmöcbányán 
tartott országos numismatikai felolvasó gyűlésen intézetünket 
e szertár őre képviselte. Ez út költségei 31 80 K. Ez évi összes 
kiadás 13990 K. Ezt hozzáadva a szertár tavali összes érté
kéhez, a szertár összes értéke jelenleg 207L67 K.

A történet-földrajzi szertárral kapcsolatos éremgyüjtemény 
gyarapításához az iskolai évben a következők járultak: Szé
kely R. és Szoby T. 111. o., Varga Géza VI. o, Polacsik F. 
és Szabó A. VII. o. tanulók.

5. T e r m é s z e t r a j z - v e g y t a n i  szer tá r .
Őre: Dr. Vitális István.

E tanév átalányát vegyi felszerelésekre fordítottuk. 
Habel M. G. üvegtechnikai intézetéből vettük a következő 
készülékeket, illetőleg anyagokat: állandó hidrogén-fejlesztő 
(9 K), készülék annak beigazolására, hogy 2 trf. H és 1 trf. 
O 2 trf. vízgőzt ad (11 K), Endiométer Than szerint (9 K),

6 *
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Kipp-féle készülék (16 K), Nuricsán-féle sósavbontó cilinderrel 
(22 K), sósavbontó Hoffmann szerint (14 K), gazométer Than 
szerint (8'50 K), fuvóasztal Habel-féle lámpával (96 K), for- 
rasztócsö (3'50 K), drótháromszög 3 darab (1'06 K), tégely
fogó (liO K), ugyanaz nikkelezett (2'50 K), dugó-fúró 6 darab 
(4 K), kristályozó csésze-sorozat (3 K), agyagtégely (12 f), 
porcellántégely 2 darab (1’60 K), fözölombik 2 literes 2 darab 
(2'20 K), fözölombik 1/í literes 2 darab (1 K), gummidugó a 
lombikokhoz (7'20 K), parafadugó 50 darab (1'80 K), gummi- 
csö 4 méter (14'40 K), gummidugó (4'80 K), higany 5 kg. 
(45 K), mangánperoxyd 0'5 kg. (80 f), klórsavas káli 0'5 kg. 
(1-20 K), alkohol abs. ’/2 1. (2'60 K), vasszulfid V* kg. (90 f), 
ammóniák yg kg. (60 f), klórcalcium, szemcsés 1/2 kg. (1 80 K), 
rézoxid, szemcsés (270 K).

Vétel útján szereztük Szikla-Szilágyi tanszerkészítö 
intézetéből a következő kitömött állatokat: fogoly-család 
(hím, tojó és 3 pelyhes) (30 K), búbos cinege (3 K), őszapó 
(3 K), vércse (hím és tojó) (13 K), nagy tarka harkály, tojó 
(5 korona).

Az összes beszerzés vételára 346 K 54 f, a csomagolás 
és szállítás költségén (13 K 50 f) kívül.

A kerületi tornaversenyen részt vett tanulóink hatalmas 
gránitgolyót hoztak szertárunk részére a Tarpataki vízesés 
tölcséréből. Joerges Ágost úr a Déli Alpokból csillámpala 
és mészködarabot hozott szertárunk számára.

A szertár állománya 16,404 darab 9,346 K 54 f érték
ben, még pedig az állattárban 9,287 darab 4,121 K 92 f, a 
növénytárban 5,376 darab 1,335 K 50 f, az ásvány-, közet- 
és öslénytárban 1,403 darab 1,358 K 85 f, eszköz 285 darab 
1,120 K 46 f, bútor 56 darab 2.210 K 60 f értékben.

6. T e r m é s z e t t a n !  s zer tá r .
Őre: Breznyik János.

Gyarapodás vétel útján: Fúvóaszta.1 két csappal és égö
vei. Készülék annak kimutatására, hogy a visszaverődés 
szöge == a beesés szögével. Perkusszió készülék 5 egyenlő, 
3 különböző elefántcsont golyóval. Cagniard de la Tour- 
sziréna számoló szerkezettel. Készülék a fény görbevonalu
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terjedésének kimutatásához 10 darab glicerines vizet tartal
mazó üveggel. Síktükör 2 darab. Kisebb beszerzések a napi 
szükségletekhez.

Ajándék útján: a M. Á. V. gépgyára által készített leg
nagyobb és legkisebb lokomotív fotográfiája (38/48 cm.) 
Id. Oszvaldt Gusztáv úr ajándéka.

7. R a jzszer tá r ,
Őre: Lencsó János.

1. Die Kunst. Monatshefte lür freie und angewandte 
Kunst. VII. Jahrgang, Heft 10—12.

2. Meisterwerke der Malerei von Wilhelm Bode und 
Fritz Knapp. II. Band, Lieferung I—XXIV. 72 lap. (Berlin, 
Richard Bong.)

3. Le Musée d’art. Histoire générale de l’art au XlXe 
siécle. Ouvrage publiée sous la direction de M. Pierre-Louis 
Moreau. Második kötet. (Paris, Librairie Larousse.)

4. Art et Décoration, revue mensuelle d’art moderne. 
X. 1906. (Paris, éditeur Emile Lévy.) Két kötet.

5. Prang’s Lehrgang für die Künstlerische Erziehung. 
Dresden. Egy kötet.

6. Lukas-UIImann, Elementares Zeichnen I—III. (A. 
Müller-Fröbelhaus, Dresden-Wien.) Egy kötet.

7. Tfiieme, Skizzenhefte für Anfänger I—II. (A. Müller- 
Fröbelhaus, Dresden-Wien.) Két kötet.

8. Thieme, Anleitung zu Skizzierübungen III. (A. Müller- 
Fröbelhaus, Dresden-Wien.) Egy kötet.

9. Fritz Kuhlmann, Bausteine zu neuen Wegen des 
Zeichenunterrichts. Das Pinselzeichnen I. Der Mensch IV. 
Der eigene Körper des Schülers. V. (Dresden.) Három füzet.

10. Kisebb aquareii-minták, 22 darab.
11. Egy nagyobb falipolc (2'80 méter hosszú) és öt 

kisebb falipolc (egyenként 0'80 méter hosszú).
12. Gipszminták, u. m.: 3 darab oszlopláb, 3 darab 

nagyobb méretű görög edény, 2 darab mellszobor, 2 darab 
relief fej, 10 darab gyümölcs. Összesen: 20 darab.

13. Kitömött madár, összesen: 16 darab.
14. Antik agyagedény, máz nélkül; összesen: 9 darab-
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15. Zománcozott edények, különböző nagyságban, alak
ban és színben; összesen: 23 darab.

16. Színes majolika-lapok, összesen: 9 darab.
17. Kosár, 2 darab.
18. Két pár facipö.
19. Egy kagyló (Nautilus pompilius).
20. Geometriai famodell, természetes állapotban; ösz- 

szesen: 6 darab.
21. Kisebb famodell, egyszerűbb építészeti formák a 

perspektívái rajzoláshoz. Szürkére befestve, összesen: 6 darab.
22. Egy lepkeskatulya (40—28 cm), üvegfedéllel és 37 

darab hazai lepkével.
23. Egy lepkeskatulya (40—28 cm), üvegfedéllel, 20 

darab hazai lepkével és 20 darab hazai bogárral.
24. Két darab kisebb üvegdoboz, egyes lepkék vagy 

bogarak elhelyezésére.
25. Két darab modell-ál/vány, virágok, ágak, tobozok 

stb. beállítására.
26. Egyszerű préselt levél, egyenként kisebb kartonra 

felragasztva (12 darab), két borítékban.
27. Préselt levelek ágakkal együtt, egyenként kartonra 

felragasztva (6 darab), egy borítékban.
28. Préselt levelek, két nagyobb kartonra (68—48 cm) 

felragasztva.
29. Geometriai famodell, természetes állapotban. Vudy 

Antal dohánygyári aligazgató úr ajándéka. Összesen: 8 drb.
30. Gyertyatartó, kovácsolt vasból. Böttger Miksa lég

szeszgyári intéző úr ajándéka. 1 darab.
31. Kosfej koponya és egy szalmávál körüliont pa

lack, Zsitvay János tanár úr ajándéka. Összesen: 2 darab.
A tanév beszerzéseinek értéke 800 korona.
Mindazon jóttevök, kik ajándékaikkal a szertár gyara

podásához járultak, fogadják az iskola hálás köszönetét.



e) A főgimnáziummal kapcsolatos intézetek 
s a líceumban fennálló egyesületek.

1. T a n í tó k é p z ő .
A líceummal kapcsolatos tanítóképző önállósítása az 

elmúlt iskolaévben is ismételten foglalkoztatott bennünket; 
így 1907. január 30-án, február 9-én. Az egyházkerületnek el 
kell magát szánnia ez ügyben a döntő lépésre, mert az inté
zet a mostani állapotában továbbra fenn nem állhat.

A IV. éves tanulók március 1 -töl részt vettek a város 
által létesített kosárfonó tanfolyamon. Egyébként sem a tanári 
személyzet sem a régi szervezet nem változott; a növendékek 
most is a latin és görög nyelvet kivéve minden tantárgyat a 
líceumi V—Vili. osztálybeli tanulókkal együtt hallgatták.

A tanítóképzőben külön előadott tárgyak:
1. Neveléstan és neveléstörténelem, hetenként 2 óra. 

A) A neveléstanból a tanítástan. B) A neveléstörténelemböl: 
a philantropismus, a pestalozzismus. Magyarország nevelés
történelme. Tk.: Erdödi J.: Neveléstan és Neveléstörténelem 
II. k. — Tanár: Szever Pál.

2. Oktatási módszertan, hetenként 2 óra. A III. évesek
kel: A népiskola. A népiskolai tantárgyak. A módszer. A ke
resztyén vallástanítás. A szemléleti oktatás vagy a beszéd- 
és értelemgyakorlat. Az olvasás és írás, a történet, a földrajz és 
az alkotmánytan tanítása. Módszertani feladatok kidolgozása.

A IV. évesekkel: A múlt tanévi anyag átismétlése után 
a számtantanítás, a természettudományok, a rajz, az ének, a 
tornázás és munka tanítása. Módszertani feladatok kidolgo
zása. Tk.: Dittes-Gyertyánffy-Kiss: Népiskolai módszertan. — 
Tanár: Dr. Paulovics István.

3. Gazdaságtan, hetenként 1 óra. A III. évesekkel: Me
zei gazdaságtan: a földművelés, a növénytermelés, rét- és
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legelömüvelés. A gazdasági állattenyésztés: a ló, a szarvas- 
marha, a juh és kecske, a sertés, a baromfi és a méh te
nyésztése.

A IV. évesekkel: A selyemhernyó-tenyésztés. Gazdaság
rendezés. Kertészettan: konyhakertészet, gyümölcskertészet, 
gyümölcsértékesítés, a gyümölcsfák betegségei és ellenségei. 
Szőlőművelés, borkészítés és borkezelés. Tk.: H. Kiss Kálmán: 
Mezei gazdaság- és kertészettan. — Tanár: Dr. Pau/ovics I.

4. Bibliai történetek, hetenként 2 óra és a héten egy 
írásbeli dolgozat. — Tanár: Zsámbor Pál.

5. Bibliai tót nyelvtan, hetenként 2 óra. — Tanár: 
Zsámbr Pál.

6. Zene. Az 1. és II. tanfolyambelieknél hetenként 2 óra. 
Gyakorlatok a zongorán, a dur és moll skálák, sonatinák, az 
általános zenetan. A III. és IV. tanfolyambelieknél hetenként 
3 óra. Gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás, chorálok 
eljátszása pedállal, a különféle akkordok, elő-, köz- és utójá
tékok elmélete, begyakorlása; a modulálástan, hangzárlatok, 
harmonizálás, kétszólamu tétel, nő- vagy gyermekkar, férfikar, 
vegyeskar, az öt és többszólamú tétel. Tk.: Egner Adolf: Össz- 
hangzat- és zenetan. — Tanár: Laczó Dániel.

7. Ének, hetenként 1 óra. Mind a négy tanfolyambeliek 
együtt. Gyakorlatok és 40 choráldallam. — Tanár: Laczó D.

8. Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Mind a négy év
folyam összevonva. A végzett tananyag az alább felsorolt 
részeken kívül ugyanaz, mint amelyet a nagyméltóságú vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr által az 1905. évben 
kiadott tanítóképzö-intézeti uj tanterv az 1—IV. évfolyamokra 
kötelezően előír. A rendelkezésre álló kevés idő miatt elma
radt: Az orthogonál vetületekben való ábrázolás, a tervezési 
gyakorlatok, a műalkotások ismertetése, a népiskolai rajz
tanítás módszerének és uj tantervének ismertetése, az élő 
állatok utáni rajzolás és a mintázás. Minden évfolyamban 
félévenként egyszer emlékezetből való rajzolás. A vázlatköny
vekbe való rajzolás és festés mind a négy évfolyamban min
denkire kötelező volt. Segédtankönyvek: Boros Rudolf: Stil- 
isme és Boros Rudolf: A rajzolás vezérfonala. — Tanár: 
Lencsó János.

9. Gyakorlati kertészettan. A városi tanács határozata
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folytán Szitnyai József kir. tanácsos, polgármester úr jóaka- 
ratú felszólítására növendékeink hetenként egy-egy délután, 
télen a tanteremben elméleti, tavasszal a városi faiskolában 
gyakorlati szakszerű tanításban részesültek Sümegh József 
oki. kertésztanító, városi kertész úr részéröl.

A tanítóképzőbe felvétetett az egész év folyamán nyil
vános és magántanuló 30, névszerint:

I. é v i ta n fo ly a m :
Juriéek Pál, ág. h. ev., Császtkó Nyitravm.
Moravecz János, ág. h. ev., Selmecbánya.
Priviczky Ádám, ág. h. ev. Hodrusbánya Hontvm.
Szlujka Gyula, ág. h. ev., Selmecbánya.

I I .  é v i  é v fo lya m .
Bogya Elemér, ág. h. ev, Selmecbánya.
Hódos Ferenc ism., ev. ref, Selmecbánya. 
Kruppa Pál, ág. h. ev, Bagonya Hontvm.
Pischl Gyula, ág. h. ev., Selmecbánya. 
Puchovszky József, ág. h. ev., Selmecbánya. 
Szlabej Rezső, ág. h. ev., Tiszolc Gömörvm.

Magántanulók:
Benyó György, ág. h. ev., Tótkisfalu Nógrádvm. 
Pántyik János, ág. h. ev., Gácsliget Nógrádvm.

I I I .  é v i  ta n fo ly a m ;
Kotulják Géza, ág. h. ev., Balassagyarmat Nógrádvm. 
Morgenstern Lajos, ág. h. ev., Selmecbánya.
Nemann Béla ism., ág. h. ev., Besztercebánya Zólyomvm. 
Svonyavecz János, ág. h. ev., Korpona Hontvm.

Magántanuló:
Klinczkó Lajos, ág. h. ev., Madácsi Nógrádvm., vizsgá

latán maradt.
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IV . é v i ta n fo ly a m :

Klimacsek János, ág. h. ev., Ótura Nyitravm.
Melich András, ág. h. ev., Sztrizs Gömörvm.
Rostár János, ág. h. ev., Breznóbánya Zólyomvm.,
Szabó Mihály, ág. h. ev., Nagybecskerek.
Szutórisz Aladár, ág. h ev., Csal Hontvm.
Valentik János, ág. h. ev, Selmecbánya.
Varga Géza, ág. h. ev., Alsóterény, Hontvm.

Magántanulók:

Bodnár Lajos, ág. h. ev., Vidornya Trencsénvm.
Brodnyánszky Pál, ág. h. ev., Baczur Zólyomvm.
Gerengay Pál, ág. h. ev., Irtványos Barsvm.
Hámornik Mihály, ág. h. ev., Csesztve Nógrádvm.
Pántyik Gyula, ág. h. ev., Kishalom Nógrádvm.
Szutórisz Géza, ág h. ev., Patvarc, Nógrádvm.

A tanítóképző nyilvános tanulóinak vizsgálatai a fögim- 
náziumi tanulók vizsgálataival egy időben tartattak meg. A 
magántanulók vizsgálatai június 21. és 22-én voltak. Ezen 
napokon és június 23-án tartottuk meg nagytiszteletü Händel 
Vilmos ev. föesperes úr elnöklete alatt és Dr. Sztáncsek Zoltán 
kir. tanfelügyelő úr jelenlétében a tanképesítö vizsgálatot, 
melyet a nyilvános tanulók mind sikerrel állottak meg, a 
magántanulók közül egy ismétlésre, kettő pedig javító vizs
gálatra utasíttatott.

2. Z e n e in t é z e t .

A líceummal kapcsolatos zeneintézetben növendékeink 
a zongorajátékban képezhetik ki magukat. Tandíj heti két 
óráért egy évre 40 korona. Hangszerek: 11 szárnyzongora, 
2 harmónium és 1 Rieger-féle orgona pedállal és két válto
zattal — első sorban tanítóképző céljaira —, hangjegyek és 
egyéb fölszerelések 3465 K 10 fillérnyi leltári értékben. A fő- 
gimnáziumi növendékek száma 2 volt. — Zenetanár: Becker 
Nándor, lie. rendes tanár.



91

3. É le lm e z ő .

Eforus: S uh aj da Lajos.
Az élelmezöben, számításba véve az évközben kimarad- 

takat és a később jelentkezőket, összesen 174 tanulót (101 
ág. h. ev., 20 ev. ref., 49 róm. kath., 2 izr., 1 unit. és 1 gör. 
kath.) láttunk el felekezeti különbség nélkül ebéddel és va
csorával. Ebédre hetenként ötször húslevest, egyenként 14 
deka húst és főzeléket, kétszer rántott levest, pecsenyét és 
főzeléket kaptak; vacsorára hetenként egyszer pörköltet vagy 
gulyáshúst, kétszer tésztát, négyszer főzeléket — kétszer 
sült hússal. Ezenkívül kaptak fejenként ebédre is, vacsorára 
is 20—20 deka jó kenyeret.

Az élelmezöi díj eddig 120 K volt. Tekitve azonban az 
országszerte uralkodó, de különösen városunkban nagy mér
tékben mutatkozó drágaságot, továbbá azt a körülményt, hogy 
az élelmieikkek s főképpen a hús ára igen magasra emelke
dett, tekintetbe véve továbbá azt, hogy egy tanuló évi ellá
tása a múlt tanévben is már 157 K 32 f került, e tanév folya
mán pedig 172 K 95 f, a líceum kormányzásával megbízott 
iskolai tanács ezt a dijat 160 koronára emelte, úgyhogy a 
tanulók a jövő iskolai évtől nem havi 12, hanem 16 koroná
ért kapnak ebédet és vacsorát. Csupán ebédért havonként 
10, vacsoráért 6 korona lesz fizetendő. A seniorok évi 100 
K, a portansok 80 K elengedésben fognak részesülni, ha a 
rájok bízott feladatnak pontosan és lelkiismeretesen megfe
lelnek. A tanítóképzősök évi díja, ebédért és vacsoráért, 70 K.

Mint eddig, ebben ez évben is többen, különösen sze
gény, szorgalmas és jó magaviseletü tanulók, azonkívül a 
seniorok, portansok és a choralisták, összesen 46-an, része
sültek élelmezöi díj elengedésben. Az elengedett összeg 
1720 K. Körülbelül ennyit gyűjtöttek supplicansaink s a gyűj
tés eredményének megfelelő összeget szoktunk elengedni.

4. P e tő f i  Kör.

A líceumi főgimnázium kebelében fennálló »Petőfi Ön
képzőkör«, mely ebben az évben munkásságának 80-ik 
esztendejét töltötte be, a jelen tanévre 1906. évi szeptember
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hó 26-án alakult meg Suhajda Lajos, a magyar nyelv és 
irodalom tanárának vezetése alatt 139 taggal, akik közül 75 
rendes és 64 rendkívüli volt. A Kör rendes tagjai a két felső 
osztály tanulói voltak, az V—VI. osztály tanulói pedig mint 
rendkívüli tagok szerepeitek. Az alakuló gyűlésen az elnök
nek az önképzés célját és módjait fejtegető beszéde s az 
alapszabályok felolvasása után a következő tanulókat válasz
tották meg tisztviselőknek: alelnök és titkár: Szabó Gyula 
Vili. o. t., főjegyző: Czukrász Aladár VIII. o. t., pénztáros: 
Hoznék Gyula VIII. o. t., ellenőr: Pető Sándor Vili. o. t., 
levéltáros: Starke Samu VIII. o. t., aljegyző: Bartha Béla
VII. o. t. A tisztikar pontosan és lelkiismeretesen teljesítette 
kötelességét.

Gyűléseit rendszerint szerdán délután tartotta a Kör. 
Összes üléseinek száma 37, és pedig tartott 19 rendes, 2 
rendkívüli, 8 bizottsági, 1 alakuló és 1 zárógyülést, ezenkívül 
1 nyilvános és 5 zártkörű ünnepélyt. A rendes gyűlések napi
rendjére a szokásos bejelentéseken kívül a titkárnál benyúj
tott és előzetesen már megbírált prózai és költői dolgozatok, 
szabadon választott vagy az elnök által feladott fejtegetések 
és szavalatok végleges elbírálás céljából közös megbeszélés 
tárgyai voltak. A tagok munkásságának irányítása, szorgal
mának fokozása és egyúttal az irodalmi munkálkodás mód
szerének elsajátítása végett a Kör vezetője ebben a tanévben 
is különböző tanulmányokból vett tételeket hirdetett ki, a 
melyeknek kidolgozásával több tanuló próbálkozott meg, 
kisebb nagyobb sikerrel, alkalmat nyújtva a tanulóknak egyes 
íróink működésének behatóbb tanulmányozására, a müveik
ben megnyilatkozó szépnek felismerésére és megértésére, a 
felolvasott dolgozatok alapján az egész Kör okulására. Sike
rültebbek voltak: Szabó Gyula Vili. o. t. »Politikai, anyagi, 
hadi és társadalmi műveltségünk a középkorban« (elismerés). 
Svehla Gyula VIII. o. t. »A madarakról« (jegyzőkönyvi di
cséret). Pető Sándor Vili. o. t. »A népköltészetről«, »A vilá
gításról« (mindkettő jegyzőkönyvi dicséret). Hoznék Gyula 
Vili. o. t. »Napunk és bolygórendszere« (érdemkönyv). Csorba 
Sándor VII. o. t. »Micsoda szolgálatokat tett Magyarország 
a Habsburg-háznak« (érdemkönyv). Vajdicska János VI. o. t. 
»II. József reformeszméi« (elismerés) c. tételek kidolgozásai.
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A tanév folyamán beérkezett 51 munka, 37 prózai és 
14 verses. Érdemkönyvbe került 5 próza, jegyzőkönyvi dicsé
retet nyert 10 (7 próza, 3 költemény), elismerésben részesült 
11 (8 próza, 3 költemény), méltánylást kapott 12 (8 próza,
3 költemény, 1 műfordítás), tudomásul vétetett 8 (4 próza,
4 költemény), bírálatlan maradt 5. Az előbb említett tételeken 
kívül sikerültebb dolgozatok voltak: Szabó Gyula Vili. o. t. 
»Tompa élete és barátsága Petőfivel és Arannyal« (jegyző
könyvi dicséret), »Emlékbeszéd Arany János fölött« (méltány
lás). Palovics Gyula VIII. o. t. »Az orosz cárok politikája« 
(jegyzőkönyvi dicséret). Czukrász Aladár Vili. o. t. »Meg
nyitó beszéd március 15-ére« (jegyzökönvvi dicséret). Véssey 
Kálmáp VII. o. t. »A fehér liliom«, novella (érdemkönyv), 
»Piroska«, novella (érdemkönyv), »A cimbalom meséje« (jegy
zőkönyvi dicséret). Csorba Sándor VII. o. t. »Ünnepi beszéd 
március 15-ére« (érdemkönyv). Eördögh Rezső VII. o. t. 
»Bem apó« (jegyzőkönyvi dicséret). Ágfalvi Endre VII. o. t. 
»Petőfi életrajza« (elismerés). Bartha Béla VII. o. t. »Ciprus
lombok Etelka sírjáról« (elismerés). Szabó Antal VII. o. t. 
»Arany János élete« (elismerés).

Az élöszóbeli előadásban elért ügyesség feltüntetésére 
egyrészt a szabad előadások, másrészt a szavalatok szolgál
tak. A szabad előadás terén sikerültek: Szabó Gyula VIII. o. 
t. »Megnyitó beszéd okt. 6-ára«, »Emlékbeszéd Arany János 
fölött«; Pető Sándor Vili. o. t. már fentebb említett fizikai 
dolgozatának előadása; Eördögh Rezső VII. o. t. »Bem apó«, 
Czukrász Aladár VIII. o. t. »Megnyitó beszéd márc. 15-ére«, 
Csorba Sándor VII. o. t. »Ünnepi beszéd márc. 15-ére«. •— 
A tanév folyamán összesen 41 szavalat hangzott el, melyek 
közül 13 jegyzőkönyvi dicséretben, 5 elismerésben, 10 mél
tánylásban, 3 tudomásvételben részesült; bírálatlan maradt
10. A szavalásban kitűntek: Véssey Kálmán VII. o. t., Szabó 
Gyula VIII. o. t., Eördögh Rezső  VII. o. t., Soltész János 
VII. o. t., Pető Sándor VIII. o. t. és Csorba Sándor VII. o. t.

A hazafias érzés ápolása s nagyjaink iránti kegyelet 
lerovása végett 6 ünnepi gyűlést tartott a kör,] 5 zártkörűt 
és 1 nyilvánosát.

Október 3-án tartott ülésén az aradi vértanúk emléké
nek áldozott. Ennek az ünnepi megemlékezésnek sorrendje
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a következő volt: 1. Szózat. 2. 1849. október 6. Irta és elő
adta Szabó Gyula Vili. o. t. 3. Ábrányi Emil: A 13. Szavalta 
Csorba Sándor VII. o. t. 4. Epizód a szabadságharcból. Irta 
és felolvasta Szabó Antal VII. o. t. 5. Ábrányi Emil: Mi a 
haza? Szavalta Véssey Kálmán VII. o. t. 6. Hymnus.

Október 29-én tartott gyűlése II. Rákóczy Ferenc em
lékezetének volt szentelve. Műsora: 1. Szózat. 2. Megnyitó 
beszéd. Irta Véssey Kálmán VII. o. t.; előadta Csorba Sándor 
VII. o. t. 3. Farkas Imre: Rákóczy induló. A zenekar kísére
tével szavalta Szabó Gyula VIII. o. t. 4. II. Rákóczy Ferenc. 
Irta és felolvasta Veress József VII. o. t. 5. Farkas Imre: 
Czinka Panna. A zenekar kíséretével szavalta Véssey Kálmán 
VII. o. t 6. Ezután az intézet igazgatója ismertette meg a 
tanuló ifjúságot Rákóczy Ferenc és bujdosótársai hamvainak 
feltalálásával. 7. Végül a Hymnus eléneklése rekesztette be 
a kegyeletes megemlékezést.

December 5-én Tompa Mihály emlékét ünnepelte meg 
a kör. Műsora: 1. Szózat. 2. Tompa M. »Temetés«. Szavalta 
Pető Sándor VIII. o. t. 3. Tompa Mihály élete és barátsága 
Petőfivel és Arannyal. Irta Szabó Gyula VIII. o. t. Felolvasta 
Czukrász Aladár VIII. o. t. 4. Tompa M. »Az én lakásom«. 
Szavalta Poszpisil Béla VII. o. t. 5. Tompa allegóriáinak is
mertetése. Irta és felolvasta Litassy Béla VIII. o. t. 6. Hymnus.

Januárius 23-án tartott gyűlése Petőfi Sándor emlé
kezetének volt szentelve. Műsora: 1. Szózat. 2. Petőfi Sándor 
»A rab«. Szavalta Soltész János VII. o. t. 3. Petőfi Sándor 
életrajza. Irta és felolvasta Ágfalvi Endre VII. o. t. 4. Petőfi 
Sándor »Az örült«. Szavalta Véssey Kálmán VII. o. t. 5. Ci
pruslombok Etelka sírjáról. Irta és felolvasta Bartha Béla VII. 
o. t. 6. Hymnus.

Május 1-én tartott gyűlésén Arany János emlékezetét 
ünnepelte meg a kör. Műsora: 1. Szózat. 2. Emlékbeszéd 
Arany J. fölött. Irta és előadta Szabó Gyula VIII. o. t. 3. Arany 
J. »Magányban«. Szavalta Eördögh Rezső VII. o. t. 4. Arany 
János élete. Irta és felolvasta Szabó Antal VII. o. t. 5. Arany 
J. »Koldusének«. Szavalta Pető Sándor VIII. o. t. 6. Hymnus.

Mint rendesen, ebben az évben is nyilvános hazafias 
ünnepélyt rendezett a Kör a magyar szabadság emléknapján, 
március 15-én, a Városi Vigadó nagytermében, az egész
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tanári kar, az ifjúság és városunk hazafias, müveit, nagy 
számban megjelent közönségének jelenlétében. Műsora a kö
vetkező volt: 1. Hymnus. Énekelte az egész ifjúság. 2. Nemzeti 
dal. Petőfi Sándortól. Szavalta Pető Sándor VIII. o. t. 3. Meg
nyitó beszéd. Irta és előadta Czukrász Aladár Vili. o. t. 4. A 
cimbalom meséje. Irta és szavalta Véssey Kálmán VIII. o. t.
5. Be gyönyörű nemzet. Palotásitól. Énekelte a líceumi vegyes
kar. 6. Alkalmi beszéd. Irta és előadta Csorba Sándor VII. o. t. 
7. Él a magyar. Irta Ábrányi Emil. Szavalta Soltész János 
VII. o. t. 8. Bem apó. Irta és előadta Eördögh Rezső VII. o. t.
9. Koldus. Irta Ábrányi Emil. Szavalta Szabó Gyula VIII. o. t.
10. Szózat. Énekelte az egész ifjúság.

Munkásságuk elismeréséül s a jövőre való buzdításul a 
következők részesültek jutalmazásban: Véssey Kálmán VII. 
o. t. két érdemkönyvbe írt novellájáért, költeményéért és 
sikerült szavalataiért 25 kor.; Szabó Gyula VIII. o. t. emlék
beszédeiért, előadásaiért és sikerült szavalataiért 20 kor.; 
Csorba Sándor VII. o. t. két érdemkönyvbe írt munkájáért, 
szavalataiért és bírálataiért 20 kor.; Hoznék Gyula VIII. o. t. 
»Napunk és bolygórendszere« cimü érdemkönyvi munkájáért 
16 kor.; Pető Sándor VIII. o. t. »A népköltészetről«, »A vi
lágításról« cimü munkáiért, szavalataiért 16 kor.; Soltész 
János VII. o. t. szavalataiért 16 kor.; Eördögh Rezső VII. 
o. t. »Bem apó« cimü munkájáért, sikerült szavalataiért, ügyes 
szóbeli felszólalásaiért 14 kor.; Czukrász Aladár Vili. o. t. 
»Megnyitó beszéd március 15-ére« cimü munkájáért és jegyzői 
teendőiért 12 kor.; Svehla Gyula VIII. o. t. »A madarakról« 
cimü munkájáért 12 kor.; Palovics Gyula VIII. o. t. »Az orosz 
cárok politikája« cimü munkájáért és bírálataiért 12 korona 
értékű könyvben; összesen 163 korona.

5. B ib l ia - E g y e s ü le t .

A Gusztáv Adolf-féle, illetőleg Biblia-Egyesület célja 
szegény protestáns egyházakat és iskolákat részint vallásos 
irányú müvekkel, — leginkább bibliák- és újtestámentomok- 
kal, énekes- és imakönyvekkel — részint pedig pénzbeli 
adományokkal is segíteni s a tanuló ifjúságban ev. egyházunk 
iránt ily módon is részvétet ébreszteni, ápolni s fentartani.
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Elnöke: Hamrák Béla, lie. vallástanár; alelnök: Pető 
Sándor Vili. o. t.; főjegyző: Szabó Gyula Vili. o. t.; föpénz- 
táros: Szabó Mihály IV. é. tkpzös; ellenőr: Svehla Gyula 
Vili. o. t.; aljegyző: Eördögh Rezső VII. o. t. A pénztárosok, 
kiknek feladata az egyes osztályokban a havi járulékokat 
begyűjteni s a begyült pénzről a havi gyűléseken beszámolni, 
Vili. o.-ban Krcsméry Gyula Vili. o. t ;  VII. o.-ban März 
Jakab VII. o. t;  VI. o.-ban Robács Alfréd VI. o. t; V. o.-ban 
H/avács Sándor V. o. t.; IV. o.-ban Ferjencsik Pál Vili. o. t.; 
III. o.-ban Czukrász Aladár \ 111. o. t.; II. o.-ban Langos 
János VII. o. t.; I. o.-ban Kuch Béla VII. o. t.

A havi gyűléseken az erre önként vállalkozók vallásos 
tárgyú szavalatokat és felolvasásokat tartottak. Szavaltak: 
Szabó Gyula, Szabó Mihály, Varga Géza, Pol/acsik Fe
renc, Véssey Kálmán, Eördögh Rezső, Czukrász Aladár, 
Ponoczky Kázmér, Soltész János, Langos János, Pető 
Sándor, Keviczky Pál. Felolvastak: Pető Sándor, Langos 
János, Miklian István, Tóth József, Soltész János, Lukács 
Ottó, Eördögh Rezső.

Október hó 31-én megünnepeltük a reformáció emlék
ünnepét. A templomban Hamrák Béla, az egyesület elnöke 
prédikált. Ennek végeztével a liceum dísztermében megtar
tottuk nyilvános ünnepélyünket, melynek műsora a következő 
volt: 1. Erős vár . . . Énekelte az ifjúság. 2. Megnyitó. Tar
totta Szabó Gyula Vili. o. t. 3. Az agg prédikátor. Szavalta 
Szabó Mihály IV. é. tkpzös. 4. A reformáció tüzpróbája ha
zánkban. Felolvasta Pető Sándor Vili. o. t. 5. Rákóczi induló. 
(Farkas J.) Szavalta zenekiséret mellett Szabó Gyula Vili.
o. t. 6. Karaffa. Szavalta Poszpisil Béla VII. o. t. 7. Mint a 
szép hives patakra . . . Énekelte az ifjúság.

Március hó 16-iki gyűlésünket bevett szokás szerint a 
szabadságharc emlékének szenteltük. Ekkor szavalt Soltész 
János VII. o. t. és Szabó Gyula VIII. o. t., munkát felolvasott 
Mi k i ián István V. o. t.

A filléres adományokból befolyt az év folyamán 237 
korona 28 fillér. A június 15-én tartott zárógyülés a befolyt 
összeget következőkép osztotta szét: a helybeli két egyház 
szegény konfirmandusai részére 50 korona, egyetemes gyám
intézetnek 24 korona, konfirmandusok Otthonának 40 korona,
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irtványosi, felsökemencei, klopódiai, kissárói egyházaknak 
5—20 koronányi pénzösszeg, illetve ily értékben bibliák fog
nak küldetni.

Jutalomkönyvet kaptak 60 korona értékben az egyesület 
tisztviselői és a buzgóbb tagok közül Tóth József Vili., Soltész 
János VII., Varga Géza VI., Lukács Ottó V., Eördögh Lajos
IV., Nagy Jenő III., Lencsó Péter II. és Kollár István I. o. t.

6. L ie c u m i  z e n e t á r s a s á g .
Vezető és ügyvivő elnök: Becker Nándor, lie. rendes 

tanár. A társaságnak az elmúlt tanévben 114 működő (97 
énekes és 17 zenész) és 223 pártoló, összesen 337 tagja volt. 
A szeptember 25-én egybegyült alakuló ülésen választott ez 
évi tisztviselők a következők: Starke Samu Vili. o. t. alel- 
nök; Till Dénes Vili. o. t. zenekari vezető; Konta Dezső
VIII. o. t. énekkari vezető; Svefi/a Gyula VIII. o. t. jegyző; 
Ivicsics Pál VII. o. t. pénztáros; Langos János VII. o. t. 
ellenőr; Hoznék János VI. o. t. és Ponoczky Sándor V. o. 
t. szertárosok.

A szoprán-alt énekesek, a tenor-basszus énekesek, vala
mint a zenekar tagjai heti 2 — 2 órában jelentek meg a gya
korló órákon, amelyeket a zenetársaság elnöke vezetett. Az 
énekgyakorlatok rendesen egész március 15-ig, a zenegyakor
latok egészen május végéig folytak.

A zenetársaság működő tagjai 1907. januárius 31-én 
tánccal egybekötött jótékonycélu hangversenyt rendeztek, 
amelynek műsora a következő volt: 1. A) Tinódi Sebestyén 
»Egri históriának sommája«. (16-ik századbeli dallam.) B) Pa- 
lotásy János. »Csak gyönyörű nemzet«. Előadja a vegyeskar.
2. Schubert Ferenc. Rozamunda-Nyitány«. Előadja a zenekar.
3. Egressy Béni. »Beteg leány«. Előadja a vegyeskar. 4. Thury 
Zoltán. »Sötétség«. Előadja Véssey Kálmán VII. o. t. 5. AJ 
Heller Stephen. 78-ik mü. »Vivo e leggiero«. B) Volkmann 
Robert. 11 -ik mü. »A malomban«. Előadja a zenekar. 6. Ma
gyar népdalegyveleg. Előadja a vegyeskar. 7. Alletter Ferenc. 
»Zászlóavató-lnduló«. Előadja a zenekar. — A zenetársasági 
énekkar közreműködött még a lie. »Petőfi Önképzőkör« már
cius 15-én megtartott díszülésén is két énekszámmal.

7
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A hangverseny tiszta jövedelme 238 K 20 f. Ezen összeg
ből juttattunk helybeli szegény iskolagyermekek segélyezésére 
20 K-t, valamint az Erdösi emléktáblára 10 K-t. Az eperjesi 
tornaversenyen és az azzal kapcsolatos tátrai kiránduláson 
költöttünk 22 tanulóra ä 30'30 K-t és 14 tanulóra ä 30 f-t, 
összesen 670 K 80 f-t, mert a népbankban kamatozó tőkénk 
egyúttal tanulmányi kirándulási alap az intézet szegényebb 
sorsú növendékei részére. Most a tanév végén kitesz ezen 
töke az ez idei pénztári maradékkal együtt 683 K 98 f-t.

A tagsági, igen mérsékelt járulékokból befolyt 147 K 
nemcsak a rendes évi szükségletek — hangjegyek, hangsze
rek, húrok stb. — fedezésére volt elegendő, hanem még 27 K 
78 fillérnyi pénztári maradékot is eredményezett.

A zenetársaság megjutalmazta Konta Dezső Vili. o. t. 
énekkari vezetőt és Till Dénes Vili. o. t. zenekari vezetőt 
szorgalmukért 12—12 korona értékű emléktárgygyal.

7. T e s tg y a k o r ló  kör.

Célja heti 2 órai tornán kívül a testgyakorlatok egyéb 
nemeinek, de különösen a vívásnak rendszeres gyakorlása. 
A kör november hó 3-án alakult meg. Beiratkozott 38 rendes 
és 98 pártoló tag. Tagsági díj a rendes (vívó) tagoknak 4 K, 
a pártoló tagoknak 1 K. Rendes tag csak VI., VII. és VIII. 
o. tanuló lehet. A tagsági dijakból befolyó pénz vívó- és 
tornaszerek beszerzésére fordíttatik. Van 40 kard, 30 keztyü, 
20 fej védő, 2 plasztron, 1 diszkosz, 2 vitör, 12 turultányér és 
6 turullabda. Gyakorló órák: szerdán és szombaton 4—6-ig.

A kör működése nov. 3-tól április 1-ig tartott. Volt össze
sen 30 kettős gyakorló óra. Az iskolavivásban 24 tanuló vett 
részt. Volt két mintacsapat, melynek tagjai leginkább elötor- 
nászi teendőkben képeztettek ki.

A kör elnöke és a gyakorlatok vezetője: Künsztler Já
nos lie. tornatanár; alelnöke: Tóth József VIII. o. t. jegyző: 
Fábry Lajos Vili. o. t. föpénztáros: Ferjencsik Pál Vili. o. 
t. ellenőr: Timkó Ágoston Vili. o. t. szertáros: Szvoboda 
Alajos VIII. o. t.

Jutalomdijat kapott: Tóth József \ III. o. t. (10 K), Fábry 
Lajos VIII. o. t. (10 K), Szvoboda Alajos Vili. o. t. (10 K).
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8. G y o rs író  k ö r.
Célja a tanulók kiképzése a Gabelsberger-Markovics 

rendszerű gyorsírásban. Ezen cél elérése végett tanítja a leve
lező Írást, járat gyorirási lapokat, a maga körében gyorsirási 
versenyeket rendez. Vezetője: Szever János Iiceumi tanár; 
jegyzője és könyvtárosa: Uhliar Samu VIII. o. t.; tanfolyam- 
vezetői: Uhliar Samu Vili. és Vuc/y Alfréd VIII. o. t.; pénz
tárosa: Piítz Samu VI. o. t. Tagok száma 75 rendes, 15 pár
toló. A rendes tagok díja 1 K, a pártolóké 60 f. Tagsági 
díjakból befolyt 79 K, egyéb bevétel 3510 K, a múlt tanévi 
pénzmaradvány 75'57 K. Összesen: 189 67 K. A kör kiadása: 
122 26 K, pénzmaradvány az 1907/8 tanévre 67 41 K. Tartott 
egy alakuló s egy évzáró gyűlést. Könyvtára számára, mely 
hetenként egyszer állott a tagok rendelkezésére, járatta a 
«Szegedi Gyorsíró», «Országos Gyorsiró-Közlöny», «Magyar 
Gyorsíró Újság», «Soproni Gyorsíró», «Gyorsirási Szemle» és 
«Az írás» c. folyóiratokat. A kezdők között kitűntek: Lukács 
Ottó V. o. t, Valentényi Sándor VI. o. t.; a haladók között: 
Heininger Antal, Tolonich József VI., März Jakab VII., Sauer 
Zoltán Vili. o. t.; a vitaírók között: Piltz Samu, Vajdicska 
János VI., Gracza Lajos VII. o. t. A kör június 15-én tartotta 
meg versenyét, melyen a haladók első díját: Heininger Antal 
VI. o. t., a másodikat: März Jakab VII. o. t; a kezdők diját 
Lukács Ottó V. o. t. nyerte el.

7*



f) Az érettségi vizsgálat.

Érettségi vizsgálatot a lefolyt iskolaévben három ízben 
tartottunk: szeptember, december és júniusban. Az első két 
alkalommal Farbaky István nyug. föbányatanácsos, líceumi 
felügyelő volt az elnök és Dr. Stromp László pozsonyi theolo- 
giai tanár a kormányképviselő; az évvégi érettségi vizsgálatra 
pedig a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület püspöke nagy- 
tiszteletü Händel Vilmos ev. föesperest bízta meg az elnöki 
tiszttel, a m. k. vallás- és közoktatásügyi minisztert meg Dr. 
Mikler Károly eperjesi jogakadémiai dékán képviselte.

Szeptember 5., 6. és 7-én voltak az Írásbeliek, 10—13-áig 
a szóbeliek. Összesen 23 tanuló tett teljes érettségi vizsgá
latot, 10 javítót és 3 kiegészítőt.

December 4., 5. és 6-án tartottuk meg az Írásbelit, 7-én 
pedig a szóbelit, mely alkalommal 2 tanuló tett teljes érett
ségit, 7 pedig javítót és 1 kiegészítőt.

Az évvégi érettségi vizsgálatra összesen 51 ifjú s 2 leány 
gimnáziumi tanuló jelentkezett, kik közül 3 másodízben ké
szült érettségit, 1 pedig javítót tenni. Ezeken kívül 8 ifjú 
jelentkezett reáliskolai érettségivel, hogy a latinból a kiegé
szítő érettségi vizsgálatot letegye.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat a fögimnáziumi jelöl
tekkel május 21—23-áig, a reáliskolaiakkal pedig június 26-án 
tartottuk meg. Külön teremben készítette dolgozatait a két 
leánytanuló.

Az elnök a következő tételeket tűzte ki:
1. A magyar nyelvből:

Kazinczy és Kisfaludy Károly iránya összehasonlítva.
2. A latin nyelvből:

Cato és Caesar jellemzése. C. Sallusti Crispi De coniu- 
ratione Catilinae c. 53—54.
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3. A mathematikából:
Algebrai: Valaki 3000 koronáját 4V2% mellett helyezi 

el kamatos-kamatra. Ezután évenként, 8 éven keresztül, meg
lévő pénzéhez még 250 koronát tesz. Mennyi pénze lesz 
összesen az első betéttől számítva a 9-ik év végén, ha a 
kamatok félévenként tökésíttetnek ?

Geometriai: Egy egyenes kúp palástja úgy viszonylik 
alapjához, mint 17:8. A derékszögű háromszög, melynek for
gásából a kúp keletkezett, 40 dm. kerületű. Mekkora a kúp 
felszine és köbtartalma?

A bizottság az írásbeli alapján egy tanulót sem utasított 
ismétlő vizsgálatra. A szóbeli érettségi vizsgálat június 24-töl 
30-áig a következő eredménnyel folyt le:

Jelesen érett 4, névszerint: Hoznék Gyula, Palovits 
Gyula, Svehla Gyula, Uhliar Samu.

Jól érett 7, névszerint: Fábry Lajos, Ferjencsik Pál, 
Gólián Pál, Szopkó István, Till Dénes, Tóth József, Koehler 
Hilda.

Érett 29, névszerint: Bállá József, Bánik Gyula, Bocsek 
Nándor, Budinecz János, Cservenák Sándor, Czukrász Aladár, 
Grenczer Béla, Hell László, Reviczky Pál, Krausz József, 
Krcsméry Gyula, Litassy István, Longauer Győző, Lovász 
József, Nagy Bálint, Peterecz József, Pető Sándor, Pokorny 
István, Sándor Béla, Starke Samu, Surjanszky Ferenc, Szabó 
Gyula, Szegedi Vilmos, Szilvay Béla, Sztrhárszky Jenő, Timkó 
Ágoston, Vas Elek, Vudy Alfréd, Zsurilla Pál.

Javító vizsgálatra utasíttatott 10, ismétlő vizsgálatra 2.
Érettségi vizsgálatot többé nem tehet 1.
A 8 reáliskolai tanuló közül csak 4 tette le a kiegészítő 

érettségi vizsgálatot a latin nyelvből.
Az érettségit sikerrel befejezett összes fögimnáziumi 

tanulók pályaválasztása a következő: 4 theologiai, 1 bölcsé
szeti, 8 jogi, 6 orvosi, 3 állatorvosi, 1 mérnöki, 4 gazdasági, 
1 erdészeti, 3 bányászati, 1 ipari, 8 alsóbb hivatalnoki, 4 vasúti.



g) Figyelmeztetések a jövő iskolai évre 
vonatkozólag.

1. Az 1907/8 . iskola i é v  ta n k ö n y v e i .

I . o sztá ly .
Vallás: Bereczky, Bibliaismertetés, 1904.
Magyar nyelv: Szinnyei, Iskolai magyar nyelvtan I. r., 

1902.; Balogh Péter, Magyar olvasókönyv 1. r., 1907.
Latin nyelv: Hittrich, Latin nyelvtan, I. alaktan, 1905. 

Kárpáthy, Latin olvasó- és gyakorlókönyv, 1907.
Földrajz: Vitális, Földrajz I. k. Kogutovicz, Középiskolai 

földrajzi atlasz, I. r., 1904.
Természetrajz: Paszlavszky, Kis természetrajz I. r., 1905.
Mathematika: Dr. Lévay Ede, Számtan II. r.
Rajzoló geometria: Horti, Rajzoló geometria I. r., Zsitvay, 

Minták a szabadkézi rajzoláshoz I. f.

I I .  o sztá ly .
Vallás: Ugyanaz, mint az 1. osztályban és Uj-testámen- 

tom. 1903.
Magyar nyelv: Szinnyei, Iskolai magyar nyelvtan II. r., 

1904. Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv II. r., 1900.
Latin nyelv: Hittrich, Latin nyelvtan, ugyanaz, mint az 

I. osztályban; Dávid, Rövid latin olvasó- és gyakorlókönyv, 1906.
Földrajz: Vitális, Földrajz II. k. Kogutovicz, Középis

kolai földrajzi atlasz II. r., 1904.
Természetrajz: Szterényi, Természetrajz II. k., 1904.
Mathematika: Dr. Lévay Ede, Számtan II. r., 1906.
Rajzoló geometria: Horti, Rajzoló geometria II., Zsitvay, 

Minták a szabadkézi rajzoláshoz II. f.
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I I I .  o sz tá ly .
Vallás: Bereczky, A keresztyén egyház rövid története,

1905.
Magyar nyelv: Szinnyei, Rendszeres magyar nyelvtan, 

1905. Lehr-Riedl, Magyar olvasókönyv Hl. r., 1900. Ajánlott 
segédkönyv: Kelemen Béla, Jó magyarság. 1906.

Latin nyelv: Hittrich, Latin nyelvtan, II. mondattan. 
1902. Roseth, Latin olvasókönyv Cornelius Neposból, 1907. 
Dr. Paulovics, Szemelvények Phaedrus meséiből, 1906. Schmidt, 
Latin-magyar és magyar-latin szótár. 1902.

Német nyelv: Albrecht, Német nyelvtan és Albrecht, 
Német gyakorlókönyv I. r., 1905.

Történet: Baróti-Csánki, Magyarország története 1. r., 
1901. Kogutovicz, 10 térkép a hazai történelem tanításához, 
1901.

Földrajz: Ugyanaz, mint a II. osztályban. Makay, Fizika 
és fizikai földrajz, 1902. Kogutovicz, Középiskolai földrajzi 
atlasz III. r., 1905.

Mathematika: Arany-Szijártó, Számtan 111. r., 1907. 
Rajzoló geometria: Horti, Planimetriai constructiók III. 

és IV. rész. 1904.
IV . o sz tá ly .

Vallás: Bereczky, Kér. hittan és erkölcstan, 1900. 
Magyar nyelv: Korda, Stilisztika és verstan, 1900. Lehr, 

Arany Toldija. XI. kiadás Ajánlott segédkönyv: Kelemen Béla, 
Jó magyarság. 1906.

Latin nyelv: Dávid, Rövid latin nyelvtan, 1906. Hittrich) 
Szemelvények C. J. Caesar De bello Gallico c. müvéből, 1904. 
Csengeri, Szemelvények Ovidiusból, 1905 Szótár ugyanaz, 
mint a III. osztályban.

Német nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a III. osztályban. 
Albrecht, Német olvasókönyv II. k., 1903.

Történet: Baróti-Csánki, Magyarország története II. r., 
1901. Térkép ugyanaz, mint a III. osztályban.

Természetrajz: Szterényi, Növénytan, 1904. Segédkönyv: 
Dr. Cserey, Növényhatározó, 1907.

Mathematika: König-Beke, Algebra, 1906.
Rajzoló geometria: Ugyanaz, mint a III. osztályban.
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V. o sztá ly .

Vallás: Batizfaly-Bereczky, Bibliaismertetés, 1906.
Magyar nyelv: Riedl, Rhetorika, 1906. Greguss-Beöthy, 

Magyar balladák, 1900.
Latin nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a IV. osztályban. 

Kont-Schmidt, M. Tullii Ciceronis De imperio Cn Pompei, 1906. 
Geréb, M. Tullius Cicero védöbeszéde A. Licinius Archias 
ügyében, 1901. Csengeri, ugyanaz, mint a IV. osztályban 
Wagner-Horváth, Római régiségek, 1905. Szótár ugyanaz, mint 
a III. osztályban.

Görög nyelv: Curtius-Ábel, Görög nyelvtan, 1896. 
Schenkl-Ábel, Görög olvasókönyv, 1900.

Görögpótló irodalom: Gyomlay, Homeros Odysseiája. 
Csengeri, Homeros lliasa, 1903. Badics, Magyar irodalmi ol
vasókönyv, 1905. Geréb, Herodotosból szemelvények, 1903.

Német nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a III. osztályban. 
Kohlbach, Szemelvények Heine, Uhland, Lenau költeményei
ből. Heinrich, Német tan- és olvasókönyv I. k., 1901. Kelemen, 
Szótár.

Történet: Mika, Világtörténet 1. k., 1902. Kogutovicz, 
Történelmi iskolai atlasz l. f., 1905.

Természetrajz: Paszlavszky József, Az állattan kézi
könyve, 1903.

Mathematika: König-Beke, ugyanaz, mint a IV. osz
tályban és Moénik-Klamarik-Wagner, Geometria, 1903.

VJ. o sztá ly .

Vallás: Händel, A keresztyén egyház története, 1877.
Magyar nyelv: Riedl Frigyes, Poétika, 1901. Endrei, 

Gróf Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme, 1901. Moliére-Arany, 
A tudós nők, 1905. Shakespeare-Petöfi, Coriolanus 1901.

Latin nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a IV. osztályban. 
Cserép, Szemelvény Vergilius Aeneiséböl, 1904. Kalmár, Sze
melvények Liviusból, 1905. Wagner ugyanaz, mint az V. 
osztályban. Burián, Latin-magyar és magyar-latin szótár, 1902.

Görög nyelv: Dóczi Imre, Görög nyelvtan, 1904. Olvasó
könyv ugyanaz, mint az V. osztályban. Keczer Béla, Szemel
vények Xenophonból. Wagner-Horváth, Görög régiségek 1906.
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Görögpótló irodalom: Badics, Magyar irodalmi olvasó
könyv II. r., 1905. Wagner-Horváth, Görög régiségek, 1906. 
Kempf, Iphígenia Taurisban, 1895. Sophokles-Csiky, Antigone, 
1904.

Német nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a III. osztály
ban. Heinrich, Német balladák és románcok I—II. rész, 1905. 
Heinrich, Német tan- és olvasókönyv II. kötet, 1904. Szótár 
ugyanaz, mint az V. osztályban.

Történet: Mika, Világtörténet II. k., 1902. Kogutowicz, 
Történelmi iskolai atlasz II. f., 1904.

Természetrajz: Szterényi, Ásványtan és chémia 1904.
Mathematika: Mocnik-Klamarik-Wagner, Geometria, 

1903. Algebra ugyanaz, mint a IV. osztályban.

V II. o sztá ly .
Vallás: Bereczky, A magyar protestáns egyház törté

nete, 1901.
Magyar nyelv: Beöthy, A magyar nemzeti irodalom 

történeti ismertetése I. k., 1907. Szinnyei, A magyar nyelv, 
6. kiadás. Hevesi, Katona Bánk-bánja.

Latin nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a IV. osztályban. 
Hittrich, Sallustius Jugurtha, 1905. Incze József, M. T. Cice- 
ronis in Verrem acc. 1. IV. De signis. Cserép, mint a VI. 
osztályban. Wagner, ugyanaz mint az V. osztályban. Szótár, 
ugyanaz mint a VI. osztályban.

Görög nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint az V. osztályban. 
Geréb, Görög prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és 
Platon irataiból, 1903. Csengeri, Homeros Odysseiája és Jegy
zetek Homeros Odysseiájához. Wagner, ugyanaz mint a VI. 
osztályban.

Görögpótló irodalom: Badics, Magyar irodalmi olvasó
könyv III. r., 1904. Szilasi, Szemelvények Thukydidesböl, 1900. 
Wagner-Horváth, ugyanaz mint a VI. osztályban. Dr. Földi, 
Demosthenes válogatott beszédei, 1903.

Német nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a III. osztályban. 
Schnabel, Hermann und Dorothea. Miklós Ferenc, Német 
olvasókönyv a VII. és VIII. osztály számára, 1905. Szótár, 
ugyanaz mint az V. osztályban.
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Történet: Mika, Világtörténet III. k. Kogutowicz, Tör
ténelmi iskolai atlasz III. f. 5. kiadás.

Természettan: Dr. Kovács Zoltán, Fizika, 1904. 
Mathematika: Algebra, ugyanaz mint a IV. osztályban. 

Geometria, ugyanaz mint az V. osztályban.

V III . o sztá ly .
Vallás: Zsilinszky-Bereczky, Keresztyén hit- és erkölcs

tan, 1902.
Magyar nyelv: Beöthy, A magyar nemzeti irodalom 

történeti ismertetése II. k., 1905. Szinnyei, ugyanaz mint a VII. 
osztályban. Madách, Az ember tragédiája (Alexander B.)

Latin nyelv: Nyelvtan, ugyanaz mint a IV. osztályban. 
Gyomlay, Szemelvények Tacitus nagyobb történeti müveiből. 
Wirth, Szemelvények Horatius müveiből. Wagner, ugyanaz 
mint az V. osztályban. Szótár, ugyanaz mint a VI. osztályban.

Görög nyelv: Nyelvtan, ugyanaz mint a VI. osztályban. 
Csengeri, Homeros Iliasa és Jegyzetek Homeros Iliasához. 
Geréb, ugyanaz mint a VII. osztályban. Wagner, ugyanaz 
mint a VI. osztályban.

Görögpótló irodalom: Dr. Földi, Platon, 1905. Dr. Geréb, 
A görög vallás és művészet.

Német nyelv: Nyelvtan, ugyanaz mint a III. osztályban. 
Olvasókönyv, ugyanaz mint a VII. osztályban. Schiller’s 
Wilhelm Tell, 1904. Szótár, ugyanaz mint az V. osztályban.

Történet: Andor József, Magyarország története, a Vili. 
osztály számára, 1904.

Természettan: Szíjártó, Kísérleti fizika II. r., 1904. 
Mathematika: Mocnik-Klamarik-Wagner, Algebra és 

Geometria.
Philos, propaedeutika: Szitnyai, Lélektan és logika, 1904.

Ajánljuk a szülőknek és gyámoknak nemcsak a rend
hez szoktatás, de különösen betegségektől való megóvás 
szempontjából, hogy uj könyveket szerezzenek be. Ezt annál 
inkább megtehetik, mert — mint az előző könyvjegyzékből 
láthatják — nagyon sok könyvet több évre vesznek. Ezeket 
mindenesetre köttessék is be. A könyveket legcélszerűbben
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a helybeli könyvkereskedésekben szerezhetik be. Ugyanitt 
kaphatják a görögpótló rajzhoz szükséges felszerelést.

A testgyakorláshoz beszerzendő egy tornaing, cipő, öv 
és deáksipka.

2. F e l v é te l ,  f i z e t e n d ő k .
Az 1907/8. iskolai év szeptember elején kezdődik. 

Augusztus 31-én lesznek a javító- és pótvizsgálatok, és pedig 
délelőtt 8 órától a négy alsó osztálybeliekkel, délután 2 órá
tól a négy felső osztálybeli tanulókkal.

A beírás szeptember 1. (vasárnap), 2. és 3-án tart, na
ponta 9—12-ig és 3—5-ig.

4-én nyitjuk meg ünnepélyesen az iskolai évet.
Az első osztályba az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében 

csak oly növendékek vétetnek fel, akik életük kilencedik 
évét már betöltötték és vagy arról, hogy a népiskola négy 
alsó osztályát jó sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert 
bizonyítványt mutatnak elő, vagy felvételi vizsgálaton igazol
ják, hogy hasonló mértékű képzettségük van. Ezen felvételi 
vizsgálatok a beirási napok d. e. 8 — 9 és d. u. 5—6 óráiban 
lesznek. Tizenkét évnél idősebb tanulónak az 1. osztályba 
fölvétele fölött a tanártestület határoz. A felvételkor tartozik 
a tanuló felmutatni keresztlevelét vagy születési bizo
nyítványát, továbbá orvosi bizonyítványt arról, hogy mikor 
volt utoljára oltva, különben fel nem veszem.

Akik valamely felsőbb osztályba más tanintézetből jön
nek, a megelőző osztály bizonyítványát és keresztlevelüket 
vagy születési bizonyítványukat kötelesek elömutatni. Kik 
nálunk jártak, az osztály-bizonyítványt adják át. A Vili. 
osztályba más intézetből jövőket csak úgy fogadunk be, ha 
jó a bizonyítványuk, vagy ha kimutatják, hogy alapos oknál 
fogva célszerű rájuk nézve a líceumba való beiratkozás, vagy 
ha önkéntismétlök.

Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja köte
les kijelenteni, vájjon fia vagy gyámoltja az 1890. évi XXX. 
t.-c. értelmében a görög nyelvet avagy az idézett t.-c. által 
meghatározott görögpótló irodalmat és rajzot fogja-e tanulni-

Akinek a lefolyt tanévre vagy régibb tartozása van, fel
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nem veszem, míg az iskola iránti kötelezettségének eleget 
nem tesz.

Az igazgatónál történt beiratkozás után minden tanuló 
köteles osztályfőjénél jelentkezni.

Az iskolai fizetendők: Minden tanuló felvétele alkal
mával 6 K felvételi díjat, 6 K állami nyugdíjilletéket, 1 K-t 
az ifjúsági könyvtárra tartozik fizetni. A tandíj egész évre 
48 K, mely a felvételkor is fizethető, de negyedrészekben okt. 
15-éig, dec. 1-éig, márc. 15-éig és május 1-éig okvetlenül tör
lesztendő. Szegénysoru, jeles elömenetelü és jó magaviseletü 
tanulók valláskülönbség nélkül tandijelengedésben részesül
hetnek. Ebbéli folyamodványaikat az iskola-tanácshoz címezve 
a lie. igazgatójánál az I. félévre vonatkozólag mellékelve az 
előző tanévi bizonyítványt okt. 1-éig, a II. félévet illetőleg a 
félévi értesítőt csatolva márc. 1-éig adják be.

Éle/mezöi dij az egész tanévre ebédért és vacsoráért 
160 K, melynek negyedrésze a felvételkor, á többi negyed 
pedig nov. 15-én, febr. 1-én és április 15-én okvetlenül fize
tendő. Szegényebb szülőknek rendkívüliesen megengedjük, 
hogy 16 koronás havi elöleges részletekben törlesszék a díjat. 
Díjelengedésnek a két első hónapot nem számítva itt is van 
helye. A folyamodás módozata és ideje ugyanaz, mint a tan
díjnál.

Zenedíj a zeneintézetben egy évre hetenként 2 óra zon
gora-oktatásért 40 K.

Szabadkézi rajzdij egy évre hetenként 2 órai- oktatás
ért 20 K.

Ábrázoló mértani díj egy évre, hetenként 1 órai okta
tásért, 20 K. Az öt hóra terjedő mathematikai ismétlő kur
zus díja 15 K.

A liceumi főgimnáziummal kapcsolatos tanítóképző nö
vendékei felvételi díjul 6 K-t, tandíj fejében egy évre 24 K-t 
s élelmezöi díjul 70 K-t fizetnek.

A vidéki szülőknek saját érdekükben ajánljuk, hogy 
a dijakat a liceumi igazgatóság címe alatt postán utal
ványozzák.

Elvárjuk tanulóinktól, hogy a szünidőben is iskolai tör
vényeink szerint viselkedjenek.

Végül megkívánja az igazgatóság, hogy a szülök vagy



gyámok lakást és élelmezést csakis az igazgatóság tudtával 
és előzetes beleegyezésével fogadjanak.

A szállásadók pedig tartsák kötelességüknek, hogy az 
igazgatóságnál előzetesen jelentkezzenek, mert ismeretlen, az 
igazgatóságnál előre be nem jelentett helyen tanulót elhelyezni 
nem szabad.
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K i r á l y  E r n ő
igazgató-tanár.
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