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Breznyik János
1876— 1909.

Az enyészet zordon szelleme lebeg körülöttünk. Az élet 
nyomán mindenütt ott leseleg a sötét halál. Hatalmas intésére 
porba omlunk valamennyien s nem marad utánunk semmi 
hézag, mely a veszteséget hirdetné; csak egy-egy szív, a hitves
nek, a szülőnek, a gyermeknek vagy a jó barátnak szive sajdul 
meg a nehéz fájdalomtól. Mert az élet terheitől megszabadulni, 
a halandó testet a földnek, a halhatatlan lelket az égnek vissza
adni: megnyugtató rendelkezése az isteni bölcseségnek; de 
látni szeretteink sírba hanyatlását s visszafordulni a temető 
kapujából azzal a gondolattal, hogy az a kéz nem fogja többé 
jobbunkat megszorítani, az a szem nem fogja többé tekinte
tünket viszonozni s az a szív, mely értünk dobogott, örökre 
megszűnt verni: oly sívár érzelem, hogy megremeg tőle az élő 
ember lelke s vigasztalan fájdalmában elfelejti szemét az ég 
felé irányozni. Pedig egyedül onnan jön a vigasztalás. A meg
változhatatlan isteni akaratban való megnyugvás lassankint be- 
hegeszti a leiken ütött sajgó sebet, a fájdalom viharától fel
korbácsolt érzések hullámai elsimulnak s a szelid emlékezet 
holdsugára vet reájok ezüstös fényt. A keserű bánatot a meg
adás váltja fel s a megtisztult fájdalom szavakban keres eny- 
hületet.

Ilyen hangulat fog el engem is, midőn egy korán elhunyt, 
áldott jó kartársunk és felejthetetlen jó barátunk életének főbb 
vonásait rovom e lapokra.

Mert az enyészet zordon szelleme a mi intézetünk felett 
is megvillogtatta rémes kaszáját és csapása nyomán gyász és 
mélységes bánat fakadt. Letarolta iskolánknak, tanári testüle-
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tünknek díszét, büszkeségét. Szomorú valóra vált, bekövetke
zett, amitől már régóta fájó aggodalommal, szorongó szívvel 
remegtünk.

Breznyik János, kinél buzgóbb, lelkesebb, kötelesség
tudóbb tanára kevés volt intézetünknek, kinek nemes, egyenes 
és mégis szerény egyéniségében oly szép harmóniában egye
sült protestáns egyházunknak hűséges fia, a lelkes paedagogus, 
a jóságos szívű, páratlan szorgalmú, tanítványait mint testvé
reit, gyermekeit szerető, kiváló tanár, a zárkózottnak látszó s 
mégis meleg kedélyű, tiszta jellemű, önzetlen jó barát — nincs 
többé !

Fiatalon, férfikora legáldásosabb s legtöbbet Ígérő napjai
ban költözött el tőlünk.

Lehetett-e gondolni arra, hogy éppen ő, aki testben és 
lélekben hatalmasabb volt mindnyájunknál, aki úgy tűnt fel, 
mintha a teremtő hosszú, munkás életre alkotta volna, várat
lanul eltávozzék körünkből s távozásával beledobja lelkűnkbe 
az enyészet, a megsemmisülés gondolatát ? !

Ha kifáradt aggastyán lett volna, ki a kötelességek terhe 
alatt roskadozva jutott el az élet határmesgyéjéig: összeesett 
teteme mellett könnyebbült lélekkel tekintenénk megfutott pályá
jára s bár fájó könny csordulna le arcunkon, az elért cél tudata 
enyhítené fájdalmunk keservét. De férfikora tavaszán látni őt 
összetörve, lesújtva, lehetetlen, hogy mindnyájunk fájdalma 
zokogó könnyekben ne törjön elő korai távozása miatt.

Hogy mit vesztettünk benne, azt tanítványai s mi, kar
társai, érezzük a legjobban, kik a legmelegebb szeretettel 
ragaszkodtunk hozzá mindnyájan, kik oly közel állottunk áldott 
jó szívéhez és a legjobban ismertük nemes egyéniségét. De érzem 
különösen én, akit húsz év zavartalan barátsága kötött hozzá, 
aki láttam szép lelkét fejlődésnek indulni, virágozni és nemes 
gyümölcsöket hozni, aki majdnem minden gondolatának, tervé
nek és vágyának ismerője voltam, aki láttam, mint veszik 
körül a halál vergődő kínjai s mint tépi szét élete koszorúját 
könyörtelen kezével a halál s mint borul hideg teteme fölé a 
legszebb reményekből szőtt halotti szemfedő.

Szelleme gazdag kincsesházából nem fogja többé áldás
ként osztogatni tudását, szerető szíve nem fogja többé ránk
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hinteni meleg sugarát, vidám ajaka nem deríti többé örömre 
barátai körét!

El nem felejtünk Téged soha! Emléked kitörülhetetlenül 
él szerető kartársaidnak s rád hálásan emlékező tanítványa
idnak keblében !

S ha mégis fájó szivvel, gyenge kézzel és gyarló tollal, 
de igaz szeretettel megkísérlem a Reád való emlékezés virá
gait összegyűjteni, teszem ezt azzal a meggyőződéssel, hogy a 
Te emléked nemcsak az enyém, nem csupán bánatosan gyá
szoló, mélyen lesújtott hitvesedé és családodé, hanem tanítvá
nyaidé és iskoládé is, melyben zajtalan, munkás életednek 
javarészét töltötted.

Jertek tehát mindannyian, kik tiszteltétek, szerettétek. 
Gyújtsuk meg a kegyelet fáklyáját s emlékezzünk róla. Merít
sünk emlékéből lelkesedést az odaadó, lelkiismeretes munkás
ságra, kitartásra s tanuljuk meg rövid pályájából, miképpen 
lehet kiérdemelni szeretetét mindazoknak, akik az embert mun
kájáért, tudásáért szeretettel szokták megajándékozni.

* **
Breznyik János, a mi nagy Breznyikünk unokaöccse, 

Domonyban, Pest vármegyében született 1876. szeptember 25-én. 
Bölcsője fölé egyszerű, az élet gondjaival küzködő hajlék borult. 
Édes atyja molnár; egyszerű, eszes, vállalkozó, de a sors mos- 
tohasága miatt sokat szenvedett, sok csapáson és csalódáson 
keresztülment ember. Erélyes, feltett szándékához makacsul 
ragaszkodó s házi körében szigorú rendet és engedelmességet 
követelő munkás, kinek ridegségét, zárkózottságát szelíd lelkű, 
szerető szívű, jóságos neje enyhítette. Ezek a tulajdonok mély 
nyomokat hagytak a fejlődő gyermek egyéniségének, jellemé
nek kialakulásában. Ezek magyarázzák meg kedélye alapvoná
sait: szívének jóságát, nemességét, komolyságra hajló, határo
zott, egyenes s mégis mindig szerény jellemét, a külsőségeket 
megvető, sok tekintetben zárkózott természetét. Mint a munká
jából élő osztály gyermeke, magában egyesítette e nép minden 
kiváló tulajdonságát: a törhetetlen kitartást, a nélkülözni tudást, 
a munka megbecsülését s a munka alapján való érvényesülés 
reményét.

Atyja nemsokára odahagyja Domonyt s a szintén Pest 
vármegyében fekvő Sződre költözik. Ehhez a helyhez fűzték
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megboldogult kartársunkat a gyermekkori édes emlékek. Elemi 
tanulmányait a szomszédos Váchartyán község iskolájában be
fejezve, 1887-ben növendéke lett a Selmecbányái ág. hitv. ev- 
líceumnak, ugyanannak a tanintézetnek, amely méltán volt reá 
büszke akkor, mint jeles tanítványára, később pedig büszkén 
nevezhette őt egyik legjobb tanárának. Itt nagybátyjának men- 
torsága alá kerül, aki szigorú gonddal őrködik léptei fölött, 
figyelemmel kíséri haladását, inti, figyelmezteti, tanácsokkal 
látja el, időnként számon kéri tőle a végzett tanulmányokat s 
olykor külön pensumokat is szab reája. Az otthon szerzett 
benyomások újakkal bővülnek e nagy férfiú oldalán, kinek 
szigorú, de szigorúságában is jóságos lelke, folytonos munkában 
eltöltött egyszerű élete, széleskörű tudása és műveltsége, mély 
vallásossága, akadályt nem ismerő vasakarata, törhetetlen kö
telességtudása és a személyét környező határtalan tisztelet és 
szeretet: nem maradhattak hatás nélkül fejlődő lelkére. Már 
mint serdülő gyermek a nagy Breznyiket választja mintaképül, 
őt követi szavaiban és tetteiben, sőt még Írásában is őt utá
nozza. Ezek a régiekkel szövetkezett uj hatások lettek az ő 
szövetségestársai és kísérői középiskolai pályáján, az egyetemen 
s később tanári munkásságában.

Nélkülöznie nem kellett, de fényes sorsa sem volt. Az 
»öreg úr« csak a legszükségesebbekkel látta el s mikor később 
gyengébb tanulók tanításával maga is szerezni tudott már, 
magának kellett magát fenntartania. Hogy pedig a tanárok na
gyobb figyelemmel legyenek irányában, mint tanulótársaival 
szemben, az merőben ellenkezett a nagy Breznvik igazságsze- 
retetével és puritán jellemével. Tőle még többet követelt, vele 
még szigorúbban bánt, mint a többivel. Jobban kellett küzdenie, 
mint nekünk s ez a folytonos küzdelem alakította ki benne a 
lélek nemességét és a munka szeretetét.

Csöndes, komolyságra hajló, rokonszenves, szerény mo
dorú, meghitt barátai körében vidám lelkű ifjú volt egész kö
zépiskolai pályafutása idején, mintaképe a szorgalomnak, köte
lességtudásnak és pontosságnak. Mindenkor osztályának legjobb 
tanulói között foglalt helyet, vasszorgalmával még az olyan 
tárgyakban is az elsők közé küzdve magát, melyekhez nem 
érzett nagy hajlamot. Különösen a mathematikát és a fizikát 
szerette s ezt a vonzódását nagyban erősítette, táplálta taná-
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rának, később igazgatójának, majd kartársának, Jezsovics Iíároly- 
nak velős, világos, meggyőző és lelkes magyarázata, kinek leg
kitűnőbb és legkedveltebb tanítványai közé tartozott. Akkor 
volt a legboldogabb, ha mathematikai példákat oldhatott meg 
s jellemző, mekkora kitartással, mekkora szeretettel tudott velők 
elbajlódni. S ha egy-egy bonyolultabb feladatot sikerrel oldott 
meg. szeme felragyogott az örömtől, arcát önérzetes büszkeség 
öntötte el. Mathematikai jártassága valóságos tekintéllyé tette 
őt társai között, úgy hogy ezek, ha feladványukat nem értet
ték meg, rendesen hozzá fordultak magyarázatért, segítségért, 
amit ő mindig készségesen nyújtott nekik. Ebből a szives tá
mogatásból magyarázható az a szeretet, amellyel mindannyian 
körülveszik s amely az iskolai ifjúsági körök mindegyikében 
vezető szerephez juttatja őt. S ezen a téren is éppúgy megfe
lelt kötelességének, mint az iskolában; minden munkásságban 
maga járt elől jó példával, társait buzdítva, lelkesítve. Irigye, 
haragosa sohasem volt, mert nem vetélkedett senkivel, útjában 
nem állott senkinek, más elébe jutni nem törekedett, de ha 
útjában valakivel találkozott, annak barátságos kísérője lett. 
Többre, mint ami volt, nem vágyott; meg volt elégedve min
dennel, amije volt; mástól nem irigyelt semmit, de a magáét 
szívesen megosztotta társaival.

A nagy Breznyik példáján felbuzdulva, talán az ő taná
csára, már tanulókorában fogamzik meg lelkében az az eszme, 
hogy középiskolai éveinek elteltével ő is a tanári pályára lép, 
melyre természete, lelkülete szinte praedestinálta. így történt 
azután, hogy amikor 1895. júniusában az érettségi vizsgálatot 
jeles eredménnyel kiállotta, szive hajlamát követve a tanári 
pályát választotta, s ugyanez év szeptemberében a budapesti 
tudományegyetem bölcsészeti karára iratkozott be a mathema- 
tika és a fizika tanulmányozása céljából.

Eleinte nagybátyja gondoskodik róla, hogy minden idejét 
csupán tanulmányainak szentelhesse, melyekbe tudásra szom
jazó lelke örömmel mélyedt el. Hogy általános műveltségre 
tegyen szert, más szakhoz tartozó előadásokat is hallgat, de 
különös szorgalommal szaktárgyaival foglalkozik s nem egyszer 
lelkesedéssel emlegeti előttünk nagynevű tanárainak előadásait, 
amelyek tág perspektívát, a tudás óriási, rá nézve eddig még 
ismeretlen birodalmát tárták fel lelke előtt s már ekkor fel-
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teszi magában, hogy e végnélküli térséget, ha nem is mint ku
tató, felfedező, töretlen utakon ismeretlen tájak felé haladó 
utazó, de mint szerény, munkás napszámos az ismert csapá
sokon legalább részben bejárja és megismeri. Buzgón jegvezget, 
olvas, tanul, adatot-adatra, tudást-tudásra halmoz, hogy lelke 
gazdag tárházával léphessen majd az ifjúság elé, azzal a tudat
tal, hogy amit hirdet, az feltétlen igazság, lelkének szent meg
győződése. Jellemző vonása itt is akaratának szilárdsága, mely 
kitartóan szolgálja a kitűzött célt a megvalósításig; azt tartotta, 
hogy a határozatlanság, az ingadozás szaktárgyaink terén meg
bénítja a legnemesebb törekvéseket is.

1897. augusztus 5-én azonban nagybátyja meghal. Hagya
tékából jut neki is valami; elenyésző csekélység ahhoz, hogy 
gond nélkül végezhesse el tanulmányait. S így ő is rászorult 
a szegénysorú egyetemi hallgatók szélesre taposott ösvényére: 
az instruktorkodásra, mert úgyszólván teljesen a maga erejére 
volt utalva. Bár tanulmányainak intensivebb folytatásától el
vonja, ez a tanítás nem volt haszon nélkül való. Itt látja be, 
minek van még híjával; s midőn a rendes előadási órákon 
maga is padba ül, tudatában van annak, mi mindenre van 
még szüksége, hogy egykor majd rendes tanítványai előtt is 
megállhassa a helyét.

Kitartása, akaratereje győzelmeskedik minden akadályon. 
Egyetemi tanulmányait befejezve, az 1899/900-ik tanévet a m. 
kir. tanárképző-intézet gyakorló-főgimnáziumában tölti, szept. 
1-től mint rendkívüli, 1900. jan. 1-től mint rendes tag. Ez egy 
év alatt kitűnő alkalma nyílik az elméleti és gyakorlati paeda- 
gogia elsajátítására. A tanítás munkájában maga is részt vesz 
s Beke Manó vezetése alatt az algebrát tanítja a IV. osztály
ban. Nagy figyelemmel és szorgalommal látogatja a többi ta
nítási órákat, próbaelőadásokat és a theoretikumokat is, buz
galommal készül tanári pályájára, amelyen mint teljesen gya
korlott, a tanítás technikájában és módszerében otthonos ember 
akar megjelenni. Hogy kitartó szorgalma itt is megtermetté a 
maga gyümölcsét, annak legfényesebb bizonyítéka működési 
bizonyítványa, amelyben a következő észrevétel olvasható: 
»Alapos készültségű, előadása nyugodt; az iskola és a tanulók 
iránt élénk érdeklődést tanúsít. A theoretikumokat látogatta s 
buzgó részt vett az iskola egyéb munkájában is.« Oly elismerés,
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amelynél szebbet egy évi működés alapján alig lehet kiérde
melni és súlyát emeli az a körülmény, hogy a tanítás avatott 
művészei állították ki.

1900 szeptemberében szerzi meg az oklevelet, s október 
hó 1-én Bécsbe megy. hogy katonai kötelezettségének tegyen 
eleget. Novemberben azonban szeme miatt hazabocsátják. 1901. 
januárius 1-től kezdve a Királyi József-műegyetemen, a Schuller 
Alajos vezetése alatt álló kísérleti fizikai tanszék mellett, mint 
tanársegéd nyer alkalmazást s ezt az állását, ugyanez év júli
usáig. elöljárójának teljes megelégedésére töltötte be. Fölös
leges részletezni, hogy ez a magában véve rövid idő mily 
előnyére vált a később fizikát előadó és a fizikai szertárt kezelő 
tanárnak. Itt szerzi meg kísérletező ügyességének, gondossá
gának és sokszor bámulatos türelmének alapját, megtanul a 
szerekkel bánni, azokat megbecsülni s a drága pénzen kapható, 
de egyszerű és könnyen összeállítható szereket a maga keze 
készítményeivel pótolni. Itt szereti meg a fizikai laboratóriumot, 
itt sajátítja el a demonstrálást, ami, mint tanárnak, mindvégig 
jellemző sajátsága marad.

Ebben az állásban találja őt intézetünknek 1901. júniusá
ban hirdetett pályázata. Zalányi Jánosnak, ugyancsak ez év 
folyamán, férfikora javában elhúnyt elődjének Debrecenbe való 
távozásával megüresedett az egyik malhematika-fizikai tanszék, 
amelyre, biztatásunkra, ő is pályázott. Az 1901. júl. 11-én 
tartott kormányzó tanács gyűlése a sok pályázó közül első 
helyen őt ajánlotta a miniszternek kinevezés céljából, s a 
miniszter, az állammal kötött szerződésünkben biztosított jogá
nál fogva, ugyané hó 24-én őt nevezte ki szept. 1-től kezdve 
rendes tanárnak.

Itt kezdődik pályájának legnevezetesebb, legszebbnek 
mondható korszaka.

Gondolkozásának nemességét, önzetlenségét semmi sem 
mutatja jobban, mint az, hogy bár az ország szivében talán 
szebb jövővel kecsegtető pálya állott előtte, bár abban az idő
ben könnyen talált volna alkalmazást a nagyobb előrehaladást 
biztosító állami középiskolákban, mégis habozás nélkül nyújtja 
be pályázatát ahhoz az intézethez, ahol mint zsenge gyermek, 
majd mint ifjú maga is tanult, amelyhez ifjúkorának annyi 
szép emléke fűzte s boldognak érezte magát, hogy hálás szív-
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vei annak az intézetnek szentelheti munkaerejét, amelynek 
neveltetését köszönhette s melyet a nagy Breznyik mentett 
meg egykor a végső veszedelemtől. Ő is részese akart lenni e 
nagy ember szellemi örökségének s hivatottságot is érzett magá
ban az ő nagy munkájának folytatására.

Állását 1901 szeptemberében foglalja el s ez időiől kezdve 
haláláig, rövid 8 év folyama alatt fejti ki azt a sikeres tanári 
működést, mellyel emlékét maradandóan irta be intézetünknek 
közel négy százados történetébe.

A csendes, nyugodt természetű, derült kedélyű, kedves és 
rokonszenves tanárt csakhamar megszerették tanítványai és 
társai egyaránt. Nemes lelkesedéssel, igaz munkakedvvel indult 
pályájának, amelyen lelkiismeretesen állotta tneg helyét életé
nek utolsó napjáig. Pontos, rend- és igazságszerető tanár volt. 
Megvolt benne az a nemes lelket jellemző vonás, amely kerüli 
a működésben a zajt, a feltűnést: szerényen haladt kötelessége 
útján s így épített biztosan. Az elért siker sohasem teszi elbiza- 
kodottá; serényen, de csendesen, zajtalanul munkál tovább. 
Iránya mindig határozott, útjáról le nem téríti semmi sem; 
ingadozó tervezgetésekkel nem bénítja erejét. A tudákosság. a 
nagvzás távol állott tőle; amit tett, mindig igaz meggyőződés
ből tette. Kiváló szakképzettségével, paedagogiai ügyességével 
mindig igen szép eredményt ért el a tanításban. Csodálatra
méltó türelemmel és szeretettel oktatta növendékeit. Tanítása 
alatt nyugodtan, halkan szokott beszélni. Nagyon jól értett a 
lényegesnek, a jellegzetesnek kiemeléséhez és megértetéséhez, 
amihez a tárgy teljes tudása szükséges. Sohasem volt barátja 
a sok beszédnek. Többet gondolkodott, mint beszélt, s inkább 
érvekkel igyekezett meggyőzni. Könnyen érthető, szabatos 
gondolatmenetével mindig le tudta kötni növedékei figyelmét. 
Nem szerette a csillogó, magasan járó gondolatokat frázisokba 
öltöztetni; egyszerűséggel, világossággal akart hatni s tanítvá
nyai nemcsak hogy mindenben megértették, hanem maguk is 
elsajátították a rövid, velős, világos beszédet. A felelőnek 
mindig elég időt adott a gondolkodásra, hogy feleletét jól meg
fontolhassa.

Tiszteletet keltő, komoly fellépésével, határozott és nyu
godt magatartásával szinte észrevétlenül fegyelmezte az osz
tályt. A tanítási órák alatt feltétlen csendet kivánt s ennek
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érvényt is tudott szerezni, ami 50—60 tanulóval zsúfolt osz
tályban nem csekély fegyelmező erőre vall. Szigorú volt ott, 
ahol a szigor alkalmazását a tanügy érdeke megkívánta. De 
tudott olvasni a szabályok sorai között is, mikor nem látott 
rosszakaratot, durva sértést, erőszakos, önkényes túllépést, 
romlottságot. Emberiesen gondolkodó lelke belátta, hogy a tör
vény nemcsak megtorlást akar, nemcsak büntetés a célja, 
hanem javítás is.

Tanítványaihoz valósággal atyai szeretet fűzte s jóságá
ért, tapintatos, jóindulatú bánásmódjáért ők is bizalmukkal, 
szeretetükkcl, ragaszkodásukkal ajándékozták meg, nemcsak az 
iskolában eltöltött idő alatt, hanem azon túl is és sokan van
nak közöttük, akik az életbe kilépve, nem mulasztották el az 
alkalmat, hogy föl ne keressék s be ne számoljanak magasabb 
tanulmányaik, vagy életpályájuk folyamán elért eredményeikről 
s arról, hogy a tanintézet szellemében nyert erkölcsi tőkével 
miképpen sáfárkodtak. Ilyenkor is mindig atyai szívből fejezte 
ki a sikereken érzett örömét, s viszont hasonló szeretettel buz
dította a haladásra azokat, kik a cél felé való törekvésben 
lankadtak vagy késedelmeskedtek. Ez bizonyítja legélénkebben 
azt a mély hatást, mit egyénisége tanítványainak jellemalakí
tására állandóan gyakorolt. Még bukott tanítványai is mindig 
csak szeretettel beszéltek róla, ami á  legnagyobb dicséret a 
tanárra, mert hiszen saját hibáink okait oly szívesen szoktuk 
másokban keresni.

Becses, értékes tulajdonsága, mondhatni kiválósága volt 
tudománya iránt való lelkesedése, párosulva azzal a szeren
csés képességgel, hogy szaktárgyait a tanuló ifjúsággal nemcsak 
megértetni, hanem megszerettetni is tudta. E siker okát abban 
kell keresnünk, hogy tantárgyait teljesen bírta, helyes módszerrel 
kezelte és mindenkor a tanulók fejlettségéhez, készültségéhez 
alkalmazta. Tanításában legtöbbször gyakorlatilag járt el: tanít
ványaival együtt kísérletezett, fúrt, faragott, eszközöket készí
tett, javított, mindent mutatva magyarázott és szemléltetve 
bizonyított. Ilyen módon tanítványaiban nemcsak érdeklődést 
keltett nehéz szaktárgyai iránt, hanem fokozatosan igaz lelke
sedést is. Különös öröme telt abban, ha tanítványai között 
akadtak olyanok, kiknek leikébe át tudta plántálni tudománya 
iránti rajongó szeretelét. A tanítást sohasem tekintette rideg
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kötelességteljesílésnek; az iskolát nem nézte kénytelen műkö
dése színhelyének. Kedve tellett az oktatásban s tanítványai 
szép előmenetelén mindig lelkesedni tudott. A szertár volt az 
ő igazi otthona, ahol mindig talált valami tenni-venni valót és 
sokszor csak a késő éjjeli órák vetették lakásába. Csodálatos 
türelemmel, példás pontossággal készítette elő a kísérleteket, 
s bár a helyiség szűk és zsúfolt volta nagyban akadályozta mun
kájában, buzgósága sohasem lankadt, kedve nem hagyta el. 
Egy-egy. legtöbbször a felszerelés hiányossága vagy a szertár 
célszerűtlen elhelyezése miatt meghiúsult kísérlet sohasem 
hozta ki a sodrából, nem riasztotta vissza; addig-addig mester
kedett, amíg siker koronázta fáradozását. Egyike volt azon 
ritka tanároknak, kikben az alapos elméleti tudással erős, ha
tározott egyéniség, éles megfigyelőtehetség, bámulatos kitartás 
s az élet és az iskola követelményei iránt egyaránt fogékony 
gyakorlati érzék párosult.

Sokat tanult, sokat olvasott s ha önképzésről volt szó, 
semmi fáradtságot, semmi költséget sem kímélt. Sokat áldo
zott a könyvekre; könyvtára a mathematikai és fizikai iro
dalmi termékek legjavát magában foglalta. De figyelmét nem 
csupán szaktárgyai kötik le. Egyaránt jártas az irodalomban, 
a történelemben, a klasszikusokban és a művészetekben s 
ezekre vonatkozó megjegyzései, Ítéletei sokszor nemcsak helye
sek. talpraesettek, hanem figyelemreméltók is. A klasszikus 
emlékek és a művészetek remekeivel szemben érzett bámulata 
ellenállhatatlan erővel vonja őt Itália felé s mikor 1903 nyarán 
ez a vágya is teljesül s beutazhatja a félszigetet egészen a 
nápolyi öbölig, lelke óhatatlan szomjúsággal szívja magába a 
természet, a történelem és a művészet forrásaiból oly pazar 
bőséggel szerteáradó szépet és igazat. A természet nyájassága 
épp úgy magára tudja vonni figyelmét, mint a művészet nagy 
alkotásai, a klasszikus kor megszentelt emlékei és a föld népe. 
Nem tud belefáradni csodálatukba; akaratereje, kitartása min
dig gvőzelmeskedik a test törődőttségén. Mikor utitársa a fára
dalmaktól megtörve esténként nyugalomra hajtja fejét, ő je- 
gyezget, megrögzíti benyomásait s figyelmét a legkisebb apró
ság sem kerüli el. Elegendő csupán belepillantani e terjedelmes 
feljegyzésekbe, hogy meggyőződhessünk róla, mily nyitott szem
mel, helyes Ítélettel tudta ő nézni e föld páratlan kincseit.
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Visszatérve, nagy buzgósággal fog az olasz nyelv megta
nulásához, hogy szeretettel ápolt terve: második itáliai útja 
alkalmával ő maga is érintkezhessék az emberekkel. Beteg
ségén múlt, hogy tervét meg nem valósíthatta. 1904 nyarán 
az iskolai tanács támogatásával részt vesz a Heidelbergben 
megtartott III. nemzetközi mathematikai kongresszuson, ahol 
különösen a paedagogiai osztály előadásai és az előadásokat 
követő megbeszélések iránt érdeklődik. Megfigyeléseit, benyo
másait intézetünk 19Ü4/5-ik évi értesítőjében teszi közzé, be
számolóját ezekkel a jellemző szavakkal végezve, melyeknek 
mély értelmét tanári pályáján mindig oly helyes érzékkel fogta 
fel és követte: »Meg kell tanítani a tanulókat arra, hogy öröm
mel dolgozzanak, szeressék a munkát s gondoskodni kell arról, 
hogy az iskolát azzal a tudattal hagyják el. hogy a tudomány 
egy ágával sincsenek készen, azzal a meggyőződéssel, hogy 
mindenbe mélyebben kell behatolni, mint amint az iskolában 
lehetséges volt.« Ez alkalommal meglátogatja Ausztria és Német
ország nagyobb városait s élményeit, tapasztalatait itt is bő
séges jegyzetekben örökíti meg. 1905 nyarán a tanáregyesület 
pécsi közgyűlése alkalmával Boszniát és Dalmáciát barangolja 
be. 1906 nyarán a Jénában rendezett szünidei kurzuson vesz 
részt, ahol utitársának tanúsága szerint »órák hosszat ül az 
observatóriumban, a fizikai laboratóriumban, a Zeiss-féle gyár
ban, az egyetemi könyvtárban, hallgatja a kurzus vagy tíz elő
adását s halomszámra hozza haza a jegyzeteket.» De nem 
elégszik meg csupán Jénával. Elnéz Lipcsébe, Dresdába, Witten- 
bergbe, Berlinbe s beutazza a szász Svájcot. Noha ez utazása
iból az ismereteknek és a tapasztalatoknak dús kincseivel tért 
haza, a dicsekvésnek, vagy előtérbenyomulásnak még árnyéka 
sem volt benne. Utazásairól bizalmas baráti körben szívesen 
beszélt; egyszerűen, színezés nélkül, mindig a lényegesre for
dítva gondot, hogy mindenki okulhasson, tanulhasson belőle. 
Különösen utjának derűs részleteit tudta érdekesen előadni, 
úgyhogy mindig szives meghallgatásra talált.

Rend- és pontosságszeretetét jellemzi az a lelkiismeretes
ség, amellyel az előkészülés munkáját a legapróbb részletekre 
kiterjedő figyelemmel végezte s naplója, melybe nemcsak 
magánéletének főbb eseményeit vezette be, hanem a szertár
ban végzett kísérletek és megfigyelések eredményeit, tanulsá-
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gait s az iskolai élet terén nyert benyomásait is. Az egyes 
osztályok tananyagának részletes feldolgozását tartalmazó s 
halomszámra heverő jegyzetei sokszor kész tankönyveknek is 
beillenek. De azért irodalmi munkásságot nem fejtett ki; tár
sadalmi téren is nagyon ritkán szerepelt; csak növendékeinek, 
csak az intézetnek áldozta zajtalan, de annál hasznosabb életét.

Tanártársaihoz szeretetteljes, baráti, csaknem testvéri 
viszony fűzte. Volt tanáraival szemben mindig határt nem ismerő 
tiszteletet és figyelmet tanúsított s róluk mindig a legnagyobb 
szeretettel és hálával emlékezett meg. Jó kartárs volt, aki 
mindig az egyetértést kereste, aki minden szavában nemes és 
önzetlen volt. s aki a saját érdekét mindig készségesen ren
delte alá a köznek. Soha nem bántott, nem sértett meg senkit; 
gáncsoló szó, vagy szeretetlen hang soha nem lebbent el ajka
iról. Haragot nem tudott tartani; embertársának mindig meg
bocsátott. De reá sem gondolt senki rossz indulattal. Egyéni
ségére az a külső jelenség vethet legélénkebb világosságot, 
hogy világéletében csak tisztelője, jóakarója volt, ellensége 
soha. Ritkán sikerül valakinek magát annyira megkedvelteim 
és személye iránt oly őszinte tiszteletet ébreszteni, amilyen az 
ő személyét övezte. Nagy része volt ebben szerénységének is. 
Bár nagy tudása, széles tapasztalata volt, sohasem volt önhitt 
és hiú. Türelmes, figyelmes volt mindenkivel szemben. Igaz 
meggyőződésének azonban mindig magyaros szókimondással, 
néha vaskos humorral adott kifejezést; a maga nézete mellett 
makacsul kitartott, anélkül, hogy azt másokra akarta volna 
erőltetni.

Egész egyéniségét valami komolyság jellemezte, amelyen 
— különösen bizalmas baráti körben — áttört, keresztülcsil- 
lámlott külső komolyságával szinte ellentétben álló lelki vidám
sága, kedélyének kifogyhatatlan humora. Ez sokszor testi szen
vedésein is csodálatosan győzelmeskedett s a társaságban min
dig derítő hangulatot keltett, még a kedvetlenség, a lehangoltság 
napjaiban is. Becsületes, tiszta jellemű, páratlanul jószívű és 
egyszerű ember volt. Az egyszerűség kedvelésében sokszor túl- 
ságba is esett, úgyhogy a külsőségek megvetésével néha a cini
kus benyomását tette, különösen olyanokra, akiknek nem volt 
alkalmuk őt alaposabban megismerni. Nem is volt az az ember, 
akit az első pillantásra szoktak megszeretni. Természete egész-
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ben véve zárkózott volt. úgyhogy azok. akik nem ismerték kö
zelebbről. ridegnek, száraznak tarthatták. Pedig e hideg külső 
alatt meleg szív dobogott. Igaz, hogy keveset szeretett beszélni; 
többet hallgatott és figyelt; de kollegiális körben, barátai kö
zött mindig felmelegedett. Lelkének zárai felpattantak, szabad 
folyást engedett gondolataival, érzelmeinek s látszólagos rideg
ségére rácáfolt az a jóízű kacagás, mellyel egy-egy ötletet, egy- 
egy szellemes visszavágást vagy egy-egy sikerült élcet honorált.

Ismerte, szerette az élet örömeit, élvezte is őket. Lelkese
dett is, de úgy a maga módja szerint, csendesen. Szeretetének 
nem volt perzselő a tüze, de áldásos melegét érezték mindazok, 
akik közel állottak hozzá: iskolája, kartársai és szűkebb baráti 
köre; különösen ez utóbbiak, kik előtt annyiszor nyílt meg 
nemes szíve a maga teljességében és önzetlenségében. A bán
kódó mindig talált nála vigasztaló szót, az örvendő őszinte rész
vétet, a csüggedt bátorítást. Kevés embert szeretett, de ha va
lakit méltónak talált barátságára, ahhoz szíve teljes melegével 
ragaszkodott. Kötelességének teljesítése után szívesen kereste 
fel barátait s fesztelen körükben nyíltan, bizalmasan beszélte 
meg a mindennapi dolgokat, kitárta terveit, gondolatait, ajaka 
beszédes lett, élcelt, adomázott, úgyhogy mindig vidám, kedélyes 
hangulatot hozott magával. Itt érezte magát a legjobban. Leg
bensőbb magánügyeiről azonban itt sem nyilatkozott. Ezeket 
mindig lelke mélyébe zárta és sokszor láttuk, hogy ez nyo
masztó teherként nehezedik a szivére. Csak néha-néha, egy- 
egy elejtett szó, elvetett megjegyzés engedett bepillantást ma
gával viaskodó, tusakodó leikébe. Szinte fájt neki, ha illeték
telenül akartak behatolni lelkének szentélyébe; ilyenkor mindig 
bizonyos ingerültség vett erőt egyébként higgadt természetén. 
De azért, ha bántotta valami, bánatába sohasem mélyedt el: 
mindig meg tudta találni a dolog vig oldalát is. — Barátai is 
szerető hűséggel rakaszkodtak hozzá. Elnyomták a könnyűt, 
hogy ne sejtse gyötrő fájdalmukat, midőn 1907. szeptemberé
ben romjaiban látták visszatérni. Nem hagyták magára leg
szomorúbb óráiban sem s reményt öntögettek beléje kínos 
sejtelmei közepette.

Ki hatalmas testi szervezetét látta, ki izmos kezének vas
szorítását érezte, hosszú, hosszú életet jósolt volna neki. S a 
baj éppen abban rejlett, hogy erejét túlságosra becsülte, hogy
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mindenkivel szemben figyelmet tanúsított, csak önmagával szem
ben nem. Nem gondolt arra, hogy erejének fogyasztása aláássa 
az elpusztithatatlannak vélt fizikumot. Sohasem betegeskedett, 
semmi jel sem vallott arra, hogy valami váratlan, végzetes 
fordulat állhasson be nála. .

Súlyos és gyógyíthatatlan vesebaja 1907 nyarán orozva 
lepte meg s azóta egyre emésztette, fogyasztotta. Az erős aka
rat azonban viaskodott az egyre gyöngülő testtel. A kötelesség
tudás a végsőkig megfeszítette a lankadó izmokat, hogy a be
tegség azután annál gyorsabban végezzen a teljesen kimerült 
szervezettel. Erejének helyreállítására 1908. jan. elején két havi 
szabadságot kér, melyet a budapesti klinika belgyógyászati 
osztályán tölt el. Betegsége ellen azonban hiába keres gyógyu
lást. Ő maga egészen tisztán ismeri sorvasztó betegségét, mert 
szakemberként tanulmányozza baját s bár sejti, hogy végzetes 
lesz reá nézve, mindig bízik, reménykedik. Ereje napról-napra 
hanyatlik, de azért feljár az iskolába s bár a munka most már 
nehezére esik, leküzdve testi fájdalmait, mindig önfeláldozó lelki
ismeretességgel végzi kötelességét, mert jól tudja, hogy az ifjú
ság nevelésében saját élete és magatartása a legjobb például 
szolgálhat.

Lelki, nagysága, vasakarata betegsége folyamán nyilatko
zik meg igazán. Lemond minden élvezetről, örömről s keserű
ségét elfojtva, a sorsot vádolva, példás megadással, hangtalanul 
tűri baját, érzi, látja annak előrehaladását, de azért sohasem 
zúgolódik, nem esik kétségbe. Panaszkodni sohasem hallottuk, 
vigasztalásért nem kopogtatott senki ajtaján. Most is oly zár
kózott maradt, mint minden magánügyében. De humora — bár 
megcsappant s kissé keserűre változott — nem hagyta el szen
vedései között sem. Föl-fölkereste barátai körét, de szívesebben 
vette, ha ezek otthonában látogatták meg s szomorú magányát 
felderítették. Rábeszélésüket, kérlelésöket, hogy megtámodott 
egészségének gondos ápolásra, pihenésre van szüksége, nem 
akarja elhinni, sőt szinte ellenszenvvel fogadja. Mikor azonban 
maga is látja, hogy kötelességének pontos teljesítése mekkora 
megerőltetésébe kerül, mikor érzi, hogy egyre hanyatló szer
vezetének szerető kezek ápolására van szüksége, 1908. augusz
tus 22-én megnősül s választása egy művelt lelkű, szerető
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nőre esik, aki hitvesi szeretetének sugaraival enyhíti szomorú 
napjait.

A szerető hitves önfeláldozó ápolása, hűséges ragaszko
dása és bámulatos türelme azonban hiábavalónak bizonyul. 
Töprengő aggodalommal látjuk, hogy ereje csökken, hatalmas 
termete összébb és összébb esik. Ő ugyan olykor-olykor javu
lással biztatgatja magát s örvendve újságolja, ha állapotában 
némi jobbulás áll be. Ilyenkor a szabad természetben keres 
üdülést s egyre a napsugaras, meleg déli kiimára vágyik: Sici- 
liába vagy Egyiptomba, ahová orvosai is küldik. Mikor állapota 
hosszabb pihenést igényel, kartársai gyöngéd szeretettel óvják, 
kimélik fogyatkozó munkaerejét. E törekvésük azonban legtöbb
ször megtört szívós egyéniségének akaraterején. Ha kissé ma
gához jött, azt hitte, hogy megszokott munkássága visszaadja 
életerejét és kedvét.

Barátai biztatását szívesen hallgatja, de meggyőződésében 
megingatni ők sem tudják. Jól tudja, hogy a végzet rövid pá
lyafutást mért ki számára, de az elkerülhetetlen véget mégsem 
sejtette oly közellevőnek. Ez év áprilisának elején ismét jobban 
érzi magát; neje és barátja kíséretében Bécsbe utazik, hogy 
orvosi tanácsot kérjen. Az orvos nyugalmat és a délvidéken, 
Ragusában való pihenést tanácsol. Ő azonban, megrokkanva 
bár s alig jártányi erővel, be akarja fejezni az évet. Hihetetlen 
erőlködéssel járja az intézetet s lehetetlen rávenni, hogy ott
hon maradjon. A betegség azonban hatalmasabb volt, mint a 
halandó ember akarata. Szervezetén erőt vett a pusztulás. 
Ereje rohamosan csökken, szellemi rugékonyságát, munkabírá
sát megtöri a gyilkos kór s május 8-án egy kis pihenés, a nyár 
egy részének délen való tölthetése céljából s azon reménybe^ 
hogy betegségén a délvidék melege segíteni fog, 4 havi szabad
ságot kap. Ettől vár javulást, ebben reménykedik. Sajnos, 
hasztalan!

Eleinte azt hittük, hogy erős, szívós természete meg fog 
küzdeni a bajjal. Állapota azonban szemlátomást rosszabbodik, 
egyre gyöngül s szivünket összefacsarja a keserű valóság sej
tése, hogy derék jó kartársunkat, barátunkat, testvérünket nem
sokára elveszítjük. Hiábavaló szerető nejének gondos ápolása, 
fáradozása, a kérlelhetetlen végzettel szemben tehetetlenül áll 
ott az orvosi tudomány. Állapota május utolsó hetében válsá-

2
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gosra fordul s 30-án, pünkösd vasárnapján, reggel 2 1/, órakor 
a halál megváltja szenvedéseitől.

Megdöbbenéssel fogadtuk a gyászhirt mindannyian, akik 
annyi részvéttel kisértük az utolsó hetek vergődései között s 
szomorúságunk csak abban keresett némi enyhülést, hogy a 
halál neki megváltás volt. Mert fájdalmasabb szívvel a halált 
sem szemléljük kedveseink kihűlt porhüvelye fölött, mint azt 
a tehetetlen szenvedést, mely gyógyíthatatlan betegség békói- 
ban tartja azt, akit nem is olyan régen ereje teljében, mun
kabírón s nemesen küzdve láttunk még a munkások sorában. 
Mennyi megalázó van abban, hogy az erős, megalkuvást nem 
ismerő férfiú önmagának árnyaként, megtörtén, lemondón, hal
vány reményt és kínzó kétséget tükröző, sápadt, beesett arccal 
bolyongjon a világban, az emberek szánakozása, résztvevő biz- 
tatgatása között. Mennyivel szebb ennél a halál!

Az az igaz, őszinte tisztelet és ragaszkodás, mely kedves 
halottunkat életében környezte, június hó 1-én, temetése napján 
is megható módon nyilatkozott meg. Nem és rang, vallás és 
korkülönbség nélkül jelent meg temetésén a gyászoló közön
ség, a líceumi tanuló ifjúság és tanári kar, a testvérintézet 
tanárai és ifjúsága, az ev. felsőbb leányiskola növendékei, az 
egyház, a különféle egyesületek s a társadalom minden rétege. 
Mintha érezték volna, hogy ha nem is nagyhírű embernek adják 
meg a végső tiszteletet, de olyan férfiúval szemben róják le a 
kegyelet adóját, aki életét nemes munka, önfeláldozó szeretet 
között az emberiség javára fordította s méltó az utókor hálá
jára. Koszorúk özönével elhalmozott ravatalát a líceum tanács
termében állítottuk fel, ama megszentelt falak között, ahol 
máskor a tudomány oltárainak lángja lobog, ahol máskor az 
életvidámság zaja visszhangzik s vigasztalan keserűséggel, mély 
bánattal és a baráti érzés kimondhatatlan fájdalmával állottuk 
körül. A sírnál a gyászszertartást megható beszéd kíséretében 
Händel Vilmos főesperes végezte és utána, a fajdalomtól meg- 
megcsukló hangon, Király Ernő lie. igazgató mondott búcsúbe
szédet a tanári kar és az iskola nevében, amelyben közvetlen 
hatással domborította ki az elhúnyt érdemeit és a halálával 
okozott veszteséget. Majd Lukács Ottó VII. o. tanuló búcsúzott 
el tőle az ifjúság nevében a tanítványi hála és szeretet nemes 
hangján s azután hitvesének, anyjának, testvéreinek és bará~



19

tainak könnyei között bezárult a sír. mely a legjobb, legne
mesebb szivek egyikét fogadta sötét mélyébe.

* *
*

Nem országos hírű ember, nem az egyház támasztó osz
lopa dőlt le vele az enyészet éjjelébe. Nem . . . .  Csak a mi 
szerény kis kertünk egy kedves fáját ölte meg a benne rágódó 
gyilkos kór. Az ország, az egyház észre sem veszik talán, hogy 
ő nincs már. De mi, lakói e kertnek, érezzük, hogy ezután 
jobban hozzánk férkőzik a vihar is, a nap perzselő heve is. 
Üresebb a kert: vesztett értékéből és szépségéből.

Intézetünknek egy, nagy reményekre jogosító tanára halt 
meg benne. Meghalt fiatalon, java férfikora kezdetén, úgyszól
ván munkaközben; meghalt hosszas betegség után és mégis 
váratlanul, mindnyájunknak végtelen fájdalmára és pótolha
tatlan veszteségére az iskolának, amely kebelére fogadta, mikor 
mint kis fiú először hagyta el az apai házat s amely szeretve 
választotta munkásának, mikor az egykori derék tanítvány a 
tudomány bajnokává lett. Nemes életének nagy része itt folyt 
le s jóságos szivének minden szeretete ehhez az iskolához kö
tötte. »Mint örököse azon névnek, amelynek hangja a protes
táns iskola és a protestáns tanár legnemesebb traditioinak 
emlékét ujitja meg* az utódok lelkében, méltó munkása igye
kezett lenni a nagy Breznyik intézetének, mert az ő szellemé
ben fogta fel a tanári pálya feladatát s az általa kijelölt irány
ban vezette az ifjúságot. Őt választotta mintaképéül mindenben 
s csak a végzet könyörtelenségén múlt, hogy a lelke mélyén 
szunnyadó erőket ki nem fejthette. Mert egyszerű pályafutása 
olyan volt, mint a csendes, nyugodt folyású víz, amelyet, amint 
zajtalanul folydogál, észre sem veszünk. Nem fél tőle senki, 
nem is veszedelmes. Nincsen rajta semmi feltűnő, semmi mu
tatós. Folydogál medrében, a vize tiszta, olyan, mint a tűkör. 
De ha nem mutatja is, van benne erő, amely alkalomadtán 
dús hasznot hajthat.

A nagy névnek immár csak az emléke él köztünk. El
vesztettük, eltemettük, megsirattuk őt is. De lelkünk mélyén 
ott maradt a néma gyász, a keserű bánat, mely korai elvesz
tésébe nem tud belenyugodni. De ott maradt a hála, az elis
merés, a barátság és a szeretet kitörülhetetlen, mély érzése is,

7*



20

melyet sírjának göröngyei nem hántolhattak el. Mert erős a 
szeretet, miként a sír s nincsen rajta diadalma a halálnak.

Nyugodj csendesen a közös anyaföld ölében sokat szen
vedett, poraidban is áldott, nemeslelkű barátom! A borongó 
visszaemlékezésnek e koszorúját, melyet még be sem gyepese- 
dett sírhalmodra helyezek, fogadd szívesen jó barátodtól, 
akivel sok időt töltöttél együtt jó és balsorsban egyaránt s aki 
úgy szerettelek, hogy emlékedet egész életemen keresztül ke
gyelettel és szeretettel fogom megőrizni.

Ne félj az elfeledtetéstől! Nem múltál el teljesen. Szelle
med mint intő, nemesitő példa fog ragyogni előttünk. Emléked 
ott él szerető kartársaidnak és a reád örökké hálásan emlé
kező tanítványaidnak szívében. Sötét sírod éjjelébe osztatlanul 
kisér mindnyájunk szeretete.

S ti ifjak! tanuljatok, okuljatok életéből! Tanuljátok meg 
azt, hogy a becsülettel és lelkiismerettel teljesített munka köz- 
becsülést szerez s mindenkor fenntartja a derék ember emlé
két. Zarándokoljatok ki néha csendes sírjához; hintsétek rá 
forró szivetek szeretetét. Ne feledjétek el soha, hogy az a szív 
értetek dobogott, titeket szeretett; hogy az a nemes fő értetek 
munkálkodott. S ha a visszaemlékezés könnyet fakaszt a sze
metekben, ne szégyeljétek, megérdemli: nektek és értetek élt!

Suhajda Lajos.



a) Az igazgató jelentése az 1908—9. iskolai
évről.

1. Az i n t é z e t  b e lé le t e .
Szomorúan kezdődött a lefolyt tanév és még szomorúb

ban végződött. Betegeskedése miatt Lencsó János tanár kény
telen volt félévi szabadságot kérni, mely idő alatt l 1/* hónapig 
Tóth Gyula oki. rajztanár helyettesítette őt, majd pedig ennek 
az államhoz történt kineveztetése után Gőbel Árpád rajztanár
jelölt, aki azután az iskolaév végéig körünkben maradt, a II. 
félévben megosztván a munkát Lencsóval, kinek egészsége idő
közben nagy örömünkre helyre állott. De mérhetetlen bána
tunkra mindinkább súlyosbodott Breznyik János tanár két év 
előtt jelentkezett súlyos baja, míg végre 1909. május 30-án az 
Ég Ura megszabadította őt szenvedéseitől. Megrendülve kísértük 
ki jún. 1-én utolsó utján a líceum tanácsterméből. Mi időseb
bek egy kedves tanítványt, valamennyien egy szeretett kollégát, 
tanulóink egy hű őrüket vesztették benne. De legtöbbet vesz
tett a mi iskolánk: egy lelkiismeretes tanárt, egy kiváló paeda- 
gogust. Amint a temetőben is a nagy Breznyik mellé helyez
tük, úgy emlékezetünkben is mindig úgy fog élni, mint líceu
munk történetében korszakot alkotó rokonának méltó társa, 
ki az ő csekély 8 évi tanári működésével is lényegesen hozzá
járult a Breznyik János név örök dicsőségéhez.

Sajnos, e szomorú jelentésemhez még egyet kell fűznöm. 
1908. dec. 17-én vesztettük el Dr. Stuller Gyula m. kir. bánya
főorvost, az élelmezőnek 24 éven át buzgó orvosát, kinek vég
tisztességén hálánk kifejezéséül megjelentünk tanulóinkkal együtt. 
Helyét a Kormányzó Testület Dr. Szegedi Sándor orvossal töl
tötte be, iskolánk volt növendékével, ki már az iskolaév kezde
tétől fogva járt el nemes tisztében.
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Breznyik János halála következtében az iskolaévet 12 ren
des tanárral s egy rendes tornatanárral fejeztük be.

Augusztus 31-én tartottuk a javító- és pótlóvizsgálatokat, 
szeptember 1—3-ig folytak a beiratások. mely alkalommal 
minden új növendék kapott egy példányt az iskolai törvények
ből . Szeptember 4-én nyitottuk meg az iskolai évet s közöltük 
a tanulókkal az órarendet. Szeptember 5-én vette kezdetét a 
rendes tanítás.

Iskolai ünnepélyeink közűi az április 11-ikit az idén az 
eddigi módtól némileg eltérően tartottuk meg. E nap a hus" 
véti szünetre esvén, április 19-én az egész ifjúsággal kimen
tünk a hodrusi honvédsírhoz s ott méltattam a csata leírásá
val kapcsolatban a 48-iki törvények érvényességéért 1849. jan. 
22-én elesett névtelen hőseink érdemeit. Hasonlóképpen részt 
vettünk a VII. és Vili. o. tanulóival jan. 21-én Hegybányán 
azon a hazafias ünnepélyen, melyet e község a 60 évvel ez
előtt ott vívott ütközetben elvérzett honvédek emlékére ren
dezett. Okt. 4-ike vasárnapra, június 8-ika a censurák idejére 
esvén, külön ünneplése elmaradt. Éppen így nov. 19., mikor 
csak szabad napot adtunk. A jún. 12-ikére kitűzött tornavizs
gálat a kedvezőtlen időjárás miatt szintén elmaradt. Köztudo
mású, hogy az országos tornaverseny sem volt megtartható. 
E helyett június 4-én az egész ifjúsággal kirándultunk Vihnyére, 
hol Kachelmann Károly gyáros, kormányzó testületi tag szives 
engedélyével megnéztük az ő sörgyárát és vasgyárát. Útközben 
ugyan alaposan megáztunk, de tovább gyalogolva, e viszon
tagság senkinek sem ártott meg.

Protestáns ünnepélyeink voltak: október 31-én a refor
máció évfordulója és a templomi ünnepély után, valamint jún. 
13-án úrvacsorához járulás. A Bibliaegyesület Lutherünnepélyi 
vetített képei okt. 31-én és nov. 1-én a helybeli egyház tag
jainak is bemutattuk.

Vetítő gépünket az idén is ismételve használtuk, miben mind
inkább súlyosbodó betegsége dacára Breznyik János a legna
gyobb áldozatkészséggel közreműködött. így láthatták tanulóink 
nov. 12. és 13-án a Honfoglalást, dec. 4. és 5-én az Aldunát, 
február 15-én az 1870/1-iki német-francia háborút. Tanáraink 
ezenkívül részben ezeket, részben más képeket bemutatták 
még a helybeli Természettudományi és Gyógyászati Egyesület
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és az evang. nőegylet tagjainak, valamint a Munkásgimnázium
ban is. Ezenkívül a tanulók részt vettek nov. 6-án Bánkbán 
színi előadásán és elmulattak nov. 28-án és máj. 8-án a líce
umban rendezett bűvészelőadásokon.

Ifjúsági egyesületeink a vezetéssel megbízott tanárok ki
tartó fáradozása mellett az idén is buzgó tevékenységet fej
tettek ki s rendeztek örvendetes haladásról tanúskodó ünne
pélyeket október 6-án, október 31-én, január 30-án és március 
15-én, melyekről az Egyesületek rovatában számolunk be bő
vebben. Az ifjúság tavaszi ünnepélye ez évben is elmaradt. 
A Testgyakorló-Kör az idén, mivel rendes tornatermünk nem 
volt, a téli sportokat karolta fel. Tőkéjén beszerzett 20 darab 
skit, melyeket kikölcsönzött egyes tagjainak használatra.

Jurkovich Emil tankerületi főigazgató urat. mint minisz
teri megbízottat, március 21—23-áig tisztelhettük körünkben. 
Örömmel jelentem, hogy most is megelégedését fejezte ki a 
tapasztaltak felett. Június 15 és 16-án a miniszter által kikül
dött Oheroly János tornafelügyelőt fogadtuk, ki készségesen el
ismerte, hogy intézetünkben az adott viszonyok közölt a test
gyakorlat kellő színvonalon áll, de hangsúlyozta, hogy külön, 
modern tornateremre okvetetlenül szükségünk van.

Részt vettem hivatalból a márc. 24-iki kerül, pénzügyi 
bizottságban Pozsonyban, hol különösen a tanítóképző II. év
folyamának önállósítása vitatott meg. Április 28-án Budapesten 
voltam az egyetemes tanügyi bizottság gyűlésén.

Tanári értekezleteinket egészen gimnáziumi rendtartásunk 
rendelkezései szerint tartottuk. Összejöttünk ezenkívül minden 
hétfőn este, hogy közösen megbeszéljük az iskola ügyeit. A 
tanulókat november elején intettük, miről a szülőket is érte
sítettük, kik a Félévi Értesítők útján is értesültek gyermekeik 
haladásáról s magaviseletéről; intőkonferenciákat 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 két tanulónak kijelenteni, hogy a jövő 
iskolaévben intézetünkbe fel nem vesszük.

Dr. Tóth Imre egészségtan-tanár, kit Ö Felsége tudomá-
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nyos működéséért »Vértesi« névvel a nemességgel tüntetett ki, 
szept. 21-én az én jelenlétemben megvizsgálta a jelentkező 
tanulókat, kik azután a tornázás alul vagy egészen, vagy rész
ben felmentettek.

A tanulók egészségi állapota Dr. Szegedi Sándor élelme- 
zői orvos jelentése szerint általában kedvező volt. Az összes 
helyiségek padlóját beeresztettük pozsonyi padlóolajjal, s nagy 
részt ennek köszönhettük, hogy a városban jelentkezett ragá
lyos betegségek iskolánkat megkímélték. Az ujraoltást Dr. Szegedi 
Sándor szept. 22-én foganatosította 25 tanulón. A trachoma
vizsgálatot a hatósági orvos dec. 5-én és máj. 25-én ejtette 
meg; beteg tanulót nem talált.

Hálával emlékezem meg végül még arról, hogy Breznyik 
János súlyos betegen ez évben is megtartotta az ő osztályá
val, a VII.-kel a téli hónapokban a természettudományi gyakor
latokat, aminek következtében szeretett osztályfőjük elvesztése 
tanítványaira nézve valóban pótolhatatlan veszteséggé lett.

3. A l i c e u m  k o r m á n y a .
A kerületi gyűlés 1908. aug. 7-én az elhalt Hrencsik 

Károly helyébe Méltóságos Osztroluczky Géza földbirtokos urat 
választván meg, a Kormányzó Testület tagjai jelenleg: aj Farbaky 
István líceumi felügyelő (Selmecbánya), Heincz Hugó másod
felügyelő (Selmecbánya); újhivatalból: Farbaky István, aselmec- 
bányai ág. h. ev. egyház felügyelője, Händel Vilmos és Zsámbor 
Pál, ugyanazon egyház rendes lelkészei, Király Ernő, a liceum 
igazgatója, Hornyacsek István, a liceum pénztárosa, Szever 
János, a liceum számvivője, Suhajda Lajos, az élelmező gond
noka; c) választás utján: a dunáninneni egyházkerület által 
választott 12 tag: Beniczky Árpád, (Laázi puszta). Ivánka 
István (Palást), Jezsovics Károly, Kosztolányi Sándor (Nemcsény), 
dr. Láng Lajos (Budapest), Laszkáry Pál (Felsőfehérkút), 
Leidenfrost Tódor (Léva), Osztroluczky Géza (Nemes-Podhragy). 
Raab Károly (Körmöcbánya), gróf Stainlein 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. 
Osztroluczky Gyula. id. Oszvaldt Gusztáv, Réz Géza, Schelle 
Róbert, Sobö Jenő, Svehla Gyula, Wankovits Lajos; a tanári kar



által választott 2 tanár: Fekete István és Dr. Vitális István.
Az Iskolatanács tagjai: a) Farbaky István, líceumi fel

ügyelő, Heincz Hugó, másodfelügyelő, 8 választott tag: Händel 
Vilmos, Jezsovics Károly, Kachelmann Farkas, id. Oszvaldt 
Gusztáv, Réz Géza, Sobó Jenő, Dr. Vitális István, Zsámbor 
Pál; b) hivatalból: Király Ernő igazgató, Hornyacsek István 
pénztáros. Szever János számvivő, Suhajda Lajos élelmezői 
gondnok. Fekete István kormányzó testületi jegyző.

A líceum kormányát az elmúlt évben különösen két fontos 
ügy foglalkoztatta: az államsegély emelése és a másodépület 
létesítése. A kerületi és egyetemes gyűlés engedélyével a Kor
mányzó Testület folyamodott a miniszter úrhoz új állam- 
segélyi szerződés kötéséért, s ő nagyméltósága az előzetes szer
ződés tárgyalására kiküldte Jurkovich Emil tankerületi főigaz
gatót. Ez a szerződés febr. 18. és 14-én elkészülvén, felment a 
magas kormányhoz, ahonnan azt az örvendetes választ kap
tuk, hogy terjesszük az idei egyetemes gyűlés elé jóváhagyás 
végett. Az építési államsegély ügye jelenleg úgy áll, hogy be
terjesztettük 3 pénzintézetnek az ajánlatát a 210000 koronás 
kölcsön felajánlásáról, s most várjuk a magas minisztériumnak 
erre vonatkozó döntését.

8. F e n t a r t ó k  é s  p á r t f o 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 2694 K-t fordítottunk az iskola fentartási költségére.

A líceummal kapcsolatos tanítóképzőre a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület püspökének előterjesztésére az egye
temes egyházi alapból 1800 koronát kaptunk. A nagyhonti ág. 
hitv. ev. esperesség a tanítóképző fentartására az 1907/8. tan
évre 79 koronát adott, a budapesti ág. hit. ev. magyar egyház 
pedig a folyó tanévre 50 koronát. A fakóvezekényi egyház ezen 
intézetünket 8 koronával pártfogolta.

A tanítóképző I. évfolyamát a dunáninneni ág. h. ev. 
egyházkerület az idén már önállósította. Ennek fentartására
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adott 3168 K-t, és az önálló tanítóképző felszerelésének meg
kezdésére 600 K-t (jegyzők 72. p)

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

Az ösztöndíjalap kamatja ez évben 1061 K 43 f volt. 
Ezen kívül adott Stainlein Ottó gróf úr a nevét viselő ösztön
díjra 420, az ág. hitv. ev. egyházegyetem a Teleki-Róth ösztön
díjra 210, a dunáinneni ág. h. ev. egyházkerület a Németh 
István ösztöndíjra 84, Selmecbánya város 20, Farbaky István 
líceumi felügyelő úr 20, Dr. Vitális István lie. tanár úr 30, 
Heincz Hugó lie. másodfelügyelő úr 50, Guttmann Samu úr 10 
koronát. Joerges Ágost ur 15 K értékű könyvet.

A tanári nyugdíjalapot pártfogolták Margóes György úr 15, 
Dr. Hősz Mihály és Nicora Sándor urak 10—10 K adomá
nyokkal.

A líceummal kapcsolatos éielmezőre az idén is adott a 
dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 500 koronát (jegyzők. 
70. p.) és még az 1907. évi tűzkárbiztositási jutalékból a tanító- 
képzősök tápintézeti költségeinek némi pótlására 600 koronát 
(jegyzők. 72. p) Ezenkívül az élelmezőt pártfogolták: Stainlein 
Ottó gróf úr 250 K 40 f., a nyitramegyei ág. h. ev. esperesség 
49 K., a Selmecbányái takarékpénztár 40 K., a Selmecbányái 
népbank 40 K., a pozsonyi ág. h. ev. esperesség 27 K 70 f., 
az ipolysági takarékpénztár 20 K., a mosonyi ág. h. ev. espe
resség 14 K., a körmöcbányai ág. h. ev. egyház 14 K, a kő
szegi egyház 4 K és a vágujhelyi egyház 3 K adománnyal.

A supplikációból befolyt 2191 K és pedig:
1. A pestmegyei esperességböl 37843 K  ( +  16'66 K). 

Br. Prónay Dezső, Földváry Elemér 20—20, Kéler Napoleon, 
Dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, Gr. Stainlein Ottó, Gre- 
gersen G. és fiai, Dr. Sylvester, Br. Podmaniczky Géza, Korit- 
sánszky János 10—10, Polner Lajos 8, Szalay Lajos 6, A rima- 
murány—Salgótarjáni vasmű részvénytárs., Az osztálysorsjáték 
igazg., Magy. ált. kőszénbánya rész vény társ., Vall. és közokt. 
minisztérium, Dr. Krepuska, Dr. Genersich Antal, Ivánka Pál, 
Lipcsey Leó, Ivánka Béla, Wekerle Sándor 5—5, Gosztonyi 
Miklós, Teleki Tibor gr., Kiskőrös község, A kiskőrösi ág. ev. 
egyház, A soltvadkerti ág. ev. egyház 4—4 K).

2. Hont, Fehér, Komárom és Esztergommegyékből



284 99 K  (+  117 76 K). (Kádár Kálmán, Dr. Thuránszky Zoltán 
10—10, Hofmann Ede 8, Özv. Sárpy Béláné, Az egyházmaróti 
körjegyzőség 6—6, Hoznék Gyula, Kallós János, Csermák Ernő, 
Göllner Károly, Heininger Antal, A lévai keresk. bank 5—5, 
Bartakovich Ágostné, Ivánka István, Vajda Pál, Repiczky Emil, 
Slavik György, Laszkáry Pál, Beniczky Lajos, Weisz József, 
A bakabányai ev. egyház, A komáromi ev. egyház, Komárom 
sz. kir. város, A komáromi ref. egyház 4—4 K).

3. A zólyomi esperességből 282'70 K. (+  9 92 K). (Drott- 
ner Pál, Dr. Mikler Gusztáv, Dr. Bothár Samu, Hanzlik N., 
Tótpelsőc nagyközség 10—10, A zólyomi ev. egyház 6, Szalon- 
tay Miklós, Jamrich Ede, Breznóbánya sz. kir. város, A zólyom- 
brézói vasgyár fogyaszt, szövetkezete 5—5, Dr. Medveczkv Lajos, 
Margócs György, A besztercebányai tkpénztár, A beszterce
bányai ev. egyház, Libetbánya nagyközség. A libetbányai ev. 
egyház, A korponai ev egyház, A korponai tkpénztár 4— 4 K).

4. Arad, Csanád, Csongrád, Békés és Jásznagykun- 
szolnok megyékből 232 52 K  (+  2354 K). (Az aradi ev. egy
ház 10, Szarvas község, A szarvasi hitelbank 5—5, Konstantin 
testv., Békéscsaba község, A szarvasi ev. egyház 4—4 K).

5. Bars, Árva és Liptó megyékből 226 82 K  (+  11 ‘20 K). 
(Kachelmann Károly, Leidenfrost Tódor 10—10, Heydrich 
Károly, Kosztolányi Sándor, Szokolóczy József, Árva vármegye, 
A garamvölgyi cukorgyár 5—5, Pfeilmeyer Cecilia, A lévai ev. 
egyház 4—4 K).

6. Gömör és Szepes megyékből 206 90 K  (— 31 95 K). 
(Thomka László 10, Dr. Argay György, A korompai vas- és 
acélgyár 5—5, Medveczky Sándor 4 K).

7. Heves, Borsod, Hajdú, Szabolcs, Zemplén, Abauj- 
Torna és Sáros megyékből 188'20 K  (+  40’75 K). (Herlicska N., 
Az ózdi vas- és acélgyár 10—10, Nyíregyháza város 6, Ujházy 
László, Dessewffy Pál, Az eperjesi takarékpénztár 5—5, Geréb 
Fülöp, Odescalchi Gy.-né 4—4 K).

8. A nógrádi esperességböl 166 00 K  ( +  23 90 K) (Br. 
P. R. I. 10, Tóth Béla, gr. Degenfeld Lajos, A rimamurány- 
salgótarjáni vasmű részvénytárs. 5—5, Kriváchy Antal, Cserve- 
nák Károly, A salgótarjáni kőszénbánya 4—4 K).

9. A bácskai egyházakból 13384 K  (— 72'94 K).
19. Pozsony, Túróc és Trencsén vármegyékből 90 60 K
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(•— 94.40 K). (Osztroluczky Géza, Dr. Androvich 5—5, Beniczky 
Kálmán, özv. Reviczky Istvánná 4—4 K).

Fogadják hálás köszönetünket!
A líceum pártfogói sorába lépett még a lefolyt iskola

évben egy férfiú, ki majdnem 50 évvel ezelőtt csak két évig 
volt a líceum növendéke és kinek nemes szivét a hála érzete 
ezen hosszú idő alatt sem szűnt meg dobogtatni. Dr. Szmik 
Gyula nagyági bányafőorvos ezen érzületét egy nagyszerű álla- 
pítvánnyal juttatta kifejezésre, melyet iskolánk meleg köszö
nettel fogadott annál is inkább, mert az ő alapítványa a nagy 
Breznyiké után a líceum legnagyobb alapítványa. A június 
18-iki Kormányzó Testületi gyűlés határozata értelmében a 
következőkben közlöm úgy az alapítólevél, mint az elfogadási 
záradék teljes szövegét:

A la p í tó  levél .
1. Én alulírott Dr. Szmik Gyula m. k. bányaorvos boldo

gult felejthetetlen feleségemnek akaratja szerint és emlékére 
»Dr. Szmik Gyuláné sz. Hofier Clara alapítvány» címén 12000 
azaz tizenkettőezer korona névértékű alapítványt teszek, indít
tatva mindkettőnknek a Selmecbányái ág. h. ev. líceumi főgim
názium iránti mély hálájától.

2. Az alapítványnak célja, hogy a tőke évi jövedelméből, 
mely 1908-ra 840 azaz nyolcszáznegyven koronát tett, az 
1909/10 iskolaévtől kezdve, minden iskola év végén 2 azaz 
kettő Selmecbányái ág. h. ev. líceumi főgimnáziumi, élelmezőbe 
járó tanuló egyenlő részben ösztöndíjasként segélyeztessék.

3. Ezen alapítvány kezelő hatósága mindig a Selmecbányái 
ág. h. ev. líceumi főgimnázium Kormányzó Testületé legyen 
mint alapítványi hatóság.

4. Ezen alapítvány vagyonértéke a »Tisztviselők Takarék- 
pénztára Részvénytársaság« 480 drb 25 koronás névértékű 
következő részvénye: 4235—4244, 5153—5192, 7429—7478, 
9165— 9174, 9661—9670,17601 — 17960. számok, összesen 12000 
azaz tizenkettőezer korona névértékben.

5. Ezen alapítvány elhelyezési módjául továbbra is a 4. 
pont alatt felsorolt részvényeket jelölöm meg. Ha azonban a 
»Tisztviselők Takarékpénztára Részvénytársaság« vagyona az
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alapszabályok szerint 1931-ben feloszlás alá kerül, az alapít
vány vagyona állampapírokba fektetendő.

6. Az alapítvány biztosítására vonatkozó külön rendel
kezést teljesen a Kormányzó Testületre bízom.

7. Az alapítvány kezelésére és jövedelmének felhasználá
sára vonatkozólag a következőképpen intézkedem:

a) vizsgáltassák meg az minden évben a líceumi főgim
náziumi számadásokkal együtt;

b) jövedelme úgy használtassák fel, hogy minden iskola
évben adassák ki nem, kor és a legtágabb értelemben vett 
valláskülönbség nélkül s szegénységi bizonyítványt nem köve
telve 2 azaz kettő olyan, a líceumi főgimnázium tanítását és 
élelmezőjét igénybe vevő, komoly törekvésű s erkölcsös tanu
lónak, kik m. kir. bányatisztviselőknek, vagy ilyenek nem pá
lyázása esetén lelkészeknek, esetleg tanítóknak gyermekei s kik 
előreláthatólag hű magyar hazafiak lesznek és a bányászatot 
választják életpályául, előnnyel azok részére, kik minél több
tagú család sarjai.

8. Az alapítvány mostani jövedelmének odaítélésére s 
esetleges elvonására a jelenleg a Selmecbányái ág. h. ev. líce
umi főgimnáziumra nézve érvényben levő iskolabizottsági szer
vezet szerinti Iskolatanácsot jogosítom fel, mely szabályrende
lete 21. §-a értelmében ez ügyben a tanári kar előterjesztése 
aiapján fog intézkedni.

Ha azonban ezen alapítvány tőkéje idővel megnöveked
nék, a jövedelem többletének az ösztöndíjak nagyobbítására, 
szaporítására, vagy a líceumi főgimnázium egyéb céljaira leendő 
felhasználása a Kormányzó Testület jogkörébe fog tartozni.

9. Minthogy ezen alapítvány nagyrészt boldogult, felejthe
tetlen hitvesem hátramaradt vagyonából került ki s nemes 
alakját a földi múlandóság romboló hatalma ellenében meg
védeni szent kötelességemnek tartom, óhajom, hogy általam 
olajba festendő arcképe az intézet erre való termében helye
zendő el.

Legyen áldott az ő emléke s gyümölcsözzék fenkölt tette 
az idők végtelenségéig.

Ezen alapítólevelet kiállítottam az aláirt helyen, napon, 
az aláirt két tanú jelenlétében a mindenható Istenhez intézett 
azon fohászommal, hogy kegyét ezután se vonja meg ezen
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tiszteletreméltó tanintézettől, melyben kiképeztetésem alapja 
vettetett meg.

Nagyágon, 1909. évi május hava 1-én.

Sziklay Alfonz s. k. Dr. Szmik Gyula s. k.
m. kir. bányatanácsos. m. kir. bányakerületi főorvos.

Balázsy Imre s. k.
m. kir. b. főmérnök, 

mint tanuk.

A Selmecbányái ág. h. ev. líceumi főgimnázium Kormányzó 
Testületé a mai napon tartott gyűlésén tudomásul vette 
Dr. Szmik Gyulának, a líceum volt tanítványának nagylelkű 
rendelkezését és kimondta, hogy a »Dr. Szmik Gyuláné szül. 
Holier Clara alapítvány«-t mint alapítványi hatóság köszönettel 
elfogadta. Kötelezi magát s minden jogutódját, hogy a nemes- 
szivű alapítónak minden, ezen alapítólevélben foglalt rendel
kezését a leghívebben teljesíteni fogja. Az alapítványi vagyonra 
vonatkozólag a szavatosságot elvállalja és annak biztosítására 
nézve úgy rendelkezik, hogy az alapítványnak az alapítólevél 
4. pontjában részletezett vagyonértéke mindig a líceum többi 
vagyonával együtt a fennálló szabályoknak megfelelőleg őriz
tessék. Örömmel járul hozzá ahhoz, hogy az alapító nejének 
olajba festendő arcképe az intézet tanácstermében helyeztessék 
el, hogy az így örök időkre hirdesse a hitvesi szeretet s a fen- 
költ áldozatkészség szent érzelmeit.

Selmecbánya, 1909. június 18-án.

Farbaky István,
líceumi felügyelő.

Fekete István,
Korm. Testül, jegyző.



b) A tanárok névjegyzéke és működése.
1. T a n á ri t e s tü le t .

So
rs

zá
m

 
1!

A tanár neve Tantárgy és osztály
H

et
i 

ór
as

zá
m

 
1

Ta
ná

ri
év

ei
ne

k|
sz

ám
a

Jegyzet

ál
t.

lie
.

1 Király Ernő
igazgató-tanár

Történet IV., VI., VII., 
Földrajz III. i i 24 24

2 Becker Nándor
rendes tanár

Német nyelv III.—V ili. 19 19 13 A Zenetársaság elnöke 
és a zeneszertár őre

3 Breznyik János
rendes tanár

Mathematika L, III., V., 
VII., Természettan VII. 17 8 8 A VII. osztály főnöke, 

a természettani szertár 
őre

4 Fekete István
rendes tanár

Latin nyelv V., VII., 
Görög nyelv V. VII.

21 22 15 Az V. osztály főnöke, 
a kormányzó testület 

jegyzője

5 Hamrák Béla
vallástanár, rendes tanár

Vallástan I.—VIII., 
Egyházi ének I.—IV.. 
Gazdaságtan a tanító

képzőben

19 6 6 A Biblia-Egyesület 
elnöke

6 Künsztler János
tornatanár, rendes tanár

Tornázás I.—VIII., 
Játékdélutánok I.—VIII. 

Földrajz I.
23 11 11 A Testgyakorló Kör 

elnöke

7 Lencsó János
rajztanár, rendes tanár

A II. félévben Görög
pótló rajz V .-V III.

8 20 20 A rajzszertár őre

8 Osztroluczky Gyula
rendes tanár

Magyar nyelv II., Latin 
nyelv II., Görögpótló 

irodalom V., Szépírás 
L, II.

16 33 28 A II. osztály főnöke

9 Dr. Paulovics István
rendes tanár

Magyar nyelv TIV., V. 
VIII., Latin nvelv IV.. 

VIII.
20 6 6 A VIII. osztály főnöke, 

a tanári értekezletek 
jegyzője, a klasszika- 

filológiai szertár őre
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10 Raksányi Samu
rendes tanár

Mathematika II., IV., 
VI.. VIII.. Természettan 
VIII.. Mathematika a 

tanítóképzőben

18 6 6 A IV. osztály főnöke

11 Suhajda Lajos
rendes tanár

Magyar nyelv I., III.. 
VI., VII.,‘Latin nyelv I.

21 10 10 Az I. osztály főnöke, a 
Petőfi Kör elnöke, az 
élelmező gondnoka, az 

ifjus. könyvtár kezelője

12 Szever János
rendes tanár

Latin nyelv III., Görög 
nyelv VI., VIII., Görög

pótló irodalom VII.
18 17 16 A III. osztály főnöke, 

líceumi számvevő, 
a Gyorsíró Kör elnöke

13 Szever Pál
rendes tanár

,Latin nyelv VI.. Törté
net III., V., VIII., 

Görögpótló irodalom VI.. 
VIII.

19 7 7 A VI. osztály főnöke, a 
történet-földrajzi szertár 

őre

14

15

Dr. Vitális István
rendes tanár

Rozim József
r. kath. segédlelkész

Földrajz II., Természet
rajz I., II., IV.—VI., 

Bölcsészet VIII.,Földrajz 
és természetrajz a tanító

képzőben
R. k. vallástan I.—VIII.

21

16

15 15

1

A líceumi könyvtár 
kezelője, a természetrajzi 

szertár őre

16 Welwárd Jakab Izr. vallástan I.—VIII. 8 — 22

izr. rabbi-hetyettes

17 Dr. Vértesi Tóth Imre Egészségtan VII., VIII. 2 — 6
bányakerületi főorvos

18 Zsámbor Pál
ev. lelkész

Bibliai történet és tót 
nyelv a tanítóképzőben

4 — 4

19 Laczó Dániel
ev. tanító

Zene és egyházi ének a 
tanítóképzőben

4 - 8

20 Göbel Árpád
helyettesítő tanár

Rajzoló geometria I.— 
IV., Görögpótló rajz V.— 
VIII. (csak az I. félév
ben), Rajz a tanítókép

zőben

20 i 1
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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.
K irály Ernő a városi képviselő-testület választott tagja, 

a Magyar Turista-Egyesület Szitnva-Osztályának ügyvivő al- 
elnöke.

Fekete István a M. T. E. Szítnya-Osztályának titkára, a 
Polgári Dalkör alelnöke. A Selmecbányái Híradó munkatársa.

H amrák Béla a F. M. K. E. jegyzője.
Künsztler János a városi képviselő-testület tagja, a M. 

T. E. Szitnya Osztályának könyvtárosa. Az Önkéntes Tűzoltó- 
Egyesület főparancsnoka.

Dr. Paulo vies Ist ván átdolgozta a Bartal-Malmosi-féle Li- 
vius kiadást.

Suhajda Lajos a Tűzoltó-Egyesület jegyzője, a Kaszinó- 
Egyesület könyvtárosa, a Selmecbányái Tanári Kör jegyzője.

Szever Pál a F. M. K. E. pénztárosa.
Dr. Vitális István  a városi képviselő-testület választott 

tagja, a helybeli Gyógyászati és Természettudományi Egylet 
szakelnöke.

3. A v é g z e t t  t a n a n y a g .

A) Rendes tantárgyak.

I . o sztá ly .
Osztályfő: Suhajda Lajos.

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: Bibliaismerte
tés. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmány: Népmesék 
és regék. — Hűn és magyar mondák. — Görög regék és mon
dák. — A magyar föld és népe. — Költemények: János vitéz 
az óriások közt. Füstbe ment terv. Fekete kenyér. Anyám tyúkja. 
Amerre a Tisza folyik. Éji látogatás. Hadnagy uram. A rab 
gólya. — Nyelvtan: Az egyszerű mondat és részei. — Havon
ként két írásbeli dolgozat. Tk.: Balogh Péter: Magyar olvasó
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könyv, 1.; Szinnyei József: Iskolai magyar nyelvtan. I. — Tanár- 
Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenkét 6 óra. Egy római gyermek életét 
és fejlődését feltüntető latin szöveg 26 fejezetének magyarra 
és 24 fejezetnek latinra való fordítása. — A főnevek, mellék
nevek, névmások, számnevek alaktana. A cselekvő ige indica- 
tivusa, imperativusa és participiuma. Sum, possum, eo, fero. 
volo. Havonként két Írásbeli dolgozat. Tk.: Geréb-Morvay: Kis 
latin nyelvkönyv. — Tanár: Suhajda Lajos.

Földrajz, hetenként 3 óra. Földrajzi alapismeretek. A 
magyar korona országainak földrajza. Térképvázlatok készítése. 
Tk.: Vitális István: Földrajz I. k. és Kogutovicz M.: Közép
iskolai Földrajzi Atlasz I. r. — Tanár: Künsztler János.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Gyümölcsök. Házi álla
tok. Fenyők. A ház körül, a mezőn, az erdőben tartózkodó 
gyakoribb állatok. Tavaszi növények. Házi szárnyasok. Kirán
dulások. Tk.: Paszlavszky J.: Kis természetrajz I. r. — Tanár: 
Dr. Vitális István.

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

Rajzoló mértan, hetenként 3 óra. a) Planimetriai alak
tanból: A geometriai alapelemek, sikidomok: négyszögek, há
romszögek, sokszögek ismertetése, elemzése; terület, kerület 
számítás, b) Rajzból: Egyszerű, geometriai síkidomokból kom
binált sikékitmények rajzolása (vonalzóval és körzővel), tussal 
kihúzása és festése. Majd szabadkézi rajz. Egyszerű növényle
velek természet után való rajzolása és festése egy színnel. 
Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzával szürke papíron. Ecset
gyakorlatok egy színnel. Vázlatkönyv. Tk.:'Dr. Horti Henrik: 
Rajzoló geometria I. rész. — Tanár: Göbel Árpád.

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar írás gyakorlása. — 
Tanár: Osztroluczky Gyula.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: 
Arc- és oldalsor alakítás; szakaszalakítás, a sorbontás legegy
szerűbb nemei. Járás, kanyarodás, rendek és kettősrendek ala
kítása helyből. 11. Szabadgyakorlatok: Lépő, támadó, védő és 
lebegő állások. Kar- és láblendítések és lökések, törzshajlítások 
és forgatások. Szökdelések. Kötélhúzás. III. Szer gyakorlat ok:



Valamennyi szernél oszlálytornááás. Futás a szabadban. Birkó- 
zási előgyakorlatok. .Játékok. — Tanár: Künsztler János.

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

I I .  o sztá ly .

Osztályfő: Osztroluczky Gyula..
Vallástan. hetenként 2 óra. Uj-szövetségi történetek: Jé

zus élete, tanítása és csodatettei; az apostolok; az evangyélio- 
mokról és íróikról; az uj-szövetség olvastatása. Tk.: Bereczky: 
Bibliaismertetés. — Tanár: Harnrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Nyelvtanból: A szófajok. 
A szavak alkotó-részei. Az állandó határozók. A szórend. Az 
összetett mondatok. — Olvasókönyvből: Tanító mesék és pél
dázatok. Elbeszélések a magyar történelemből és a görög-perzsa 
háborúk. — Költeményekből 7 darab szavalva. — Kétheten
ként írásbeli dolgozat. Tk.: Szinnyei József: Magyar nyelvtan 
és Balogh Péter: Magyar olvasókönyv II. rész. — Tanár: Oszt- 
roluceky Gyula.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Nyelvtanból: Az I. osztály
ban végzetteket átismételve a teljes igeragozás, az igék fő alak
jai, rendhagyó-, hiányos- és személyteten igék. — Olmasmányok: 
Róma történetéből, mesék emlékelve is. Kéthetenként Írásbeli 
•dolgozat. Tk.: Dr. Hiltrich Ödön: Latin nyelvtan és Kárpáti 
Kelemen' Latin olvasó- és gyakorlókönyv. — Tanár: Osztro
luczky Gyula,.

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

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

Mathematika, hetenként 4 óra. Előnyös számolási eljá
rások és korlátolt pontosságú számítások Arányok, aránypárok 
•és ezek alkalmazása. Egyszerű és összetett kettős tételes fel
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adatok. Százalék számítás és ennek alkalmazása a kereskedelmi 
számításokban. Tk : Dr. Lévay Ede: Számtan II. r. — Tanár;: 
Ráksányi Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. a) Térmértanból: 
A testek ismertetése, elemzése, felszín és térfogat számítása. 
Modellek készítése kartonból, b) Rajzból: Geometriai testek 
ábrázolása (vonalzóval és körzővel). Szabadkézi rajz. Növény- 
levelek természet után való rajzolása és festése. Kézügyesítő 
gyakorlatok színes ceruzával szürke papíron. A testek szemlé
let utján való rajzolása árnyék nélkül. Virág, gyümölcs formák 
ecsetgyakorlatban való festése foltban. Vázlatkönyv. Tk.: Dr. 
Horti Henrik: Rajzoló geometria II. r. •— Tanár: Góbéi Árpád,

Szépírás, hetenként 1 óra. Magyar és német írá§ gyakor
lása. — Tanár: Osztroluczky Gyula.

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 .  o sztá ly .

Osztályfő: Szever János.
Vallástan, hetenként 2 óra. A keresztyén egyház elterje

dése, fejlődése, hanyatlása, a reformáció, a főbb felekezetek; a 
magyar protestáns egyház története, különös tekintettel a tör
téneti főalakok ismertetésére Tk.: Bereczkv: A keresztyén egy
ház rövid története. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Olvasmány: A magyar 
történelemből 18 olvasmány. A görögök történetéből 3. A ma
gyar föld és népe 2. Elbeszélések 2. — Költemények könyv 
nélkül: Szondi két apródja. Esztergom megvételéről. Mi dobog, 
mi zokog? A gólyához. Fiamnak. Szózat. — Rendszeres magyar 
nyelvtan. —Kötelező olvasmányok. Havonként két írásbeli dol
gozat. Tk.: Balogh Péter: Magyar olvasókönyv III. r. Szinnyei 
József: Rendszeres magyar nyelvtan. — Tanár: Suhajda L.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Az alaktan átismétlése 
után a mondattanból a mondat részei az esetek szerint. Az 
igenevek, az igeidők és az igemódok használata. Prózai olvas
mány: Cornelius Neposból Miltiades. Themistocles, Cimon,



Lysander. Alcibiades. Költői olvasmány: Phaedrus meséiből 
való szemelvény. Kifejezések és szólásmódok. Két hetenként 
írásbeli dolgozat a mondattan begyakorlására. Tk.: Dr. Hittrich: 
Latin nyelvtan II., Roseth: Latin olvasókönyv Cornelius Nepos- 
ból, Dr. Paulovics: Szemelvények Phaedrus meséiből. — Tanár: 
Ssever János.

Német nyelv, hetenként 4 óra. A direkt módszer alapján 
átvettünk 24- olvasmányt, illetve beszélgetési gyakorlatot. Az 
elvégzett olvasmányok legnagyobb részét meg is tanultuk kí
vülről és levontuk belőlük az alaktan alapvető szabályait. Tk.: 
Schuster Alfréd: Német Nyelvtan 1. rész, 3-ik kiadás. 1906. — 
Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története 1526-ig. 
Időszaki tábla készítése. Tk.: Baróti-Csánki: Magyarország tör
ténete I. r. és Kogutovicz: 10 térkép a hazai történelem taní
tásához. 1901. Segédkönyv: Mika: Magyar történelmi olvasó
könyv I. r. 1905. — Tanár: Ssever Pál.

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

Mathematika, hetenként 3 áfa. Kamatszámítás. Érték
papírok. Arányos osztás. Keverés. Ötvények, érmek. Kamatos
kamat. Tk.: Dr. Lévay Ede: Számtan II. — Tanár: Bresnyik 
János.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. a) Plcmimetria: A 
síkidomok, háromszög, négyszögek, sokszögek osztályozása, tulaj
donságai, szerkesztések. Idomok hasonlósága és egybevágósága, 
gyakorlati alkalmazás bemutatása, mérő asztal és vízszintező 
használata, b) Rajzból: Kézügyesítő gyakorlatok színes ceruzá
val szürke papíron. Ecsetgyakorlatok. Levelek rajzolása és 
színes festése. Lepkék és virágok természet után való rajzolása, 
festése, foltban és színesen. Vázlatkönyv. Tk.: Dr. Horti Henrik: 
Rajzoló geometria III rész. — Tanár. Göbel Árpád.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. Rendgyakorlatok: 
A szabatos menetelés gyakorlása; fejlődések, kanyarodások, 
rendek és kettősrendek alakítása. II. Szabadgyakorlatok: Egy
szerű négyütemes gyakorlatok kéziszerekkel (fabot, farúd. vas
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bot és súlyzó). Társas szabadgyakorlatok. III. Szertornázás: 
A tanulók korának és ügyességének megfelelő egyszerű gya
korlatok osztálytornázás szerint. — Tanár: Künsstler János.

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

IV . o sztá ly .

Osztályfő: Baksányi Samu.
Vallástan, hetenként 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcs

tan. közbevetőleg 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 tizenkét éneke részletesen fejtegetve és magyarázva; 
az első öt ének könyvnélkül is. »Toldi« forrása, meséje, mű
faja, szerkezete, személyei, jellemzése, előadásbeli formái, saját
ságai az epikai előadás szempontjából, nyelve és verselése. —- 
Toldi Estéje. — Prózai olvasmányok: Szemelvények Faludi Téli 
Éjtszakáiböl, Heltai Gáspár meséiből és Mikes Törökországi le
veleiből. A balatoni rianás. A Hortobágy Kuthy Lajostól és 
Jókai Mórtól. Gyulai: Vörösmarty szülői. Az ősmagyar hadiélet. 
Theophrastus jellemrajzaibóh: A fecsegő. A hiú. A zsugori. A 
gáncsoskodó. Arany: A magyaros stílusról. Szabó László: Az 
írás mestersége. Könyvnélkül: Kisfaludy Károly: Mohács. — A 
magyarokhoz. Fohászkodás. — Távolból. — A stilisztikából: A 
stilus általános tulajdonságai: az értelmesség és a hangzatos- 
ság. A stilus különös tulajdonságai: az élénkség és a szemlé
letesség. Verstan. Polgári ügyiratok. — Magánolvasmány: Páz
mány és Bethlen életrajza. Arany: Rózsa és Ibolya." Losonczi 
István. Petőfi: .János vitéz. — Szemelvények a magyar klasz- 
szikus iskolai költőiből. — Havonként két iskolai Írásbeli dol
gozat. Tk.: Korda Imre: Stilisztika és verstan. — Arany-Lehr: 
Toldi. — Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Az alaktan részletes átis
métlése. A mondattanból a múlt tanévi anyag ismétlése után 
a mellérendelt és az alárendelt mondatok, a consecutio tem- 
porum, az oratio recta és obliqua, a participium absolutum és 
coniunctum, a periódus historica és rhetorica. A latin szórend.
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A latin verstan vázlata és a szokottabb verssorok. A római 
naptár. Költői olvasmány: Ovidius »Metamorphoses«-éből: A 
világ négy korszaka. A Gigások. (I. 89—164.) (Künvvnélkül is.) 
Deucalion és Pyrrha. (I. 151—290.). Daedalus és Icarus. (Vili. 
157—235.). Philemon és Baucis. (Vili. 601—724.). Orpheus és 
Eurydice. (X. 1—77.). Prózai olvasmány: G. Julius Caesar 
»Commentarii de hello Gallico« c. művéből: A helvetiusok 
elleni háború. (I. 1—29.). Galba küzdelme az alpesi népekkel. 
(III. 1-—6.). A gallok és germánok erkölcsei és szokásai. (VI.
11 —29.). P. Ovidius Naso élete és művei. Caesar életrajza és 
munkái. A római hadügy Caesar idejében. 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. művéből. Dr. Csengeri 
János: Szemelvények Ovidiusból. Hittrich: Latin nyelvtan II.: 
mondattan. Schmidt József: Magyar-latin és latin-magyar szó
tár. — Tanár: Dr. Paulovics István.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az alaktan tüzetes átis
métlése és kiegészítése. Lefordítottunk 8 prózai és 7 költői 
olvasmányt; kilencet kívülről tanultunk meg. A lefordított ol
vasmány szókincsével beszélgetési gyakorlatok. Tk.: Albrecht J.: 
Német olvasókönyv és nyelvtan, 11. r  * — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története 1526— 
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 növénygyűjtés és hatá
rozás céljából. Tk.: Dr. Szterényi H.: Növénytan. Segítőkönyv: 
Dr. Gserey 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 negativ 
számokkal való műveletek. Algebrai összeg s algebrai össze
gekkel való műveletek. Oszthatósági viszonyok. Elsőfokú 
egyenletek. Tk.: Kőnig-Beke: Algebra. — Tanár: RaksányiSam u.

* A jövő tanévben folytatólagosan Schuster Alfréd Német nyelvta
nának I. része.
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Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. a) Planimetrien 
konstrukciókból: A kör. ellipszis, hiperbola, parabola keletke
zése. elemzés és szerkesztések, b) Szabadkézi rajzolás: Testek 
rajzolása, egyszerűbb használati tárgyak rajzolása, festése. 
Lepkék, virágok foltban és színesen való festése. Vázlatkönyv. 
Tk.: Dr. Horti Henrik: Rajzoló geometria IV. rész. — Tanár: 
Góbéi Árpád.

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

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

V. asztál!/.

Osztályfő: Fekete István.
Vallástan, hetenként 2 óra. A biblia bevezető ismerte

tése, az egyes könyvek méltatása és rövid tartalma, kisebb 
részletek olvastatása. Tk.: Batizfalvy-Bereczkv: Bibliaismer
tetés. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Visszapillantás eddigi 
tanulmányainkra. Feltalálás, szerkezet, stilus. Az irásmű tárgya. 
Az anyaggyűjtés, az anyag elrendezése. Próza és költészet. A próza 
fajai. A történetírás, a beszéd és az értekezés. Olvasmány: Sala
mon király bujdosása. Hunyadi János. Szondi halála. Szondi his
tóriája. Szondi két apródja. Zrínyi Miklós (a költő) ifjúsága. Zrínyi 
Miklós gróf halála. Zrínyi (a költő) utolsó évei. Zrínyi Miklós 
mint éposz-költő. Kossuth beszéde a haderő megajánlása ügyé
ben. Deák beszéde a Felirali Javaslatról. Thukydides. Széchenyi 
István önmagáról. Deák Ferenc. Vörösmarty Mihály. Parainesis 
Kölcsey Kálmánhoz. Szász Gerő költeményei. Az elszabadult 
ágyú. Részlet Platón Gorgiásából. A ballada és a románc. A 
kiválóbb magyar balladák olvasása. Könvvnélkül: V. László. 
Zách Klára. Szondi két apródja. A walesi bárdok. Tetemre 
hívás. Török Bálint. Éji látogatás. Kont. András herceg sólyma. 
A szegény vándorló-legényről. Ágota kisasszony. Magánolvas
mány: Jókai: Az új földesúr. Arany: Toldi Estéje. Eötvös em
lékbeszéde Körösi Csorna felett. Gyulai emlékbeszéde Arany 
János felett. Kölcsey szónoki művei. Pázmány válogatott egy
házi beszédei. Salamon Ferenc: A török hódoltság. A Daliás



Idők ismertetése. Havonként egy írásbeli dolgozat. Tk.: Riedl 
Frigyes: Retorika és retorikai olvasókönyv. Greguss-Beöthy: 
Magyar balladák. — Tanár: Dr. Paulovics Istvá n .

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Alak- és mondattani ismét
lés. Prózai olvasmány: Cicero, De imperio Cn. Pompei oratio 
ad (Juirites. Költői olvasmány: Ovidius Fasti-jaból szemelvények. 
Régiségtanból: Róma leírása. A római birodalom lakossága s 
a lakosság jogi állapota. Kormány és államhatalom. Közigaz
gatás. Havonként két iskolai dolgozat. Tk.: Dávid István: Rövid 
latin nyelvtan. Kont-Schmidt: M. T. Ciceronis de imp. Cn. 
Pompei oratio ad Quirites. Csengeri János: Szemelvények 
Ovidiusból. Wagner-Horváth: Római régiségek. — Tanár: Fekete 
István .

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Nyelvtanból: a görög írás, 
olvasás, a főbb hangtani tünemények, a névszók alaktana, az w 
végű igék ragozása. Olvasókönyvből: az alaktani szabályoknak 
megfelelő mondatcsoportok, összefüggő olvasmányok, mesék 
fordítása. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tk.: Maywald, 
Görög nyelvtan és Görög olvasókönyv. — Tanár: Fekete István .

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. Görög irodalmi 
olvasmány: Homeros llias és Odysseia, és Herodatos bő szemel
vényekben. Magyar irodalmi olvasmány: Tinódi Sebestyén, 
Gyöngyösi István, Arany János, Heltai Gáspár, Kemény János 
és Bethlen Miklós. Görög mythologia. Tk.: Gyomlay, Homeros 
Odysseia és Csengeri, Homeros llias, Herodotos. Dr. Badics 
Ferenc: Magyar irodalmi olvasókönyv 1. r. Wagner-Horváth: 
Görög régiségek. — Tanár: Osstrolucsky G yula.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Sikornamentek fali 
és egyéb minták után való rajzolása. Majd edények és hasz
nálati tárgyak természet után való rajzolása. Tanár: I. f. Góbét 
Á rpád , 11. f . Lenesó  János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A mondat és részei, 
helyesírás és a német verstan elemei. Lefordítottunk 21 költői 
és 3 hosszabb prózai olvasmányt. 11 költeményt kívülről tanul
tunk meg és az elbeszélő tartalmú költemények tartalmát 
németül adtuk elő. Tk.: Iiohlbach-féle szemelvények: Heine, 
Uhland és Lenau költeményeiből. Heinrich G.: Deutsches Lehr- 
und Lesebuch I. r és Albrecht J.: Rendszeres német nyelvtana.



Kelemen, Német-magyar zsebszótár IX. kiadás. — Tanár: 
Becker N ándor.

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 Sán
dor: Világtörténet I. k. 1901. Kogutovicz: Történelmi iskolai 
atlasz 1. füzet. Segédkönyv; Mika: Történelmi olvasókönyv, 
III. r. 1908. — Tanár: Szever Pál.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Általános állattan. Kend
szertan. Tk.: Paszlavszky J.: Az állattan kézikönyve. — Tanár: 
Dr. V itá lis  István.

Mathematika, hetenként 3 óra. Elsőfokú egyenlet-rend
szerek. Négyzet-gyökvonás. Másodfokú egyenletek. Köbgyök
vonás. Geometria. Alapfogalmak. Egybevágóság. Arányosság. 
Hasonlóság. Területszámítás. Tk.: König-Beke: Algebra. Mocnik- 
Klamarik-Wagner: Geometria. — Tanár: B rezn y ik  János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. I. R endgyakorla tok  : 
Kettősrendekbe fejlődés és rendekre szakadozás menetközben, 
összekötve kanyarodásokkal és fejlődésekkel. Távolabb fekvő 
pont felé való menetelés az irány pontos betartásával. II. 
S za b a d g ya ko rla to k : Négy- és nyolcütemes gyakorlatok egy
azon és ellenkező irányú mozdulatokkal, súlyzókkal és vas
bottal. Egyszerű buzogány-gyakorlatok. Társas gyakorlatok. 
Kötélhúzás. Ili. S zerto rn á zá s: Gyakorlatok a széliében álló 
lovon és a magas korláton. Futás a szabadban. Súlydobás és 
súlyemelés. Versenyjátékok. — Tanár: K ünsztler János.

VI. osztá ly .

Osztályfő: Szever Pál.
Vallástan, hetenként 2 óra A keresztyén egyház törté

nete az egyház megalapításától az újabb időkig, különös tekin
tettel a reformációra s annak elterjedésére. Tk.: Händel: A 
keresztyén egyház története. — Tanár: H a m rá k  Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A költői műfajok ismer
tetése. A szép fajai, kifejezése. A tankönyv szemelvényein kívül 
olvasmányul szolgáltak: Zrínyi, Szigeti veszedelem; Arany, Buda 
halála, Toldi szerelme; Vörösmarty, A két szomszédvár, Cser
halom;. Shakspere, Coriolanus, Julius Caesar, Macbeth; Moliére,
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A tudós nők; Szigligeti Kde, Liliomfi; Kisfaludy Károly, Kérők, 
Csalódások. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tk.: Bartha- 
Prónai: Poétika. — Tanár: S u h a jd a  Lajos.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Az alak- és mondattan 
átismétlése. Költői olvasmány: P. Vergilius Maró »Aeneis«-éből 
I. és II. é. szemelvényekben. Prózai olvasmány: Titus Livius 
római történetéből a XXI. könyv némi kihagyással az egész- 
A régiségtanból a hadirégiségek és a vallásügy. T. Livius és P. 
Vergilius Maró élete és munkái. írásbeli dolgozat kellő szám
ban. Tk.: Bartal-Malmossy: Titi Livii Ab űrbe condita 1. XXI. 
és XXII. 1903. Jegyzetek ehhez. Wagner ugyanaz, mint az VT. 
oszt.-ban. Burián, Latin-magyar és magyar-latin szótár. 1902. 
Cserép, Szemelvény Vergilius Aeneiséből, 1904. — Tanár: 
Szever Púi.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Az alaki an ismétlése, 
a [u végű igék ragozása, az w végű igék 5 - 8  osztálya. Olvas
mány: az olvasó könyvből az alaktannak megfelelő gyakorlatok, 
Xenophon Anabasisából szemelvények fordítása. írásbeli dol
gozat kéthetenként. Tk.: Curtius-Ábel: Görög nyelvtan; Schenkl- 
Abei: Görög elemi olvasókönyv; Dr. Keczer: Szemelvény Xeno
phon műveiből. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. A) Szemelvények 
a görög lírai költészetből. Szemelvények a klasszikus versmér
tékű magyar lírai költészetből. B )  Aischylos: Agamemnon, 
Sophokles: Antigone, Elektra. Euripides: iphigenia Taurisban c. 
tragédiák teljesen olvasva és fejtegetve C) A dráma fejlődése 
és fajai. Az athénei színészet. Tk.: Badics F.: Magyar irodalmi 
olvasókönyv II k. Sophokles-Csiky, Antigone, Electra; Euripides- 
Kempf, iphigenia Taurisban. Wagner-Horváth: Görög régiségek. 
— Tanár: Szever Pál.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Görög, arab és közép
kori síkornamenlek rajzolása, festése. Majd geometriai testek 
szemléleti látszattani rajzolása, az árnyék és fény megfigyelé
sével. — Tanár: az I. f. Göbel Á rp á d , a II. f. L enesó  János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Az előző osztályok tan
anyagának tüzetes átismétlése után az összetett mondat tár
gyalása. Elolvastunk 10 balladát és 4 prózai olvasmányt. Az 
olvasott balladák tartalma szabad előadásban német nyelven. 
Tk.: Heinrich-féle balladák és románcok I és II. rész. Heinrich G,
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Deutsches Lehr- und Lesebuch II. r. és Albrecht J.: Rendszeres 
német nyelvtan. Szótár, mint az V. osztályban. — 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: Király Ernő.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Vegytan. Ásvány-, kőzet- 
és földtan. Kirándulások. Tk : Dr. Szlerényi H.: Ásványtan és 
chemia. — Tanár: Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 4 óra. Algebra: A köbgyökvonás. 
A hatványozás általánosítása nulla, negativ és törtkitevő ese
tében. Irracionális egyenlet. A logarithmus. Kitevős egyenlet. 
Geometria: Körtan. A hegyesszög függvényei és alkalmazásuk. 
A szögfüggvények általánosítása. A sinus-, cosinus-, tangenstétel 
és alkalmazásuk a háromszög megoldására. Tk.: Kőnig-Beke: 
Algebra. Moőnik-Klamarik-Wagner: Geometria. — Tanár: Rak- 
sányi Samu.

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

1 11. o sztá ly .

Osztályfő: Breznyik János, utóbb Becker Nándor.
Vallástan, hetenként 2 óra A reformációnak elterjedése 

hazákban, egyházunk szervezkedése és fejlődése, zsinati törvé
nyeink tüzetes ismertetése. Tk.: Bereczky: A magyar protes
táns egyház története. — Tanár: Hamrák Béla.

Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar nemzeti iro
dalom története a legrégibb időktől Kisfaludy Károkig, külö
nös figyelemmel a korszakok művelődéstörténeti fontosságára 
s a legkiválóbb Íróknak olvasmányokon alapuló jellemzésére. 
Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tk.: Beöthy Zsolt: A magyar 
nemzeti irodalom tört. ismertetése 1. köt. Szinnyei József: A 
magyar nyelv. — Tanár: Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Költői olvasmány: P. Ver
gilius Maró Aeneiséből V., VI., IX. énekből szemelvények, a 
többi ének tartalmi ismertetése. Prózai olvasmány: C. Sallus- 
tius Grispus Bellum Iugurthinum c. művéből 45 c. A régiség
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tanból: magán régiségek. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. 
Tk.: Dávid István: Rövid latin nyelvtan. Dr. Cserép József: 
Szemelvények P. Vergilius Maró Aeneiséböl. Dr. Hittrich Ödön: 
C. Sallusti Grispi Bellum Jngurthinum. Wagner-Horváth: Római 
régiségek. — Tanár: Fekete István.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Prózai olvasmány: Hero- 
dotos történetei könyveiből szemelvények. Az egész mű tar
talma. Költői olvasmány: Homeros Odysseiájából szemelvények. 
Az egész mű tartalma. Irodalomtörténetből: logographusok, 
Herodotos élete és művei, Homérosi kor, Homérosi kérdés, a 
görög lyrikusok. Havonként egy iskolai dolgozat. Tk.: Dr. Geréb 
József: Görög prózai szemelvények. Dr. Csengeri János: Hőmé
rőé Odysseiúja. — Tanár: Fekete István.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. a) Szemelvé
nyek Thukydides művéből. A mű tartalma, szerkezete, módszere. 
Thukydides élete, b) Szemelvények Demosthenes beszédeiből: 
az I. és a III. olynlhosi beszéd. Demosthenes élete és kora. a 
görög szónoklás áttekintése, c) Magyar irodalmi olvasmányok: 
Virág Benedek »Magyar századok« c. művéből: Szent István, 
Szalay László: Magyar néposztályok Szent István idejében, 
gr. Teleky József »A Hunyadiak« c. művéből: A vaskapui diadal, 
Hunyadi János jellemrajza, Salamon Ferenc: Török hódoltság 
Magyarországon; Horváth Mihály: A pragmatica sanctio törté
nete. Szemelvények szónoki művekből. Tk.: Szilasi: Szemelvények 
Thukydidesből; Dr. Földi: Demosthenes válogatott beszédei; 
Dr. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv. — Tanár: Szever  
János.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Szemléleti látszat
tam rajz, majd gipszornamentek rajzolása és festése. — Tanár: 
az 1. f. Göbel Á rpád , a II. f. Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A német irodalomtörténet 
vázlatos tárgyalása Lessingig bezárólag német nyelven. Lefor
dítottuk Goethe »Hermann und Dorothea«-jának I. II. és IV. 
énekét, valamint a középkor legnevezetesebb mondáinak (Artus-, 
Gral-u. Karlssage) prózában írt tartalmát. Az irodalomtörténet 
német nyelven adatott elő. Tk.: Schnabel R.: Hermann und 
Dorothea és Miklós F.: Német olvasókönyve a középiskolák
VII. és VIII. osztálya számára. Szótár, mint az V osztályban. 
— Tanár: Becker N ándor.
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Történél, hetenként 8 óra. Világtörténet a magyar nem
zet történetével kapcsolatosan 1648-tól 1878-ig. Európa, to
vábbá Ázsia és Amerika, nevezetesebb országainak földrajza. 
Tk.: Mika-Létmányi: Világtörténet III. k. Kogutowicz: Történeti 
iskolai atlasz Ili. f. (5. k.) — Tanár: Király Ernő.

Természettan, hetenként 4 óra. Mechanika. Hangtan. Fény
tan. Tk.: Szíjártó: Kísérleti fizika 1. — Tanár: B rem yik János.

Mathematika, hetenként 3 óra. a) Sorok. Kamatos kamat. 
Járadék, államkölesönök. A másodfokú egyenlet részletes tag
lalása. Másodfokú egyenletrendszer, b) Bevezetés a stereo- 
metriába. Szögletes és gömbölyű testek felülete és köbtar
talma. Tk.: Iíőnig-Beke: Algebra. Mocnik-Klamarik-Wagner: 
Geometria. — Tanár: Breznyik János.

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

V i l i .  o sztá ly .

Osztályfő: Dr. Paulovics István.
Vallástan, hetenként 2 óra. Hit- és erkölcstan. Tk.: 

Zsilinszky-Bereczky: Hit- és erkölcstan. — Tanár: Kamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 3 óra. A magyar nemzeti iro

dalom története Kisfaludy Károly tói napjainkig, különös figye
lemmel a kiválóbb Íróknak iskolai és házi olvasmányokon 
alapuló jellemzésére. A tankönyv szemelvényein kívül olvas
mányul szolgáltak: Kisfaludy Károly válogatott költeményei, 
íréne. Tompa válogatott költeményei. Szuhay Mátyás. Madách: 
Az ember tragédiája, részletesen fejtegetve és magyarázva. Magán
olvasmány: Szemelvények Széchenyi műveiből. Beöthy: Szé
chenyi és a magyar költészet. Balogh Pál: A legnagyobb ma
gyarról. Aranvosrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdély
ben. Czuczor: Botond. Gyulai Pál emlékbeszédei. Vörösmarty 
életrajza. Br. Kemény Zsigmond: Zord idő. *A két Wesselényi. 
Vörösmarty Mihály. Br. Eötvös József: A falu jegyzője. Arany: 
Buda halála. Bolond Istók. Muránv ostroma. A nagyidai cigá
nyok. Petőfi: A helység kalapácsa. Válogatott lírai és elbeszélő 
költeményei. Úti jegyzetei és úti levelei Herényihez. Petőfi és 
Arany levelezése. Szigligeti: A trónkereső. 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. Paulo vies István.

Latin nyelv, hetenként -4 óra. Prózai olvasmány: P. Cor
nelius Tacitus Annales c. művéből 1. 1—10.. V. 1—2.. VI. 
45—46.. 50—51., XV. 38—44. Költői olvasmány: Horatiusből 
Cárra. I. 1., 3., 9.. 11., 22., 24., 31. II. 3., 10., 14.. 16., IS. III. 
1., 2.. 3., 9., 13., 30. IV. 3., 7, 15. Epod. 2., 7. Sal. I. 9. Epist.
I. 2., 7. II. 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: Agustus családja és kora. Havonként 
két írásbeli dolgozat. Tk.: Dr. Gyomlay Gyula: Szemelvények 
P. Cornelius Tacitus nagyobb történeti műveiből. Wirth Gyula: 
Szemelvények Q. Horatius Fiaccus műveiből. Wagner-Horváth: 
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata. Burián: 
Magyar-latin és latin-magyar szótár. — Tanár: Dr. Paulovics 
István.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Költői olvasmány: Home- 
ros Iliasa I., HL, VI. énekéből való szemelvények. Az eposz tar
talma, szerkezete. Homeros. Prózai olvasmány: Platon Sokrates 
védőbeszédéből és Kritonjából való szemelvények. A védőbeszéd 
tartalma, szerkezete. A görög bölcsészet. Sokrates élete, taní
tása. írásbeli dolgozat havonként. Tk.: Dr. Csengeri: Homeros 
Iliasa; Geréb: Görög prózai szemelvények Herodotos, Xenophon 
és Platon irataiból. Segédkönyv: Wágner-Horváth: Görög régi
ségek. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 2 óra. Platon: Sokrates 
védekezése. Kriton. vagy a kötelességekről. A görög bölcsészet 
áttekintése Aristotelesig. A görög építészet, szobrászat és fes
tészet történeti áttekintése. Tk.: Dr. Földi: Platon. Dr. Geréb J.: 
A görög vallás és művészet. — Tanár: Szever Pál.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Csendéleti tárgyak 
egyenkint, majd összeállításban való rajzolása és festése. — 
Tanár: az I. f. Gäbet Árpád, a II. f. Lenesó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. A 18. és 19. század iro
dalomtörténetének főbb képviselői német nyelven. Olvasmá
nyok: Goethe »Iphigenie auf Tauris« három első felvonása, 
Der Spaziergang, Das Lied von der Glocke és néhány neve
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zetes drámának prózában irt tartalma. Rendszeres nyelvtani 
gyakorlatok. Az irodalomtörténet német nyelven adatott elő. 
Tk.: Maywald »Iphigenie auf Tauris« és Miklós F.: Német 
olvasókönyve a középiskolák VII. és Vili. osztálya számára. 
Szótár, mint az V. osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Magyarország története. Magyar- 
ország a jelenben. Tk.: Andor J.: Magyarország története. Idő
szaki tábla készítése. Térkép és segédkönyv ugyanaz, mint a 
111. és IV. oszt.-ban. — Tanár: Szever Pál.

Természettan, hetenként 4 óra. Hőtan, mágnesség, elek
tromosság. Tk.: Kovács: Fizika. — Tanár: Raksányi Samu.

Mathematika, hetenként 2 óra Kombinatórika: permu
táció, kombináció, variáció. Binomok magasabb hatványai. A 
valószinűségszámítás elemei. Reciprok és határozatlan egyen
letek megoldása. Az algebra összefoglaló áttekintése és a com
plex számok. A geometria összefoglaló áttekintése, a gömb
háromszögtan cosinus tétele és alkalmazása. Tk.: König-Beke: 
Algebra és Wagner: 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.

B) Kötelező játék-délután.
Az I—11. osztálynak hétfőn, a Hl—IV7. osztálynak kedden, 

az V—VI. osztálynak pénteken és a VII—Vili. osztálynak 
csütörtökön délután volt a kötelező játéka. Játszottunk szep- 
Jember—október és április—május—június hónapokban. 

Játékok: Macska és egér.
Hol a harmadik'?
Sánta róka.
Ben forgó.
Duplex.
Hosszú méta.
Füleslabda. — Tanár: Künsztler János.
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G) Rendkívüli tantárgyak.
Egészségtan, hetenként 1— l óra a VII. és VIII. osztály

ban. A tananyag % része a VÍI.-ben, 1/t része a VIII.-ban el
végezve. Tk.: Dr. Fodor József: Egészségtan. — Tanár: 
Dr. Vértesi Tóth Imre.

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

A tananyag a gimnáziumok rajztanítási tervét követi, csak az 
egyéni tanítás erősebb alkalmazásával, a tanuló hajlamának 
megfelelő munkakört szem előtt tartva. Összesen 15-en vettek 
részt. — Tanár: Góbét Árpád.

Ábrázoló geometria, hetenként 1 óra. Évi tandíj 20 kor. 
Az ábrázolás elemei; pont, vonal, síkidomok, egyszerű testek 
ábrázolása, két és több képsíkon. Összesen 5-en vettek részt. 
— Tanár: Góbét Árpád.

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

1. Próza és költészet.
2. A Selmecbányái vásár.
3. A történelem tanulása érdekes és fontos.
4. Karácsonyi népszokások.
5. Szónoki beszéd március 15-én.
6. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.

VI. o sz tá ly .
1. A költészet fontossága.
2. a) A csodás elem a Szigeti Veszedelemben, b) Halul 

beszéde prózában, c) Radivoj és Juranics. Elbeszélés.
3. A hunok életmódja. (A Buda Halála alapján.)
4. aj Az époszi hős. b) A mithosz, a népmese és a monda. 

(Párhuzam.)
5. Párhuzam az éposz és a regény között.
6. Szép Ilonka alakjainak jellemzése.
7. Coriolanus főbb alakjainak jellemzése.
8. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.

í
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V II. o sztá ly .
1. A pogány magyarság műveltsége.
2. a) Mátyás udvara, b) A protestantizmus hatása a 

magyar irodalom fejlődésére, c) Ilosvai és Arany Toldijának 
összehasonlítása.

3. a) Zrínyi hadtudományi és hazafias eszméi, b) A kuruc 
költészet jellemzése, c) A bujdosók élete Törökországban.

4. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között.
5. a) A magyar testőrség szerepe és irodalmi jelentősége. 

b) A magyar irodalom főirányai a felujulásig.
6. Bessenyei Philosophusának jellemei.
1. a) Gvadányi kora. b) Csokonai költészetének jellemzése. 
8. Beszámolás a kötelező olvasmányokkal.

V III . o sztá ly .
1. Művelődési mozgalmak a 19. század elején.
2. A kritika feladata.
3. A nemzeti hagyományok fennmaradása hazánkban.
4. A nő az Ember tragédiájában.
5. Jókai regényírói jellemzése.
6. 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 vastagabb 
betűkkel nyomattuk. A tanuló neve után következő helynév a tanuló ille
tőségét jelzi.

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

I. osztály.
Barlai Ervin, Selmecbánya, ev.
Batyel Gyula, Egyházmarót Hontvm., ev.
Baumerth Ede, Selmecbánya, ev.
Baumerth Károly, Selmecbánya, ev.

5 Becker Ervin, Selmecbánya, ev., tdm.
Beer Ágoston, Selmecbánya, ev.
Beer Samu, Selmecbánya, ev.
Bérczy László, Berencsfalu Hontvm., ev.
Blázi Kálmán, Selmecbánya, ev.

10 Cserny Kálmán, Selmecbánya, r. k.
Droba Endre, Karancsság Nógrádvm., ev.
Eisele Gusztáv, Selmecbánya, ev.
Feldszam Elemér, Hodrusbánya, ev.
Frey János, Bélabánya, ev.

15 Gavora Gusztáv, Miava Nyitravm., ev., r. tdm.
Gerő Ervin, ism., Hegybánya, ev.
Grünvvald Ármin, Zsibritó Hontvm., izr.
Herrmann Miksa, Selmecbánya, ev.
Hrncsiar Lajos, Bakabánya, ev.

20 Jeszenszky Elek, Hontudvarnok Hontvm.. ev.
Konkoly Thege Rezső, ism., Alsóalmás Hontvm., r. k.

i *
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Krump Kálmán, Bakabánya, ev.
Kuti Pál, Selmecbánya, r. k.
László Ákos, Selmecbánya, izr.

25 Lupták Géza, Selmecbánya, r. k.
Nemann Gyula, Kisbánya Hontvm., ev. 
Pethő László, Selmecbánya, r. k.
Philadelphy Jenő, Selmecbánya, ev.
Piskó Pál, Tótpelsőc Zólyomvm., ev.

30 Plavecz Dániel, Bakabánya, ev.
Polacsek Ernő, Gyekés Hontvm., izr.
Polonyi Gyula, Selmecbánya, ev.
Reiner József, Selmecbánya, izr.
Rohács Zoltán, Csánk Hontvm., ev.

35 Rosenfeld Manó, Selmecbánya, izr.
Schoss János, ism., Selmecbánya, ev.
Singer Aladár, Selmecbánya, izr.
Soltész István, Selmecbánya, ev.
Sommer János, Selmecbánya, ev.

40 Sugár László, Selmecbánya, ev.
Tomcsányi Sándor, Selmecbánya, ref. 
Traeger Károly, Fakóvezekény Barsvm. ev. 
Vitális Károly, Selmecbánya, ev., tdm. 
Weisz Samu, Hegybánya, izr.

45 Zsámbor Ernő, Selmecbánya, ev., tdm.

Magántanuló:
Barlai Dalma, Selmecbánya, ev.

II. osztály.
Aitner Béla, ism.. Csata, r. k.
Ágfalvi Ipoly, Selmecbánya, r. k.
Bakos János, Bakabánya, ev., r. tdm. 
Blumenfeld Jenő, Selmecbánya, izr., r. tdm. 

5 Brodnyánszky Lajos, Bacúr Zólyomvm., ev. 
Chrien Jenő, Selmecbánya, ev.
Csesznák Hugó, Selmecbánya; ev., r. tdm. 
Czukrász Gyula, Vámosmikola, r. k.
Engel Ernő. Selmecbánya, izr.



10 Érti Dezső, Zólyom, ev.
Fendt Vilmos, Felsőbaka Hontvm.
Gál Sándor, Selmecbánya, r. k.
Grünfeld Salamon, Selmecbánya, izr.
Hamar László, Moravica Szerémvm., ref.

15 Hrusovszky Ödön, Bakabánya, r. k.
Kartalik Károly, Selmecbánya, ev.
Reviczky Elemér, Kevic Túrócvm., ev.
Kordos János, Bélabánya, ev.
Koricsánszky Pál, Felsőterény Hontvm., ev.

20 Lacsny János, Selmecbánya, ev.
Liptay Ottmár, Vihnye, r. k.
Müller Henrik, Selmecbánya, izr.
Németh Lajos, ism., Garamsalló Barsvm., ref. 
Philadelphy Mór, Selmecbánya, ev.

25 Piltz Kálmán, Hodrusbánya, ev., r. tdm.
Rémén Samu, Selmecbánya, ev.
Reményi Sándor, Selmecbánya, izr.
Rosenberger Vilmos, Bakabánya, ev.
Rozenthal Benő, Selmecbánya, izr.

30 Schréder László, Pohorella Gömörvm., r. k.
Schweiger Vilmos, Garamszenlkereszt Barsvm., r. k. 
Stern Kálmán, Hegybánya, izr.
Szabó Gyula, Farnad Esztergomvm., ref.
Szliuka Gyula, Alsódallos Barsvm., ev.

35 Szliuka Sándor, Barsszklenó Barsvm., ev.
Szlúka László, Bagvan Hontvm., ev.
Tomcsányi Lajos, Selmecbánya, ref.
Tóth Imre, Selmecbánya, r. k.
Vladár Tibor, Nagycsepcsény Túrócvm., ev.

40 Vrabecz Imre, Selmecbánya, ev.
Weisz Béla, Selmecbánya, izr.
Welwárd László, Selmecbánya, izr., tdm. 
Winterstein Lipót, Selmecbánya, izr.
Zsámbor Zsolt, Selmecbánya, ev., tdm.

Magántanulók:
45 Baliga Árpád, Selmecbánya, ev.

Vitális István, Selmecbánya, ev., vizsgálatlan maradt
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Kimaradtak:
Gróhman Jenő, Selmecbánya, ref.
Michaelisz Elemér, Besztercebánya, ev.

III. osztály.
Bing Aladár, Selmecbánya, izr.
Blaskovics Oszkár, Ősöd Hontvm., ev.
Deutelbaum Gyula, Alsózboró Trencsénvm., izr.
Fischer Jenő, Kishind Nyitravm., izr.

5 Fizély Gyula, Selmecbánya, ev.
Gerengav Pál, Irtványos Barsvm., ev., r. tdm.
Grescho Gyula, Bagyan Hontvm, ev.
Hacher Géza, Vihnye Barsvm., r. k.
Hirth István, Csábrágvarbók Hontvm., r. k.

10 Huszák Ágoston, Selmecbánya, ev.
Jakobey András, Mezőkissalló Barsvm., ev.
Joerges Ágost, Selmecbánya, ev.
Kartalik János, Selmecbánya, ev.
Kollár István, Tápiószentmárton Pestvm., ev., r. tdm.

15 Makoviczky Lajos, Garamszentkereszt Barsvm., r. k., r. tdm. 
Muzsnay Géza, Selmecbánya, ref.
Policsek Ede, Hegybánya, r. k.
Rozinay Sándor, ism., Garamszentkereszt Barsvm., r. k. 
Schweiger Gyula, Garamszentkereszt Barsvm., r. k.

20 Szentistványi Dezső, ism., Selmecbánya, ev.
Tomcsányi József, Selmecbánya, ref.
Varga Béla, Szabadka, ev.
Waldmann Károly, Nyitra, izr.
Weil Henrik, Oderberg, izr., r. tdm.

25 Weisz Albert, Selmecbánya, izr.

IV. osztály.
Blumenfeld Sándor, Selmecbánya, izr.
Braxatórisz László, Selmecbánya, ev.
Cserny Ágoston, Selmecbánya, r. k.
Cservinka Kornél, Újbánya Barsvm., r. k.

5 Czímer László, Lekér Barsvm., ref
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Czukrász Zoltán. Vámosmikola Hontvm., r. k.
Dianovszky János, Darázsi Hontvm., ev., r. tdm.
Faller Jenő, Szélakna, r. k.
Griilusz Alfréd, Selmecbánya, ev.

10 Hacher Béla. Vihnye Barsvm., r. k.
Immerblum Dániel, Selmecbánya, izr.
Jeszenszky Ernő, Udvarnok Hontvm.. ev., r. tdm. 
Reviczky Pál, Bát Hontvm., ev.
Kovács János, Selmecbánya, ev.

15 Lenesé Péter, Zólyom, ev.
Liptai Béla, Fakóvezekénv Barsvm., ev.
Lupták Lajos, ism., Selmecbánya, r. k.
Niederland Gyula, Selmecbánya, ev.
Pivarcsek Lajos, Szászpelsőc Zólvomvm., ev.

20 Plank Zoltán, Végles Zólyomvm., r. k.
Pósa Arnold, Divény Nógrádvm, ref.
Réz Géza, Selmecbánya, ev.
Ricotti Miklós, Zólyom, r. k.
Schréder Gyula, Pohorella Gömörvm., r. k.

25 Sipos János, Középpalojta Hontvm., ev.
Squór Gyula, Neniesoroszi Barsvm., r. k.
Tihanyi Kamii, Hegybánya Hontvm., r. k.
Urszínyi Jenő, Bakabánya Hontvm., ev.
Vladár György, Nagycsepcsény Turócvm., ev.

30 Weisz Jenő, Selmecbánya, izr.
Weisz Sámuel, Selmecbánya, izr.

V. osztály.
Adamovits Sándor, Felsőzsember Hontvm. ev., r. tdm. 
Blumenfeld Szigfrid, Selmecbánya, izr.
Cservinka Jenő, Újbánya Barsvm., r. k.. vizsgálatlan maradt. 
Csővári Kálmán, Kétbodony Nógrádvm, ev.

5 Dukász József, Selmecbánya, izr.
Gröner Vladimir, Selmecbánya, ev.
Holovicz József, Tápiógyörgye Pestvm., r. k.
Kelemen Andor, Bicske Fehérvm., ref., r. tdm.
Király Lajos, Selmecbánya, ev., tdm.

10 Kontsek Andor, Markovié Turócvm., ev.



56

Korodiny Lajos, Szanda Nógrádvm.. r. k.
Králik Adolf, Selmecbánya, ev.
Macsánszky Kálmán, ism., Léva, ev.
Marton Jenő, Selmecbánya, r. k.

15 Nagy Jenő, Börzsöny Hontvm., ev., r. tdm.
Nagy László, Lontó Hontvm., ref.
Rónai Andor, Jákóhalma Jász-Nagykún-Szolnokvm.. r. k. 
Sávéi Sándor, ism., Szitnyatő Hontvm., ev.
Stibrányi Gyula, Börzsöny Hontvm., ev., r. tdm.

20 Szauer Jenő, Selmecbánya, izr.
Székely Rezső, Selmecbánya, r. k.
Szilvás András, Füzesgyarmat Honlvm.. ref., r. tdm. 
Szirotka Gusztáv, Bábaszék Hontvm., ev., r. tdm.
Thomka László, Necpál Turócvm.. ev.

25 Weisz Hugó, Hodrusbánya Hontvm., izr.
Wild Lajos, ism . Resicabánya Krassó-Szörényvm., r. k.

Magántanuló:
Szoby Tódor, Farnad. r. k., vizsgálatlan maradt.

VI. osztály.
Adamovits János, Zólyom, ev.
Alexics Emil, Szliács Zólyomvm., gör. kel. 
Bartók András, Oroszka Barsvm., r. k 
Bánfi János, Zayugróc Trencsénvm., ev.

5 Böttger Henrik, Selmecbánya, ev.
Fénykövi József, Selmecbánya, izr., r. tdm. 
Geiger Lajos, Selmecbánya, izr.
Gerő Zoltán, Znióváralja Túrócvm., r. k 
Gúman István, Selmecbánya, r. k., r. tdm 

10 Haas Frigyes, Garamszentkereszt Barsvm., r. k. 
Haas József, Garamszentkereszt Barsvm., r. k. 
Havas Gyula, Selmecbánya, r. k.
Heydrich Károly, Zseliz Barsvm., r. k. 
Hlavacsek Béla, Selmecbánya, ev.

15 Kachnics Béla, Breznóbánya Zólyomvm.. ev. 
Kárpáthy Dezső, Selmecbánya, r. k.
Kossaczkv Zoltán, Libetbánya Zólyomvm., ev.
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Kossúth Károly, Túrócszentmárton, ev.
Lux Károly, Selmecbánya, ev.

20 Margóts András, Zólyom, ev.
Matulcsik Gyula. Zólyom, ev., r. tdin.
Simay Caesar, Selmecbánya, r. k.
Squór István, Nemesoroszi Barsvm., r. k.
Stern Rezső, Hegybánya Hontvm., izr.

25 Szalontay Oszkár, Tótpelsőc Zólyomvm., ev. 
Szentistványi Aladár, Selmecbánya, ev.
Sztehló János, Besztercebánya Zólyomvm. ev. 
Thuránszky Béla, Selmecbánya, r. k.
Tóth Endre, Garamvezekény Barsvm., ref.

30 Trebulya György, Ujmogyoród Zólyomvm* ev.. r. tdm. 
Vas Béla, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k.
Vas József, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k.
Weisz Artúr, Hodrusbánya Hontvm., izr.

M agántanulók:
Hlavacsek Matild, Selmecbánya, ref 

35 Veszelinov Gergely, Nagykikinda Torontálvm., gör. kel.

VII. osztály.
Ágfalvi Imre, Selmecbánya, r. k.
Bartha Zoltán, Selmecbánya, ref 
Bérczy Aladár, Berencsfalu Hontvm., ev.
Blaskovics Géza. Selmecbánya, ev.

5 Bresztyenszky Kálmán, Németpróna Nyitravm., r. k. 
Cservenák Károly, Szirák Nógrádvm., ev.
Drottner Arzén, Zólyom Zólyomvm., ev.
Faller Gusztáv, Hegybánya Hontvm., r. k.
Fekete Ödön, Tiszafüred Hevesvm., ref.

10 Földváry Miklós, Péteri Pestvm., ev.
Gavora Lajos, Miava Nyitravm., ev., r. tdm.
Gál Rezső, Selmecbánya, r. k.
Hlóska Sámuel, Bakabánya Hontvm., ev., r. tdm.
Hurtay György, Osztroluka Zólyomvm., ev.

15 Kerpely Bruno, ism., Budapest, ev.
Reviczky Ferenc, Zólyom Zólyomvm., ev.
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Király Endre, Selmecbánya, ev., tdm.
Lukács Ottó, Libetbánya Zólyomvm., ev., r. tdm. 
Marek Károly, Zólyombrezó Zólyomvm., r. k.

20 Mihályi! Pál, Lutilla Barsvm.. r. k.
Mihályi Géza. Terézpuszta Nyitravm., r. k.
Mikljan István, Zólyom Zólyomvm., ev. 
Osztroluczky Tibor, Selmecbánya, ev., tdm.
Pellion Ernő, Budapest, r. k.

25 Sárpy Béla, Ipolyság Hontvm., r. k.
Schréder Rezső, Pohorella Gömörvm., r. k. 
Sebestyén Sándor, Breznóbánya Zólyomvm., r. k. 
Stadtrucker Gyula, Zólyom Zólyomvm., ev.
Tildy Zoltán, Aranvosmaróth Barsvm., ref.

30 Varga Jenő, Kisölved Hontvm., ref.
Weisz Dániel, Hegybánya Hontvm., izr.
Zimányi Aurél, Cserhátsurány Nógrádvm., r. k.

Magántanuló:
Árkosi Károly, Selmecbánya, unit.

VIII. osztály.
Benkovits Vilmos, Aranyosmaróth Barsvm., r. k. 
Braxatoris Elemér, Selmecbánya, ev.
Gselkó Gábor, Kiszucaujhely Trencsénvm., r. k. 
Dimák Ödön, Selmecbánya, ev.

5 Einzig Dezső, Breznóbánya Zólyomvm., izr. 
Ferjencsik Dániel, Zólyom Zólyomvm., ev.
Gerő Árpád, Znióváralja Túrócvm., r. k.
Goldfusz Mihály, Bélabánya, ev.
Gracza Albin, Bakabánya Hontvm.. ev.

10 Gyurcsó Gyula, Baglyasalja Nógrádvm., r. k. 
Halász László, Zólyom Zólyomvm., izr.
Heininger Antal, Nagymaros Hontvm., r. k. 
Herkely Imre, Selmecbánya, r. k.
Hoznék János, Szentantal Hontvm., ev.

15 Józsa Imre, Cegléd Pestvm., ref.
Kontsek László, önk. ism., Markovié Túrócvm , ev. 
Kovács János, Baranyabán Baranvavm., ref.
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Krutkovszky Károly, Selmecbánya, r k.
Lányi Elemér, Zalaba Hontvm., ref.

20 Lux Gusztáv, Selmecbánya, ev.
März Miklós. Bezdán Bácsvm., ev.
Palecsko Aladár. Eperjes Sárosvm.. ev.
Petrovics Gyula, Szirák Nógrádvm., ev.
Piltz Samu, Hodrusbánva Hontvm., ev., r. tdm.

25 Pittner László, Ősagárd Nógrádvm., ev., r. tdm.
Rohács Alfréd, Csánk Hontvm., ev., r. tdm.
Ruttkay Sándor, Túrócszentmárlon, r. k.
Schuszter János, Lopér Zólyomvm., r. k.
Soltész Gyula, Selmecbánya, ev.

30 Stern Lajos, Hegybánya Hontvm, izr.
Tihanyi Aurél, Hegybánya Hontvm., r. k., r. tdm.
Tolonich József, Jászfényszaru Jász-N.-K.-Szolnokvm., r. k. 
Vajdicska János, Bakabánya Hontvm., ev., r. tdm. 
Valentényi Sándor, Garamolaszka Zólyomvm., r. k.

35 Varga Géza Kisölved Hontvm., ref.
Welwárd Rezső, Selmecbánya, izr.
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V. 3 13 11 3 — 7 — 4 18 4 3 7 9 n 9 — 19 4 2 17 — 1 1
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Összesen 12 68 135 22 1 75 2 40 195 20 59 1 68 111 57 106 1 215 26 40 161 18 24 6
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3. T a n -  é s  é l e lm e z ö 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: 5593 K. 60 f.)

Tandíjelengedésben 39 főgimnáziumi növendék részesült. 
Az elengedett összeg 870 K.

Az élelmezöi díjból 35 gimn. tanulónak összesen 1970 K 
engedtünk el. A supplicatióból 2191 K gyűlt be.

Ösztöndíjat 39-en kaptak 1748 K értékben, jutalomdíjat 
7-en 130 K értékben és pedig:

1. A „Teleky-Róth Johanna grófnő“-félét (70—70 K): 
Piltz Samu, Vajdicska János Vili. o. t., Lukács Ottó VII. o. t.

2. Németh István-íélét (84 K): Petrovics Gyula VIII. o. t.
3. Szeberényi-Ivánka-télét (50—50 K): Lux Gusztáv VIII., 

Király Endre VII. o. t.
4. Bánóczy Sámuel-félét (40—40 K) a következő árvák: 

Kossaczky Zoltán VI., Sávéi István V., Gerengay Pál III., Piltz 
Kálmán II. o. t.

5. Öltik Pál-féle családi ösztöndíjat (240 K): Krump Kál
mán I. o. t.

6. Jánoshegyi Wankovits Lajos-félét (16 K): Bakos 
János II. o. t.

7. Eiben József és Terézia-félét (40—40 K): Gúman 
István VI., Tihanyi Aurél VIII. o. t.

8. Breznyik János-félét (40—40 K): Kelemen Andor V., 
Szilvás András V. o. t.

9. Csík-Olajos Terézia-félét (40 K): Józsa Imre VIII. o. t.
10. Zsigmondi Vilmos-iélét (24 K): Kollár István III. o. t.
11. Nagylaki egyház-félét (16'8 K): —
12. Leidenfrost-Kostenszky-félét (12 K): Liptai Béla IV. o. t.
13. Br. Luther Márton jubileum-félét (10 K): Osztro- 

luczky János 11. tkp.
14. Br. Radvánszky János-br. N yáry Antal-félét (16 K): 

Dianovszky János IV. o. t.
15. Csemez Miklós-dr. Székács József-félét (16 K): Hrncsjar 

Lajos 1. o. t.
16. Sulcz Endre-félél (40 K): Osztroluczky Tibor VII. o. t.
17. Csemez Miklós-félét (100— 100 K): Bohács Alfréd VIII., 

Hlóska Sámuel VII. o. t.
18. Gr. Stainlein Otió-télél (420 K) a következő tiszta
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jeles tanulók: Becker Ervin, Gavora Gusztáv, Herrmann Miksa I., 
Csesznák Húgó 11., Jeszenszky Ernő IV. o. t. 20—20 K; Nagy 
Jenő, Stibrányi Gyula V., Matulcsik Gyula. Trebulya György 
VI. o. t. 25—25 K; Földváry Miklós, Lukács Ottó VII. o. t. 
30—30 K; Hoznék János, Piltz Samu, Rohács Alfréd, Vajdicska 
János Vili. o. t. 40—40 K.

19. Selmecbánya város jutalomdíját (20 K arany): Fény- 
kövi József VI. o. t.

20. Farbaky István, lie. felügyelő jutalomdíját (10—10 
K arany): Gerő Zoltán VI. o t. a szabadkézi rajzban, Gavora 
Gusztáv I. o. t. a magyar nyelvben elért jeles előmeneteléért.

21. Guttmann Samu jutalomdíját (10 K arany): Wel- 
ward Rezső Vili. o. t.

22. Dr. Vitális István, lie. tanár jutalomdíját (20 -j- 10 
K arany): Fénykövi József VI. o. t. a természetrajzban, László 
Ákos I. o. t. a földrajzban elért jeles előmeneteléért.

23. Heines Húgó, lie. másodfelügyelő jutalomdíját 
(25—25 K): Baumerth Ede és Zsámbor Ernő I. o. t.

A Bresnyik birtokalapból először is a Teleky-Rólh 
Johanna grófnő-féle három 70—70 koronás ösztöndíjat 30—30 
koronával kiegészítettük 100—100 koronára; továbbá ugyan
ezen alap jövedelméből, boldogult nagy vezérünk kifejezett óha
jának megfelelően, szegény tanulókat avval segélyeztünk, hogy 
95‘60 K értékben vettünk nekik tornafelszerelést; végűi pénz
segélyben részesítettünk szegény, jó erkölcsű és iparkodó 
tanulókat.

A segélyezettek a következők: Braxatorisz Elemér Vili., 
Gavora Lajos VII., Trebulya György VI., Adamovits Sándor V. 
o. t. 50—50 K; Matulcsik Gyula VI., Kelemen Andor, Nagy 
Jenő, Stibrányi Gyula, Szirotka Gusztáv V., Dianovszky János, 
Jeszenszky Ernő IV., Gerengay Pál III., Csesznák Húgó II. o. t. 
30—30 K; Liptai Béla, Pivarcsek Lajos IV., Jakobey András, 
Kollár István, Makoviczky Lajos, Varga Béla III., Brodnyánszky 
Lajos, Vrabecz Imre II., Bátyel Gyula, Droba Endre, Sommer 
János I. o. t. 20 —20 K, összesen 24-en 875 60 K.

4. É v zá ró  v iz s g á la to k .
A VIII. osztály osztályvizsgálatait május 10-én kezdtük a 

vallástannal. Minthogy az ág. h. ev. egyházegyetem a VIII. ősz-



tálynak vallástani vizsgálatát érettségi vizsgálatnak jelentette 
ki, ezen az érettségi vizsgálati uj utasítás 24. §-a szellemében 
részt vettek az érettségi vizsgáló-bizottság összes tanárai. A
VIII. osztály többi osztályvizsgálatai május 19-éig bezárólag 
tartattak meg.

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

Az I—VII. osztályoknak osztályvizsgálatait a gimnáziumi 
rendtartás szerint cenzúrák alakjában június 7-től június 16-ig 
tartottuk meg.

A tornavizsga június 12-ére volt kitűzve, de a kedve
zőtlen idő miatt elmaradt.

A líceummal kapcsolatos zeneintézetben a vizsgálat 
június 9-én volt.

Június 19-én fejeztük be a tanévet a nyilvános tanulók
kal, kiknek ekkor adtuk ki a bizonyítványokat és az ösztön
díjakat.

Június 18—19-én d. u. folytak le a magántanulók vizs
gálatai.



d) A könyvtárak és a szertárak állapota és 
gyarapodása.

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

I. Önálló művek :
Abonyi Árpád. Ősemberek. Fantasztikus regény. Magyar 

írók Arany Könyvtára XIV. k. Bpest. 1908. 1 k. I drb.
Adattár. M. Protestáns Egyháztörténeti — Szerk.: Thury 

Etele. VII. Évf. Bpest. 1908. 1 köt. 1 drb.
Alvinezy Sándor. Középiskolai reformjavaslatok. Bpest. 

1906. 1 k. 1 drb. Suhajda Lajos lie. tanár ajándéka.
Bács-Bodrog vármegye. Magyarorsz. vármegyéi és váro

sai. Szerk.: Dr. Borovszky S. I. II. k. Bpest. 1909. 2 k. 2 drb.
Bajza József Munkái. Sajtó alá rendezte Négyesy László. 

Bemekirók Képes Könyvtára. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.
Bársony István. Tarka mesék. Elbeszélések. Magyar írók 

Arany Könyvtára. XVI. k. Bpest. 1908. I k. 1 drb.
Basta György hedvezér levelezése és iratai (1597—1607). 

Közrebocs. Dr. Veress Endre. I. k. Magyar Tört. Emlékek. Első 
oszt.: Okmánytárak. 34. k. Bpest. 1909. 1 k. 1 drb.

Beöthy László. Goldbach & Comp, füszerkereskedése. »A 
kék macskához«. Magyar Regényírók Képes Kiadása. 31. k. 
Bpest. 1908. 1 k. I drb.

Bérezik Árpád. A figyelmes férj és más elbeszélések. 
Magyar írók Arany Könyvtára. VI. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Bulmer. Éj és virradat. Ford. Bállá Mihály. Klasszikus 
Regénytár. 41. 42. k. Bpest. 1909. 2 k. 2 drb.

Gamoes, Luiz De. Os Lusiadas de —• Leipzig. 1873. 1 k. 
1 drb. Dr. Paulovics István lie. tanár ajándéka.

Csiky Lajos. Lelki pásztorkodástan. A Luther társ. LXI. 
kiadv. Bpest. 1909. 1 k. 1 drb.



Dickens. Dombey és fia. Ford. Giné verné Györy Ilona. 
Klasszikus Regénytár. XLIII.—XLV. k. Bpest. 1909. 3 k. 3 drb.

Dolgosatok. Lelkészi értekezleti. — Pozsony. 1908. 1 k. 
1 drb. A dunáninneni ev. püspöki hivataltól.

Egyesség könyve. 1598. Sajtó alá rendezte Dr. Masznyik 
E. Pozsony. 1908. 1 k. 1 drb.

Emléklapok ihászi Ihász Lajos emlékére rendezett gyász
ünnepélyről. Pápa. 1909. 1 f. 1 drb.

Esztergom vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. 
Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Fülöp Alajos. Aksziómák gyűjteménye latin és magyar 
nyelven. 2. kiadás. Marosvásárhely. 1890. 1 k. 1 drb. Dr. Pau- 
lovics István lie. tanár ajándéka.

Geduly Lajos. Találkozás idegenben. Luther ts. XXXI. 
(45.) kiadv. Bpest. 1908. 1 f. 1 drb.

Győr vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. 
Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Gyulai Pál. Kritikai dolgozatok. 1854— 1861. A M. Tud. 
Akad. Könyvkiadó Váll. LXXVI. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Gyürky Pál. Csetneki. Felvilágositás a . . . nyíregyházai 
körirat tévedéseiről. Bpest. 1909. 1 f. 1 drb. A szerző ajándéka.

Heltai Jenő. Az asszony körűi. Magyar Írók Arany Könyv
tára. XV. k. Bpest. 1908. I k. 1 drb.

Herczeg Ferenc. Fenn és lenn. Magyar Regényírók Képes 
Kiadása. 56. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Horger Antal. Hétfalusi csángó népmesék. Magyar Nép
költési Gyűjtemény. X. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Jegyzőkönyve. A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület 1908. 
szept. 9—12. Bpesten tartott rendes évi közgv. — Bpest. 1908.

— A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1908. aug. 
6—7. napjain Pozsonyban megtart, r. közgy. Selmecb. 1908. 
1 k. 1 drb.

— A dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerület 1908. évi aug. 
19—20-án Győrött tartott rendes évi közgy. — Pápa. 1908. 
1 k. 1 drb.

— A magyarhoni egyetemes evangyélmi gyámintézetnek 
1908. szept. 19. és 20. napjain Kiskőrösön tartott évi rendes 
közgy. Pápa. 1908 1 k. I drb.

— A magyarországi református egyház egyetemes kon-
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ventje Bpesten 1908. jún. 80. és júl. 1-én tartott ülésének — 
Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Jelentés a Luther ts. működéséről az 1907. évben. Bpest. 
1908. 1 f. 1 drb.

Jób Bániéi. Ifjúkor. Novellák. Magyar írók Arany Könyv
tára. XIX. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Kabos Ede. A jövő fészke. Magyar írók Arany Könyv
tára. XII. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Kalevala. A finn eredetiből ford. Vikár Béla. Budapest. 
1903. 1 k. 1 drb.

Kapi Béla. A műveltségről. A Luther ts. XXXI. (47.) ki
adványa, Bpest. 1908. 1 f. 1 drb.

Katalógusa. A kúnszentmiklósi ref. gimn. könyvtárának 
— Összeállította Pátkay Imre. Kúnszentmiklós. 1908. 1 k. 1 db. 

Kiállítás. Tavaszi — 1909. Bpest. 1909. I k. 1 drb. 
Kóbor Tamás. Idegenek. Regény. Magyar írók Arany 

Könyvtára. XIII. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.
Közoktatásügy Magyarországon. Kiadja a m. kir. vallás- 

és közokt. miniszter. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb. A nmélt. vallás- 
és közokt. miniszter ajándéka.

Krohn Gyula. A finnugor népek pogány istentisztelete. 
A M. Tud. Akad. Könyvk. váll. LXX1II. k. Ford. Bán Aladár. 
Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Machiavelli Miklós. Értekezések Titus Livius római tör
téneteinek X első könyve felett. Magyarítá Pados János. Pest. 
1862. 1 k. 1 drb. Dr. Paulovics István lie. tanár ajándéka.

Mayer Endre. Jézus Krisztus és a szocializmus. A Luther 
ts. LXII. kiadv. Bpest. 1909. 1 k. 1 drb.

Moliere Remekei. Bevezetéssel ellátta Haraszti Gyula. 
Remekírók Képes Könyvtára. 2. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Molnár Ferenc. Muzsika. Elbeszélések. Magyar írók Arany 
Könyvtára. I. k. Bpest. 1 k. 1 drb.

Molnár Ferenc. Rabok. Magyar írók Arany Könyvtára. 
XX. k. Bpest. 1907. 1 k. 1 drb.

Murai Károly. Eljegyzés menyasszony nélkül. Magyar 
írók Arany Könyvtára. IX. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Nagy Endre. A misokai földkirály és egyéb elbeszélések. 
Magyar írók Arany Könyvtára. II. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.
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Nagy Ignác. Magyar titkok. Regény. Magyar Regényírók 
Képes Kiadása 5—7. k. Bpesl. 1908. 3 k. 3 drb.

Névkönyve. A tiszáninneni ref. egyházkerület — az 1909. 
évre. Szerk. Harsányi István. Sárospatak. 1909. 1 k. 1 drb.

Pakots József. Egy karrier története. Regény. Magyar 
írók Arany Könyvtára. X. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Pap Mariska. A rög. Magyar írók Arany Könyvtára. IV. 
k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Payr Sándor. Kanizsai Orsolya. Egyházunk nagyjai. VIII. 
k. Bpest. 1 í. 1 drb.

Perepatits István, dr. A budapesti V. kerületi m. kir. 
állami főgimn. félszázados fennállásának (1858—1908.) törté
nete. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb. Ajándék.

Poincaré H. Tudomány és föltevés. Bpest. 1909. 1 k. 1 db.
Raffay Sándor. Légy hű mind halálig. Luther ts. XXXI. 

(46.) kiadv. Bpest. 1908. 1 f. 1 drb.
Sas Ede. Az utolsó állomás. Regény, Magyar írók Arany 

Könyvtára. XVIII. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.
Saussure Cézár, De. II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvari 

nemesének törökországi levelei 1730—39-ből és följegyzései 
1740-ből. Közli Thaly Kálmán. Bpest. 1909. 1 k. 1 drb.

Schindler Gyula, Dr. M. A Selmecbányái céhek élete. 
Mívelödéstörténeti Értekezések 31. sz. Selmecbánya. 1909. 1 
k. 1 drb. A szerző ajándéka.

Shakspere Remekei. 4. k. Remekírók Képes Könyvtára. 
Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Stein Lajos. A társadalom. A műveltség könyvtára. Bpest. 
1908. 1 k. 1 drb.

Stutter Gyula, Dr. Selmecbánya szab. k. város közegész
ségügye. Selmecbánya. 1906. 1 k. 1 drb. Dr. Vitális István  
lie. tanár ajándéka.

Szabályrendelete. A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 
lelkészválasztási — Balassagyarmat. 1909. 1 f. 1 drb. A dunán
inneni ev. püspöki hivatal ajándéka.

Színi Gyula. Lelki kalandok. Magyar írók Arany Könyv
tára. XVII. k. Bpest. 1908 1 k. 1 drb.

Szomaházy István. Estétől-reggelig. Magyar írók Arany 
Könyvtára. XI. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb

5*
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Szőllősi Zsigmondi. Palma di Palma. Elbeszélések. Magyar 
írók Arany Könyvtára. III. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Tömörkény István. Jegenyék alatt. Elbeszélések. Magyar 
írók Arany Könyvtára. V. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.

Varjú Elemér. A Tomaj nemzetségbeli losonci Bánffy 
család története. Első kötet 1214—1457. Bpest. 1908. 1 k. 1 db. 
Báró Bánffy Dezső ajándéka.

Vende Ernő. A szavalás művészete. Pécs. 1907. 1 k. 1 db.
Vértesi Arnold. Varga Imre. Begény. Magyar Írók Arany 

Könyvtára. VII. k. Bpest. 1908. 1 k. 1 drb.
Vitális István, Dr. A tihanyi Fehérpart pliocénkorú vé- 

gegsora és faunája. Bpest. 1909. 1 f. 1 drb. A szerző ajándéka.
Vitális István, Dr. A Bodva-Tornaköz környékének föld

tani viszonyai. Bpest. 1909. 1 f. 1 drb. A szerző ajándéka.
Vogüé E. M., De. Az orosz regény. Franciából ford. 

Huszár Imre. A M. Tud. Akad. Könyvkiadó Vállalata. LXXIV— 
LXXV. k. Bpest. 1908. 2 k. 2 drb. *

Zsilinszky Mihály. Báró Radvánszky Béla emlékezete. 
Egyházunk Nagyjai VII. k. Bpest. 1908. 1 f. 1 drb.

Zsilinszky Mihály. A hazafiság és nemzetiség kérdésé
hez. Különlenyomat a Beöthy-Albumból. Bpest. 1908. 1 f. 1 db. 
A szerző ajándéka.

Zsilinszky Mihály. Miről van szó? Válaszul némely tá
madásokra. Bpest. 1908. 1 f. 1 drb. A szerző ajándéka.

II. Folyóiratok (1907. illetőleg 1907/8. évről):
1. Akadémiai Értesítő 1 k., 2. Állattani Közlemények 1 k., 

3. Archaeologiai Értesítő 1 k., 4. Athenaeum 1 k., 5. Budapesti 
Szemle 4 k., 6. Deutsche Rundschau 4 k., 7. Deutsche Rund
schau für Geographie 2 k., 8. Egyetemes Philologiai Közlöny 1 k., 
(Suhajda Lajos lie. tanár ajándéka.) 9. Erdészeti Kísérletek 
(Vadas Jenő főerdőtanácsos úr ajándéka) 1 k., 10. Evang. 
Családi lap 1 k„ 11. Evang. Őrálló 1 k., 12. Földtani Közlöny 
1 k., 13. Gyámintézet 1 k., 14. Herkules 1 k., 15. Hivatalos 
Közlöny 1 k. (A nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
ajándéka), 16. Hivatalos Közlemények 1 k., 17. Jó Szerencsét 
(Litschauer Lajos bányatanácsos ajándéka.) 18. Irodalom
történeti Közlemények 1 k., 19. Jó egészség 1 k., 20. Kisfaludy 
Társ. Évlapjai 1 k. 21. Középiskolai Mathematikai Lapok 1 k.,
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22. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien 
und Realschulen 1 k., 23. Magyar Chémiai Folyóirat 1 k., 24. 
Magyar Könyvszemle 1 k., 25. Magyar Nyelvőr 1 k., 26. Magyar 
Paedagógia 1 k., 27. Magyar Történeti Életrajzok 1 k., 28. 
Mathematikai és Természettud. Értesítő 1 k., 29. Művészet 1 k., 
30. Néptanítók Lapja 1 k., (A nm. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr ajándéka), 31. Növénytani Közlemények 1 k. 
32. Numismatikai Közlöny 1 k., 33. Nyelvtudomány 1 k., 34. 
Nyelvtudományi Közlemények 1 k., 35. Pótfüzetek a Természet
tud. Közlönyhöz, 36. Protestáns Szemle 1 k., 37. Századok 1 k., 
38. Természettud. Közlöny 1 k., 39. Tornaügy 1 k. Összesen 
47 kötet.

III. Értesítő az 1907/8. tanévről 230 darab.
Az összes gyarapodás 358 kötet, illetőleg íüzet.
A tanári könyvtár egész állománya 18309 kötet, illető

leg füzet.

2. Ifjú ság i k ö n y v tá r .

Őre: Suhajda Lajos.
A lefolyt tanévben részben vétel, részben ajándék útján 

79 művel (82 darab, 107 kötet) gyarapodott az ifjúsági könyv
tár 274 K 90 f értékben. Az egész állomány jelenleg 2646 mű 
(2768 darab, 3442 kötet) 8053 K értékben.

A könyvtárból az egész tanév folyamán 302 tanuló 6479 
művet vett ki; és pedig:

I. oszt. 43 tanuló 786 művet. Egy tanuló átlag 18 művet.
II. » 45 » 827 » » » » 18 »

III. » 24 * 491 » 20
IV. » 31 » 733 » » » » 24 »
V. » 34 » 755 » » » » 22 *

VI. » 44 » 1154 » » » » 26 »
VII. » 40 » 982 » » p » 25 »

Vili. » 41 » 751 » » » » 18 »
302 tanuló 6479 művet. Egy tanuló átlag 22 művet.

Fogadják hálás köszönetünket, akik ajándékaikkal könyv
tárunkat gyarapították.
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Az ifjúsági kölcsönkönyvtár 52 szegényebb sorsú tanulót 
látott el 219 drb. tankönyvvel.

3. K la ssz ik a -f i lo ló g ia i  s z e r tá r .

Őre: Dr. Paulovies István.
A szertár az elmúlt tanévben a következő könyvvel 

gyarapodott: Meissner-Burián: Latin phraseologia.
Az összes beszerzés 3 korona 20 fillér.

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

Őre: Seever Pál.
Történet-földrajzi szertárunk az elmúlt tanévben a kö

vetkező tárgyakkal gyarapodott: Thaly-plaquette (10'65 K); 
Bruckner Gy. dr. »Késmárk műemlékei« 1. k. (2'40 K); Közép
kori krónikások V. k. (3‘00 K); Bosznia, Hercegovina, Dalmácia, 
Montenegro diapositiv képei 35 dr (53'50 K). Összesen 6955 K 
értékben. Ezt hozzáadva a szertár tavali összes értékéhez, a 
szertár összes értéke jelenleg 223876 K.

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.
Árkosi Béla főmérnök úr 2 db. galenitet, 1 db. sphate- 

ritet, 3 db. markasitot, 2 db. quarcot és 2 db. gypset, Hlavatsek 
Kornél ny. főmérnök úr 13 db. barytot, 2 db. auripigmentet, 
1 db. antimonitot, 1 db. pyritet, 1 db. cinnabarytot és t db. 
kősót, Veress József bányatanácsos úr 1 db. botesi hessitet, 
Heydrich K. VI. o. lie. tanuló 1 kanalas récét ajándékozott 
szertárunk részére.

Vétel utján szereztünk két biológiai praeparatumot(Libellula 
sp. és Argyroneta aquatica).

A szertár állománya: 16,440 db. 9,417 K 24 f értékben, 
még pedig az állattárban 9,292 db. 4,170 K 92 f, a növény
tárban 5,376 db. 1,335 K 50 f, az ásvány-, kőzet és őslény
tárban 1,434 db. 1,380 K 55 f, eszköz 285 db. 1,120 K 46 f, 
bútor 56 db. 2,210 K 60 f értékben.



71

6. T e r m é s z e t t a n i  szer tá r .

Őre: Breznyik János.
Gyarapodás: Higany, kaucsukcső, víztartó tálca, üveg

csövek, kisebb felszerelések, összesen 59 K 3 fillér.
A szertár összes értéke 11,432 K 69 f.

7. A r a jz s z e r tá r  á lla p o ta .

Őre: Lencsó János.
Beruházás 1907—1908 és 1908—1909 tanévekben.

1. Művészeti könyvtár. Szerkeszti, Koronghi Lippich Elek. 
(Budapest, Franklintársulat.) k) Munkácsy Mihály, irta Malo- 
nyai Dezső, első kötet. I) M unkácsy Mihály, irta Malonyai 
Dezső, második kötet, m) Benvenuto Cellini és kora, irta 
Darvai Mór. n) Ferrara-Ravenna-Firenze, irta Pékár Gyula- 
Összesen 4 kötet, 32 korona.

2. Modern festők eredeti szinekben és magyarázó szö
veggel, szerkeszti Dr. Térey Gábor. 111. évf. 1906. Budapest, 
Franklintársulat. 72 lap. 30 korona.

3. Richard Gödrön, 15 Musterblätter für Naturzeichnen 
und Malen. Verlag, Günther Wagner, Hannover-Wien. 15 lap. 
10 80 korona.

4. Josef Ritter v. Storck, Figurale Vorlage-Blätter. Ver
lag, von R. v. Waldheim, Wien. 12 lap. 36 korona.

5. Alois Bon da, Die Pflanze in der dekorativen Kunst,
II. Theil. Verlag, B. Koci, Prag. 12 lap. 20 korona.

6. Otto Hasslinger u. Em il Bender, Der Betrieb des 
modernen Zeichenunterrichtes. Verlag, B. G. Teubner, Leipzig- 
Berlin. 1. kötet. 20 korona.

7. Gyümölcs utánzatok, 3 drb. körte, 3 drb. alma, össze
sen 6 darab. 7 korona.

8. Kitömött madarak, barázda billegető, sárga rigó, 
repülő jégmadár, két seregély madárházikóval, egy fehér galamb 
tálon állva, összesen 5 darab. 30 korona.

9. Egy dézsa, egy kupa, összesen 2 darab. 2 o0 korona.
10. Kisebb aqnarell minták, színes levelező-lapok 20 drb. 

1 korona.
11. Fritz Kuhlmann, Bausteine zu Heft II. Das Gedächt-



nisszeichnen. Verlag, A. Müller-Fröbelhaus, Dresden-Wien, 
2 Auflage. 1 füzet. 120 korona.

12. Verein österreichischer Zeichenlehrer in  Wien, Vor
schläge zu einer Neugestaltung des Zeichenunterrichts an Mittel
schulen. I. Theil. Verlag. Manz'sche Buchhandlung, Wien 1890. 
1 füzet. 1 korona.

A rajzszertár vagyona 1909 év június végén.
1. Iskolai eszközök 33 drb_____ . . . ____  43'40 kor.
2. Mértanhoz szükséges taneszközök 29 drb. 18’— »
3. Gipszminta 97 drb. Papírmasé 47 drb. 197'05 »
4. Famodell a szemléleti látszattani rajzo

lásához 49 drb............. .. .......................................... 230*50 »
5. Különböző tárgy és edény (csendélet)

88 drb....................................... ....................... ........  13460 *
6. Kitömött madarak 21 drb. kagyló 27 drb. 

gyümölcs 6 drb. Lepke 157 drb. bogár 20 drb.
Préselt levél 18 drb. Művirág 26 d rb ...........— 24150 »

7. Könyvek 61 mű, 121 füzettel és 46 kötettel 680 90 »
8. Lapminta 47 mű. 3265 lappal (hiányos) 116580 »

Összesen: 271175 kor.



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

I. T a n ító k é p z ő .

A líceummal kapcsolatos tanítóképző ügyében a múlt évi 
Értesítőben jelzett nevezetes forduló pont 1908. augusztus ha
vában csakugyan bekövetkezett. A kerületi gyűlés aug. 7-én 
kimondotta a tanítóképző önállósítását s 1908. szeptemberével 
az I. évfolyamnak, mint önálló osztálynak megnyitását; tanár
nak megválasztotta Tömörkényi Dezsőt (jegyzők. 58. és 59. pont). 
Az ő számára kiállított meghívó szerint az I. éveseket magyar, 
történet és földrajzra, mind a négy évfolyambeli tanulókat kü- 
lön-külön a neveléstani tárgyakra tanította és vezette a ÍV. 
évesek tanítási gyakorlatait.

Így a tanítóképző I. évfolyama a lefolyt iskolaévben már 
mint önálló intézet teljesítette nemes hivatását. A II.—IV. év
folyam még kapcsolatos maradt a főgimnáziummal, de a neve
léstani tárgyakban már ezen évfolyamok tanulói is egészen az 
állami tanterv szerint nyertek oktatást és. a IV. évesek kaptak 
még a földrajzból, természetrajzból és mathematikából a héten 
egy külön órát.

Az önállósított I. évfolyamnak osztályfője Tömörkényi 
Dezső volt, végzett tananyaga pedig a következő:

Hit- és erkölcstan, hetenként 2 óra. — Tanár: Hamvak
Béla.

Neveléstan, a testi élet ismertetése, hetenként 2 óra. Tk.: 
Dr. Schermann Adolf: Test- és egészségtan. Szerv. Szervezet. 
A csontrendszer. Az izomrendszer. A bőr. A táplálkozás. Az 
emésztő szervek. A véredényrendszer. A lélegzés. A beszélő
szervek. Az érzékszervek. Neveléstani vonatkozások. — Tanár: 
Tömörkényi Dezső.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Dr. Weszely Ödön:
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Rendszeres magyar nyelvtan. Hangtan. A hangok keletkezése. 
A hangok osztályozása. A hangok változásai. A hangok leírása. 
Szótan. A szavak jelentése. A szavak osztályozása. A szavak 
alkotó elemei. Az igék. A igék nemei. Az igeképzés. Az ige
ragozás. Az igenevek. A főnév. Melléknév. Számnév. A névmás. 
Határozószók. Névutók. A névelő. Kötőszó. Indulatszó. Mondat
tan. A mondatrészek. A beszédrészek és mondatrészek viszonya. 
A szóegyezés. A hangsúly, A szórend. Az összetett mondatok. 
A beszédhibák. — Stilisztika. Tk.: Bánóczí—Weszely: Stilisztika 
és olvasókönyv. A stilus. A stilus általános tulajdonságai. A 
stilus helyessége. A stilus szépsége. A stilus fajai. Az ügyiratok.

Szemelvények, kötelező olvasmányok kivonatokkal kisérve. 
Iskolai dolgozatok. — Tanár: Tömörkényi Dezső.

Német nyelv, hetenként 2 óra. A direkt módszer alapján 
átvettünk 14 beszélgetési gyakorlatot és ezekkel kapcsolatban 
16 olvasmányt; ezek közül 10-et tanultunk kívülről. — Tk.: 
Schuster Alfréd: Német Tankönyv a tanító- és tanitónőképző 
intézetek számára. I. r. Szó és alaktan. (1906. kiad.) — Tanár: 
Becker Nándor.

Egyetemes történet, hetenként 3 óra. Tk.: Farkas Sándor: 
Egyetemes történet. Őskor. Ó-kor. Közép-kor. — Tanár: Tömör
kényi Dezső.

Földrajz, hetenként 2 óra. Tk.: Farkas Sándor és Dr. 
Kovács János: Csillagászati és fizikai földrajz. Csillagászati föld
rajz. Tájékozódás az észlelet helyén. Az ég egy napi jelenségei. 
Az ég egy évi jelenségei. A föld ábrázolása. Fizikai földrajz. 
A föld felszíne. Az óceánok. A szárazföld. A légkör. Az éghaj
lat. — Tanár: Tömörkényi Dezső.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. — Tanár: Raksányi S. 
Kézügyesség, hetenként 1 óra. Papírmunkák. Hajtogatás. 

— Tanár: Tömörkényi Dezső.
Természetrajz, hetenként 2 óra. Általános növénytan. 

Növényrendszertan. Kirándulások növénygyüjtés és határozás 
céljából. — Tanár: Dr. Vitális István.

Ének: A kemény hangnem. A lágyhangnem. A szokottabb 
létrafajok. A G-kulcs. A 2-ős, 3-as és 4-es ütem. Az 1, 2, 3, 
4 méretű hangok A metrikai felezés és a hangok értékének a 
növelése. A magyar rithmus könnyebb képletei. Hallási és hang-
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képző gyakorlatok. Tk.: Hodossy Béla és Sarudy Ottó: Magyar 
Énekiskola I. rész. — Tanár: Laczo Bániéi.

Zeneelmélet. A használatosabb méretek, ütemfajok, ütem
beosztások és jelzések ismertetése, a teljes vonalrendszer ki
alakítása, az egyszerű és kettős alakító jegyek, a teljes létra
rendszer. — Tanár: Laczo Dániel.

Zongora. Technikai gyakorlatok és szűkebb terjedelmű 
kisebb rithmusos gyakorlatok könnyebb ütemfajokban. Tk.: 
Beyer: A zongorajáték előiskolája. — Tanár: Laczo Dániel.

Hegedűlés, hetenként 1 óra. A négy húr hangjainak is
merete, könnyebb gyakorlatokkal és egyszerűbb dallamokkal 
kapcsolatban. Tk.: Hohmann—Bloch: Hegedűiskola I. rész. — 
Tanár: Becker Nándor.

Rajz, hetenként 3 óra. — Tanár: Göbel Árpád.
Szépírás, hetenként 1 óra. — Tanár: Dr. Paulovics 1.

A főgimnáziummal kapcsolatos II.—IV. évfolyamban kü
lön előadott tárgyak:

A II. évfolyamban:
A lelki élet ismertetése, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Kiss 

Áron és Dr. Öreg János. A lélekműködés szervei, módjai, fel
tételei. A gondolkodás. Az érzelem. Az akarat, a megfelelő 
neveléstani vonatkozásokkal. Az erkölcsi nevelés. A megóvó 
erkölcsi nevelés. A fegyelmezés. A tanácsló, vagy irányzó er
kölcsi nevelés. — Tanár: Tömörkényi Dezső.

A Ili. évfolyamban:
Oktatási módszertan, hetenként 2 óra. Tk.: Dittes-Gyer- 

tyánffy-Kiss: Népiskolai módszertan. Végzett tananyag: e 
tárgy anyagának az első része. A népiskola. A tantárgyak. A 
módszer. Az egyes tantárgyak módszertana. A vallástanítás. 
A szemléleti oktatás, vagy beszéd- és értelemgyakorlat. Az 
olvasás és írás tanítása. A nyelvtanítás. A magyar nyelv taní
tása idegen ajkú elemi népiskolában. A földrajz tanítása. A 
történelem tanítása. Az alkotmány tan tanítása. —- Tanár: 
Tömörkényi Dezső.

A IV. évfolyamban:
Oktatási módszertan, hetenként 1 órában. Tk.: Dittes- 

Gyertyánffy-Kiss: Népiskolai módszertan. Végzett tananyag: 
e tárgy anyagának megosztott második fele. A szám tanítás.



76

A mértan tanítás. A természettudományok tanítása. A rajz 
tanítás. Az énektanítás. A tornászat tanítása. A kézimunka 
tanítása. -— Tanár: Tömörkényi Dezső.

Neveléstörténet és népiskolai szervesettan, hetenként 2 
óra. Tk.: Erdődi-Guzsvenitz: Neveléstörténet. A végzett tan
anyag: e tárgy anyagának megosztott második fele. A phil- 
antropismus. A humanismus. A pestalozzismus. Európa neve
zetesebb államai oktatásügyének áttekintése. A XIX. sz.-ban fel
lépett jelesebb tanférfiak, bölcselők és írók. Magyarország 
nevelés- és tanügye a mohácsi vészig. A mohácsi vésztől Mária 
Teréziáig. Mária Teréziától a XVIII. sz. végéig. Magyarország 
tanügve a XIX. sz. első felében. Magyarország tanügye a bécsi 
és átmeneti kormány alatt. Magyarország tanügye az alkot
mány visszaállításától.

A magyar népoktatásügy szervezete. Dr. Baló József: 
A magyar közoktatás szervezete. Az elemi népiskolák különféle- 
sége. A népiskolai hatóságok. A tanító kötelességei és jogai 
A népiskola belső szervezete. — Tanár: Tömörkényi Dezső.

A gyakorlati kiképzés heti hat órát vett igénybe. A IV. 
éves tanítónövendékek majdnem minden egyes tárgyból taní
tottak előre kidolgozott tervek szerint. A kiképzés a következő 
menet szerint történt minden egyes esetben: Az anyag kiadása, 
tájékoztatás, előzetes megbeszélés, a tanítás kidolgozása írás
ban, annak felülvizsgálása a pedagógia tanára által, ismételt 
megbeszélés. Tanítás és bírálat. A bírálatok a következő sor
rendben folytak le: Önbírálat, hivatalos bírálat, általános hozzá
szólások. A tanító ismételt észrevételei. A pedagógiai tanár 
rendszeres bírálata. Minden egyes tanításról és bírálatról a fel
vett és hitelesített jegyzőkönyv nyújt felvilágosítást. Mivel a 
felső 3 osztály a kapcsolatos tanítóképző kereteibe tartozik, a 
tényleges gyakorló iskolát ez idő szerint kénytelenek vagyunk 
nélkülözni. Ezt pótolta az ág. h. ev. elemi népiskola osztatlan 
hat osztályú fiú és leány évfolyamaival. — Vezető tanár: 
Tömörkényi Dezső.

Gazdaságtan, hetenként 1 óra. A III. és ÍV. évesekkel: 
Általános és különleges növénytermelés. Rét- és legelőművelés. 
Méhtenyésztés. Gazdasági állattenyésztés. Tk.: H. Kiss Kálmán- 
Yéniss Gyula: Mezei gazdaság- és kertészettan. IV. kiadás. — 
Tanár: Hamrák Béla.
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Bibliai történetek, hetenként 2 óra és a héten egy írás
beli dolgozat. — Tanár: Zsámbor Pál.

Bibliai tót nyelvtan, hetenként 2 óra. — Tanár: Zsám
bor Pál.

Zene. A II. tanfolyambelieknél hetenként 2 óra. Gyakor
latok a zongorán, a dur és moll skálák, sonatinák, az általá
nos zenetan. A 111. és IV. tanfolyambelieknél hetenként 3 óra. 
Gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás, chorálok eljátszása 
pedállal, a különféle akkordok, elő-, köz- és utójátékok elmé
lete, begyakorlása; a modulálástan. hangzárlatok, harmonizálás 
kétszólamú tétel, nő- vagy gyermekkar, férfikar, vegyeskar, az 
öt és többszólamú tétel. Tk.: Egner Adolf: Összhangzat- és 
zenetan. — Tanár: Laczo Bániéi.

Ének, hetenként 1 óra. A II.—IV. tanfolyambeliek együtt 
Gyakorlatok és 40 choráldallam. — Tanár: Laczo Dániel.

Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. A II—IV. évfolyam 
összevonva. A végzett tananyag az alább felsorolt részeken 
kívül ugyanaz, mint amelyet a nagyméltóságú vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. miniszter úr által az 1905. évben kiadott 
tanítóképző-intézeti uj tanterv az 1—IV. évfolyamokra kötele
zően előír. A rendelkezésre álló kevés idő miatt elmaradt: Az 
orthogonál vetületekben való ábrázolás, a tervezési gyakorla
tok, a műalkotások ismertetése, a népiskolai rajztanítás mód
szerének és uj tantervének ismertetése, az élő állatok utáni 
rajzolás és mintázás. Minden évfolyamban félévenként egyszer 
emlékezetből való rajzolás és festés mind a négy évfolyamban 
mindenkire kötelező volt. Segédtankönyvek: Boros Rudolf: Stil- 
isme és Boros Rudolf: A rajzolás vezérfonala. — Tanár: Göbel 
Árpád.

A tanítóképzőbe felvétetett az egész év folyamán nyilvá
nos és magántanuló 38, névszerint:

1. é v i ta n fo ly a m :
Czesznak Pál, Antalfalva Torontálvm., ev.
Grescho János, Bagyan Hontvm., ev.
Hősz András, Selmecbánya, ev.
Ihlitzky Zsigmond, Felsőfegyvernek Hontvm., ev.
Kisfaludy Kálmán, Ozdin Nógrádvm., ev.
Kiszely Gyula, Bát Hontvm., ev.



Kovács Dániel. Felsőszabadi Zólyomvm., ev. 
Novák Mihály. Szécsénv Nógrádvm., ev. 
Pecznik András, Zólyommócsa, ev.

Magántanuló:
Kovács Károly, Leniő Nógrádvm., ev.
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I I .  év i ta n fo ly a m :
Kajdi Jenő, Kocsor Szatmárvm., ref.
Kanják János, Selmecbánya, ev.
Kácser István, Liptószentmiklós, ev.
Krausz Ferenc, Baglyasalja Nógrádvm., ev.
Lacsny Lajos, Selmecbánya, ev.
Maravecz János, Selmecbánya, ev 
Niederland Vilmos, Selmecbánya, ev.
Nyári Gyula, Selmecbánya, ev.
Osztroluczky János, Besztercebánya, ev.
Szloboda Pál, Lónyabánya, ev.
Sztrhárszky Gyula, Tótpelsőc Zólyomvm.. ev.

Magántanuló:
Lichota Sándor, Kislibercse Nógrádvm., ev.

I I I .  év i ta n fo ly a m :
Christopharo Károly, Hegyeshalom Mosonyvm., ev. 
Hrivnyák Emil, Dobronya Zólyomvm., ev.
Juricek Pál, Császtkó Nyitravm., ev.
Lindt Tivadar, Modor Pozsonyvm., ev.
Priviczky Ádám, Hodrusbánya, ev.
Puchovszky József, Selmecbánya, ev.
Szlujka Gyula, Selmecbánya, ev.

IV . év i ta n fo ly a m :
Bogya Elemér, Selmecbánya, ev.
Hódos Ferenc, Selmecbánya, ref.
Kruppa Pál, Bagonya Hontvm., ev.
Pischl Gyula, Selmecbánya, ev.
Szlabej Rezső, Tiszolc Gömörvm., ev.
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Magántanulók:
Benvő György, Tótkisfalu Nögrádvm., ev.
Klinczkó Lajos, Madácsi Nógrádvm., ev.
Markovich Vilmos, Baglyasalja Nógrádvm., ev.
Pántyik János, Gácsliget Nógrádvm., ev.
A tanitóképző nyilvános tanulóinak vizsgálatai a főgim

náziumi tanulók vizsgálataival egy időben tartattak meg. A 
magántanulók vizsgálatai június 18. és. 19-én d. u. voltak. A 
tanképesítő vizsgálat írásbeli része egészen az állami tanterv 
szerint május 26—29-ig folyt le; a szóbeli Dr. Sztáncsek Zoltán 
kir. tanfelügyelő úr jelenlétében jún. 28—30-án. A tanképesítő 
oklevelet csak három nyilvános tanuló szerezte meg.

2. Z e n e in té 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 harmó- 
nium és 1 Rieger-féle orgona pedállal és két változattal — 
első sorban tanitóképző céljaira —, hangjegyek és egyéb föl
szerelések 3465 K 10 fillérnyi leltári értékben. A főgimnáziumi 
növendékek száma 2 volt. — Zenetanár: Becker Nándor, lie. 
rendes tanár.

3. É le lm e z ő .
Gondnok: Suhajda Lajos.

Az élelmezőben, számításba véve az évközben kimarad- 
takat és a később jelentkezőket, összesen 139 tanulót (90 ev., 
13 ref., 35 róm. kath. és 1 gör. kel.) láttunk el ebéddel és va
csorával. Ebédre hetenként ötször húslevest, egyenként 14 deka
gramm húst és főzeléket, — kétszer rántott levest, körített 
pecsenyét és főzeléket kaptak, vacsorára hetenként egyszer pör
költet vagy gulyáshúst, kétszer tésztát (túrós, lekváros, mákos 
darás felváltva), egyszer sült húst főzelékkel, egyszer sült húst 
mártással vagy székelygulyást, egyszer virslit főzelékkel és egy
szer csupán főzeléket. Ezenkívül kaptak fejenként ebédre is, 
vacsorára is 20—20 dekagramm jó, izes kenyeret.
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Az élelmezői díj 160 K. Ez az összeg azonban, tekintve 
az országszerte uralkodó, de különösen városunkban mutatkozó 
drágaságot, nem fedezi azt a költséget, amelybe egy-egy élel- 
mezős az intézetnek kerül. Egy-egy tanuló évi ellátása már a 
múlt tanév folyamán is 197 K 62 f került, e tanév folyamán 
pedig 202 K 90 f. Ebből kitűnik, hogy az élelmező minden 
bent étkező tanulóval szemben nagyfokú jótékonyságot gyako
rol, amikor — nem véve számításba az elengedéseket — m in
den tanulóra 42 K  90 f  fizet rá  tőkéjének és alapítványainak 
jövedelméből. Ez pedig 139 tanulónál 5963-10 koronányi ösz- 
szegre rúg. Figyelmeztetjük tehát ezúttal is tanulóinkat, hogy 
ezt a mindenkivel szemben jelentékeny segélyezést gyakorló 
intézményt becsüljék meg, mint olyat, mely nemcsak az ő ja
vukat szolgálja, hanem szüleik terhein is nagyban könnyít. 
Egyszersmind esdő szóval fordulunk nagyrabecsült pártfogóink
hoz, gyülekezeteinkhez, lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz és mind
azokhoz, akiket a jó Isién anyagiakkal megáldott, hogy adomá
nyaikat ne vonják meg ettől a humánus intézménytől, mely a 
szegényebb sorsú tanulóifjúság hathatós, úgyszólván nélkülözhe
tetlen támogatója.

Csupán ebédért havonként 10. vacsoráért 6 K fizetendő. 
A seniorok évi 100, a portansok 80 K elengedésben részesül
nek, ha a rájok bízott feladatnak pontosan és lelkiismeretesen 
megfelelnek.

Az önállósítandó tanítóképző I. és 11. évfolyamának tanu
lóira nézve az évi díj szintén 160 K; a főgimnáziummal kap
csolatos tanítóképző többi évfolyamainak tanulói ebédért és 
vacsoráért 70 K fizetnek.

Mint eddig, ebben az évben is többen, különösen szegény, 
szorgalmas és jó magaviseletű tanulók, azonkívül a seniorok, 
portansok és choralisták, összesen 35-en, részesültek élelmezői 
díj elengedésben. Az elengedett összeg 1970 K. Körülbelül 
ennyit gyűjtöttek szupplikansaink s a gyűjtés 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 82-ik esz
tendejét töltötte be, a jelen tanévre 1908. évi szeptember hó
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24-én alakult meg Suhajda Lajos, a magyar nyelv és iro
dalom tanárának vezetése alatt 150 taggal, akik közül 76 ren
des és 74 rendkívüli volt. A kör rendes tagjai a két felső osz
tály tanulói voltak, az V—VI. osztály tanulói pedig mint rend
kívüli tagok szerepeltek. Az alakuló gyűlésen az elnöknek az 
önképzés célját és módjait fejtegető beszéde s az alapszabá
lyok felolvasása után a következő tanulókat választották meg 
tisztviselőknek: alelnök és titkár: Valentényi Sándor VIII. o. t., 
főjegyző: Hoznék János Vili. o. t., pénztáros: Rohács Alfréd 
VIII. o. t., ellenőr: Varga Géza Vili. o. t., levéltáros: Pütz 
Sam u  VIII. o. t., aljegyző: Sárpy Béla VII. o. t.

1909. februárius l-től az uj alapszabályok léptek életbe s 
ezek értelmében a febr. 10-én tartott XV. rendes gyűlésen a 
következő tanulók választatlak meg tisztviselőknek: ifjúsági 
elnök: Valentényi Sándor Vük, o. t., titkár: Varga Géza 
Vili. o. t., főjegyző: Hoznék János Vili. o. t., pénztáros: Rohács 
Alfréd VIII. o. t., ellenőr: Ruttkay Sándor Vili. o. t., aljegyző: 
Sárpy Béla VII. o. t., levéltáros: Földváry Miklós VII. o. t. 
A tisztikar pontosan és lelkiismeretesen teljesítette kötelességét.

Gyűléseit rendszerint szerdán délután tartotta a kör. 
Összes üléseinek száma 33, és pedig tartott 25 rendes, 2 rend
kívüli, 4 bizottsági, 1 alakuló és 1 zárógyűlést, ezenkívül 1 
nyilvános és 1 zártkörű ünnepélyt. A rendes gyűlések napirend
jére a szokásos bejelentéseken kívül a titkárnál benyújtott és 
előzetesen már megbírált prózai és költői dolgozatok, szaba
don választott, vagy az elnök által feladott fejtegetések és sza
valatok voltak kitűzve. A megbírált dolgozatok, fejtegetések és 
szavalatok végleges elbírálás céljából közös megbeszélés tárgyai 
voltak. A tagok munkásságának irányítása, szorgalmának foko
zása és egyúttal az irodalmi munkálkodás módszerének elsajá
títása végett a Kör vezetője ebben a tanévben is különböző 
tanulmányokból vett tételeket hirdetett ki, amelyek kidolgozá
sával több tanuló próbálkozott meg, kisebb-nagyobb sikerrel, 
alkalmat nyújtva a kör tagjainak egyes Íróink működésének 
behatóbb tanulmányozására, a műveikben megnyilatkozó szép
nek felismerésére és megértésére.

A tanév folyamán beérkezett 42 munka, 24 prózai és 18 
verses. Érdemkönyvbe került 2 és 1 bírálat, jegyzőkönyvi dicsé
retet nyert 9 és 1 bírálat, elismerésben részesült 7, méltány-

6



82

lást kapotl 12, tudomásul vétetett 7, bírálatlan maradt 5. Sike
rültebb dolgozatok voltak: Valentényi Sándor Vili. o. t. »Az 
aradi tizenhárom utolsó órái és halála«, Varga Géza VIII. o. t. 
»Előszó márc. 15-én« (jegyzőkönyvi dicséret), Rutikay Sándor 
VIII. o. t. »Petőfi mint dalköltő«. Földváry Miklós VII. o. t. 
»Képek az Alpesekből« (érdemkönyv), »Ünnepi beszéd márc. 
15-én« (jegyzőkönyvi dicséret), Lukács Ottó VII. o. t. »Petőfi a 
szabadságharcban« (jegyzőkönyvi dicséret), Kerpely Brúnó  
VII. o. t. »A kalandor« és »Az élet rabja« c. elbeszélései 
(mindkettő jegyzőkönyvi dicséret).

Az élőszóbeli előadásban elért ügyesség feltüntetésére 
egyrészt a szabadelőadások, másrészt a szavalatok és a szó
beli bírálatok szolgáltak. A szabad előadások közűi sikerültek: 
Fénykövi József VI. o. t. »A föld keletkezése és korszakai«, 
»Az atomelméletről«, »Az ión elmélet, galvan áram és gal
vanoplasztika«; Valentényi Sándor  VIII. o. t. »A gőzről és a 
gőzgép fejlődésről«, »Pothenot problémája«; Lukács Ottó VII. 
o. t. »Petőfi a szabadságharcban«, \a rga  Géza Vili. o. t. »Elő
szó márc. 15-én«, Kovács János VIII. o. t. »A délbaranyai 
németek, szerbek és sokacok életmódja.« A tanév folyamán 
összesen 39 szavalat hangzott el, melyek közűi 15 jegyző- 
könyvi dicséretben részesült, 15 elismerésben, tí méltánylás
ban, 1 tudomásvételben; bírálatlan maradt 2. A szavalásban 
kitűntek: Sárpy Béla VII. o. t., Kerpely Brúnó  VII. o. t. 
és Einzig Dezsőj Vili. o t. A gyűléseken 130 bírálat hang
zott el.

A hazafias érzés ápolása s nagyjaink iránti kegyelet le
rovása végett 2 ünnepi gyűlést tartott a kör. 1 zártkörűt és 1 
nyilvánosát.

Október 7-én tartott zártkörű ünnepélyen az aradi vér
tanuk emlékének áldozott. Ennek az ünnepi megemlékezésnek 
sorrendje a következő volt: 1. Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. 
Irta és előadta Sárpy Béla, VII. o. t. 3. A tizenhárom. Ábrányi 
Emiltől. Szavalta Einzig Dezső VIII. o. t. 4. Az aradi tizen
három utolsó órái és halála. Irta és felolvasta Valentényi 
Sándor VIII. o. t. 5. Okt. 6-án. Ábrányi Emiltől. Szavalta 
Schuszter János Vili. o. t. 6. Szózat.

Mint rendesen, ebben az évben is nyilvános hazafias ün
nepélyt rendezett a Kör a magyar szabadság emléknapján.
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március ló  én, a Városi Vigadó nagytermében, az egész tanári 
kar, az ifjúság és városunk hazafias, művelt, nagy számban 
megjelent közönségének jelenlétében. Műsora a következő volt: 
1. Himnusz. Énekli az egész ifjúság. 2. Nemzeti dal. Petőfi 
Sándortól. Szavalja Sárpy Béla Vll. o. t. 3. Előszó. Irta és 
előadja Varya Gésa VIII. o. t. 4. Március 15-én. Irta Ábrányi 
Emil. Szavalja Einzig Dezső VIII. o. t. 5. Ünnepi beszéd. Irta 
Földváry Miklós VII. o. t. Előadja Gavora Lajos VII. o. t. 
6. Népdalegyveleg. Énekli a liceumi vegyeskar. 7. Petőfi a 
szabadságharcban. Irta és előadja Lukács Ottó VII. o. t. 8. 
Petőfi visszatér. írta Várady Antal. Szavalja Kerpely Brúnó  
VII. o. t. 9. Szózat. Énekli az egész ifjúság.

Munkásságuk elismeréséül s a jövőre való buzdításul a 
következők részesültek jutalmazásban: Fénykövi József VI. 
o. t. 20 K, Kerpely Brúnó  VII. o. t. Soltész János, múlt évi 
főjegyzőnk jutalomdíját: 10 K-t és a Kör részéről 10 K, Sárpy  
Béla VII. o. t. Soltész János jutalomdíját: 10 K-t és a Kör ré
széről 10 K, Valentényi Sándor VIII. o. t. 18 K, Földváry 
Miklós VII. o. t. 18 K, Gúman István  VI. o. t. 18 K, Einzig 
Dezső VIII. o. í. 15 K, Varga Géza VIII. o. t. 12 K, Vaj
dácska János VIII. o. t. 12 K. Józsa Imre VIII. o. t. 12 K, 
Hoznék János VIII. o. t. 12 K és Lukács Ottó VII. o. t. 12 K 
értékű könyveket kaptak, összesen 189 K értékben.

5. B ib l ia -E g y e sü le t .
A Gusztáv Adolf-féle, illetőleg Biblia-Egyesület célja sze

gény prot. egyházakat és iskolákat részint vallásos irányú mű
vekkel, — leginkább bibliák- és ujtestámentomokkal, énekes
és imakönyvekkel — részint pedig pénzbeli adományokkal is 
segíteni s a tanuló ifjúságban ev. egyházunk iránt ily módon 
is részvétet ébreszteni, ápolni s fenlartani.

Elnöke: Hamrák Béla, lie. vallástanár; alelnük: Piltz 
Sámuel Vili. o. t.; főjegyző: Vajdicska János Vili. o. t.; fő
pénztáros: Rohács Alfréd VIII. o. t.: ellenőr: Varga Géza VIII. 
o. t.; aljegyző: Lukács OÜó VII. o. t. A pénztárosok, kiknek 
feladata az egyes osztályokban a havi járulékokat begyűjteni 
s a begyült pénzről a havi gyűléseken beszámolni, VIII. o.-ban 
März Miklós VIII. o. t.; VII. o.-ban Hlóska Samu  VII. o. t.;

6*
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VI. o.-ban Szalontay Oszkár VI. o. t.; V. o.-ban Nagy Jenő
V. o. t ;  IV. o.-ban Józsa Imre VIII. o. t.; III. o.-ban Heininger 
Antal VIII. o. t.; II. o.-ban Stadtrucker Gyula VII. o. t.; I. o.- 
ban Drottner Arzén VII. o. t. Az egyesületnek volt 104 rendes 
és 95 pártoló tagja a lefolyt tanévben.

A havi gyűléseken az erre önként vállalkozók vallásos 
vagy hazafias tárgyú szavalatokat tartottak. Szavaltak: Lukács 
Ottó, Hlóska Samu, Kruppa Pál, L á n y i Elemér, Kerpely 
Brúnó, Osztroluczky Tibor, Szalontay Oszkár, Kelemen A n
dor, Zsámbor Pál, Nagy Jenő, Ihlitzky Zsigmond. Felolvas
tak: Vajdicska János, Rohács Alfréd, Mikljan István, Pitt- 
ner László, Piltz Samu  (szabad előadást tartott), Stadtrucker 
Gyula, Lukács Ottó.

Okt. 31-én megünnepeltük a reformáció emlékünnepét. A 
templomi istentisztelet és úrvacsoraosztás után a líceum dísz
termében színes vetített képek kíséretében tartotta felolvasását 
Piltz Sámuel egyházunk nagy bajnokáról, Luther Mártonról. 
Az előadás közé iktatott egyházi énekeket Bogya Elemér, IV. 
évf. tanitóképzős kisérte ügyesen harmóniumon. Az ünnepélyen 
az egyház tagjai közül oly sokan óhajtottak részt venni, hogy 
az előadást még kétszer kellett megismételni.

Március hó 13-iki gyűlésünket bevett szokás szerint a 
szabadságharc emlékének szenteltük. Műsora a következő volt: 
1. Szózat. 2. Előszó. Irta és előadta L ányi Elemér VIII. o. t. 
3. Ünnepi beszéd. Tartotta Lukács Ottó VII. o. t. 4. Cinka 
Panna. Szavalta Kerpely Brúnó  VII. o. t. 5. Bem a szabad
ságharcban. írta és felolvasta: Miklján István  VII. o. t.

A filléres adományokból befolyt az év folyamán 226 K 80 f. 
A június 9-én tartott zárógyűlés a befolyt összeget következő- 
kép osztotta szét: A helybeli két egyház szegény konfirman
dusai részére 54 K, egyetemes gyámintézetnek 24 K, a torzsai 
konfirmandusok Otthonának 10 K. A salgótarjáni egyház szór
ványainak, a felsőterényi egyháznak 25—25 K, a füzesgyarmati 
12 K, a paloncai és a tiszakálmánfalvi egyháznak 10—10 ko- 
ronányi összeg, illetve ily értékben bibliák vagy énekeskönyvek 
fognak küldetni.

Jutalomkönyvet kaptak 60 K értékben az egyesület tiszt
viselői és a buzgóbb tagok közül Lányi Elemér VIII. o. t.
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Osztroluczky Tibor VII. o. t., Sztehló János VI. o. t., Kelemen 
Andor V. o. t,  Sipos Gyula IV. o. t., Kollár István III. o. t., 
Zsámbor Zsolt II. o. t. és Gavora Gusztáv I. o. t.

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

nár. A társaságnak az elmúlt tanévben 105 működő és 109 
pártoló, összesen 304 tagja volt. A szeptember 18-án egybegyült 
alakuló ülésen választott ez évi tisztviselők a következők: Hoz
nék János VIII o. t. alelnök és zenekari vezető; Pischl Gyula
IV. é. tanítóképzős énekkari vezető; Varga Géza Vili. o. t. jegyző; 
Stadtrucker Gyula VII. o. t. pénztáros; Marek Károly VII. o. t. 
ellenőr; Geiger Lajos VI. és Weisz Hugó V. o. t. szertárosok.

A szoprán-alt énekesek, a tenor-baszus énekesek, vala
mint a zenekar tagjai heti 2—2 órában jelentek meg a gya
korló órákon, amelyeket a zenetársaság elnöke vezetett. Az 
énekgyakorlatok egészen márc. 15-ig, a zenegyakorlatok egészen 
a VIII. osztály vizsgájáig folytak.

A zenetársaság működő tagjai 1909. január hó 30-án 
tánccal egybekötött jótékony célú hangversenyt rendeztek, 
amelynek műsora a következő volt: 1. Zsasskovszky »Nemzeti 
zászló«. Előadja a vegyeskar. 2. Kiing »Nyitány«. Előadja a 
zenekar. 3. Weber »Reggeli dal« és »Esti dal«. Előadja a ve
gyeskar. 4. Deréki »Víg magánjelenet«. Előadja Sárpy Béla VII. 
o. t. 5. A) B anda  »Réverie« Hegedűszóló. Zenekarkisérettel 
előadja Hoznék János. VIII. o. t. B) Köhler »Ballada«. Előadja 
a zenekar. 6. »Magyar népdalegyveleg«. Előadja a vegyeskar.
7. Sousa »Induló«. Előadja a zenekar. — A zenetársasági ének
kar közreműködött még a líceumi »Petőfi Önképzőkör« márc. 
15-én megtartott díszülésén is egy énekszámmal.

A hangverseny tiszta jövedelme 579 K 40 f. Ezen összeg
ből juttattunk helybeli szegény iskolásgyermekek segélyezésére 
40 K-át, és a vihnyei tanulmányi kirándulásban résztvett sze
gényebb sorsú líceumi tanulók kiadásainak fedezésére 49 K-át. 
A megmaradt 490 K 40 f hozzácsatoltuk a helybeli népbank 
részvénytársaságnál kamatozó tőkénkhez, amely most a tanév 
végén 1471 K 31 f-re növekedett.

A tagsági, tetszés szerinti, igen mérsékelt járulékokból
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befolyt 130 K 20 f. Ezen összegből fedeztük évi szükségletein
ket (hangjegyek, hangszerjavítások, húrok stb.)

A zenetársaság működő tagjai közül különös elismerés és 
dicséret illeti meg Hoznék János Vili. o. t. zenekari vezetőt és 
Pischl Gyula IV. é. tanítóképzős énekkari vezetőt.

7. T e s t g y a k o r ló  kör.
Célja a heti 2 óra tornán kívül a testgyakorlatok egyéb 

nemeinek, de különösen a vívásnak rendszeres gyakorlása. Az 
elmúlt tanévben nem fejthetett ki rendszeres tevékenységet, 
mert a Sembery-terem, hova az óvár átépítése következtében 
a tornászattal szorultunk, kicsiny és hiányos felszerelésű volt 
a testgyakorló kör céljaira. Tőkéjéből 20 drb. skit szerzett s 
adta kölcsön e sportra jelentkező tanulóknak. Elnöke: Künsztler 
János, lie. tornatanár.

8. G yorsíró kör.
Célja a tanulók kiképzése a Gabelsberger-Markovits rend

szerű gyorsírásban. Ezen cél elérése végett tanítja a levelező 
Írást, vita írást, járat gyorsírási lapokat, gyorsírási könyvtárt 
tart fenn. a maga körében gyorsírási versenyeket rendez. 
Vezetője ez évben is Szever János lie. tanár volt, alelnöke 
Vajdicska János VIII. o. t., jegyzője Piltz Samu Vili. o. t., pénz
tárosa Józsa Imre VIII. o. t., könyvtárosa Varga Géza Vili. o. t., 
a kezdők tanfolyamvezetője Piltz Samu VIII. o. t ,  a haladóké 
Heininger Antal VIII. o. t., a vitairóké Vajdicska János VIII. 
o. t. A körnek 46 rendes, 24 pártoló tagja volt. A rendes ta
gok évi díja 2 K, a pártolóké tetszés szerinti összeg. Tagsági 
díjakból befolyt 100'30 K, betétkamatból 236 K, múlt évi 
hátralékokból 6'50, lapok, füzetek eladásából 18-40 K, bünteté
sekből 1'40 K, a múlt tanév pénzmaradványa 76 24 K, összes 
bevétel 205 20 K. A kör kiadása 95'61 K, pénzmaradvány az 
1909/10. évre 109'59 K. Tartott egy alakuló és egy záró gyű
lést. Könyvtára számára, mely hetenként egyszer állott a ta
gok rendelkezésére, járatta az »Országos Gyorsíró Közlöny«, a 
»Gyorsírási Szemle«, »Az írás«, a »Szegedi Gyorsíró«, a »Sop
roni Gyorsíró« c. havi lapokat. A tagok közül 20 kezdő, 10
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haladó és vitaíró tanulta a gyorsírást. A kezdők közűi kivál
tak: Blumenfeld Sándor IV. o. t., Blumenfeld Szigfrid és Kele
men Andor V. o. t., a haladók és vitaírók közül: Nagy Jenő, 
Stibrányi Gyula, Szilvás András V. o. tanulók. Az év végén a 
kör vizsgálatot és versenyírást tartott, melyen a kezdők közűi 
a könyvjutalmat (Forrai: Markovits mozaik) Blumenfeld Sán
dor IV. o. t., a vitaírók két díját (10 K arany és 5 k) Stib
rányi Gynla és Szilvás András V. o. tanulók nyerték.

E jelentéssel kapcsolatban sajnálattal említem, hogy a 
líceumi tanulók még mindig nem használják ki kellően ezt a 
rendkívül kedvező alkalmat, mely a gyorsíró-körben számukra 
kínálkozik: nem lépnek be kellő számban a gyorsíró-körbe, 
nem akarják megtanulni a gyorsírást. Pedig a gyorsírásnak je
lenleg nemcsak a kereskedelmi pályákon, az ügyvédi irodák
ban, a pénzintézetekben stb. veszik hasznát, hanem már ma
gában a középiskolákban is nagy hasznát veheti a tanuló. Csak 
egy példát erre. Magyar írásbeli dolgozatot, vagy Petőfi-köri 
munkát kell írni. A dolgozat adatait, szerkezetét, vázlatát, ma
gának a dolgozatnak a megfogalmazását, kibővítését, kijavítá
sát impúrumban szokás leírni. Ezt a műveletet a tanuló elvé
gezheti akármilyen írással, a fő az, hogy mennél gyorsabban. 
Már pedig a levelező gyorsírással háromszor olyan gyorsan 
lehet írni, mint a közönséges írással, a i/s idő tehát tiszta nye
reségnek tekinthető és más hasznosabb munkára fordítható. 
Akinek tehát az ideje az ismert angol közmondás szerint drága, 
az lépjen be a Gyorsíró-körbe s tanulja meg a gyorsírást. 
Várom e soraim megszívlelését minden igyekvő s a szép mel
lett a hasznosért is hevülő tanulónktól.



f) Az érettségi vizsgálat.
Érettségi vizsgálatot a lefolyt iskolaévben három ízben 

tartottunk: szeptember, december és júniusban. Mind a három 
alkalommal Farbaky István nyug. főbányatanácsos, liceumi fel
ügyelő volt a püspök úr által felkért elnök, a kormányt pedig 
szeptember és decemberben Dr. Szlávik Mátyás eperjesi, június
ban meg Kovács Sándor pozsonyi theológiai tanár képviselte.

Szeptember 9., 10. és 11-én voltak az Írásbeliek, 12. és 
13-án a szóbeliek. Összesen 7 tanuló tett teljes érettségi vizs
gálatot. Ezek közül 2 egy tárgyból, 2 több tárgyból kapott 
elégtelen osztályzatot. Javító vizsgálatot tett 10 tanuló, de egy 
most sem felelt meg a követelményeknek. Egy reáliskolai ta
nuló a latinból kiegészítő érettségi bizonyítványt szerzett.

December 21-én 3 tanuló tett javító vizsgálatot. Sikerrel 
tette le még ekkor a kiegészítő vizsgálatot a görög nyelvből 
2 tanuló.

Az évvégi érettségi vizsgálatra összesen 36 gimnáziumi 
tanuló jelentkezett, kik közül 2 másod ízben készült érettségit 
tenni. Ezeken kívül 2 ifjú jelentkezett reáliskolai érettségivel, 
hogy latinból a kiegészítő érettségi vizsgálatot letegye.

Az írásbeli érettségi vizsgálatokat a főgimnáziumi jelöl
tekkel május 27.—29-én, a reáliskolaiakkal pedig június 24-én 
tartottuk meg.

Az elnök a következő tételeket tűzte ki:
1. A magyar nyelvből:
Vörösmarty Mihály és helye irodalmunkban.
2. A latin nyelvből:
Pompeius pharsalusi veresége és menekülése. G. Julii 

Caesaris: De bello civili c. 94—96.
3. A mathematikából:
Algebrai: Egy mészáros, kinek nagyobb mennyiségű hús

készletre van szüksége, bemenvén a vásárba, az ökör darabját
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átlag 350 K-val, a tehenet 270 K-val, a borjut 80-val veszi. 
A megvett állatokért összesen 6350 K-t fizet. Kérdés, hogyha 
neki legalább 10 drb. ökörre van szüksége, hány drb. ökröt, 
tehenet, borjut vásárolhat ezen a pénzösszegen és hány féle 
képen vásárolhatja ezeket össze ?

Geometriai: Egy vasból készült üres golyó súlya 30 kg. 
A golyót 4° G tiszta vízbe merítve, abban félig merül el. Kér
dés, mily vastag a golyó fala, ha a vas fajsúlya 7-7 ?

A bizottság az Írásbeli alapján egy tanulót sem utasított 
ismétlő vizsgálatra. A szóbeli érettségi vizsgálat jún. 22.—26-áig 
a következő eredménnyel folyt le:

Jelesen érett 6, névszerint: Hoznék János, Józsa Imre, 
Krutkovszky Károly, Piltz Samu, Rohács Alfréd, Welwárd Rezső.

Jól érett 8, névszerint: Lux Gusztáv, Petrovits Gyula, 
Pittner László, Stem Lajos, Tihanyi Aurél, Vajdicska János, 
Valentényi Sándor, Varga Géza.

Érett 20, névszerint: Benkovits Vilmos, Braxatorisz Elemér, 
Cselkó Gábor, Dimák Ödön, Einzig Dezső, Ferjenesik Dániel, 
Gerő Árpád, Goldfusz Mihály, Gracza Albin, Halász László, 
Heininger Antal, Herkely Imre. Kontsek László, Lányi Elemér, 
März Miklós, Palecsko Aladár, Ruttkay Sándor, Schuszter János, 
Soltész Gyula, Tolonich József.

Ismétlő vizsgálatra utasíttatott 1.
Érettségi vizsgálatot többé nem tehet 1.
A 2 reáliskolai tanuló a kiegészítő érettségi vizsgálatot a 

latin nyelvből letette.
Az érettségit, sikerrel befejezett összes főgimnáziumi ta

nulók pályaválasztása a következő: 3 bölcsészeti, 7 jogi, 4 or
vosi, 1 állatorvosi, 2 mérnöki, 4 gazdászati, 7 erdészeti, 1 bá
nyászati, 1 vaskohászi, 1 fémkohászi, 3 hivatalnoki.



g) Figyelmeztetések a jövő iskolai évre 
vonatkozólag.

1. Az 1909,10. isk o la i  é v  ta n k ö n y v e i .

I. o sztá ly .
Vallás: Majba I. Vilmos. Dr. Luther M. Kis kátéja. Be- 

reczky, Bibliaismertetés, 1904.
Magyar nyelv: Szinnyei, Iskolai magyar nyelvtan. I. r. 

1902. Máthé-Szabó: Magyar olvasókönyv, I. r. 1907.
Latin  nyelv: Hittrich, Latin nyelvtan, I. alaktan, 1905. 

Geréb-Morvay, Kis latin nyelvkönyv, 1907.
Földrajz: Vitális, Földrajz 1. k. Kogutowicz, Középiskolai 

földrajzi atlasz, I. r., 1904.
Természetrajz: Paszlavszky, Kis természetrajz I. r. 1905. 
Mathematika: Dr. Lévay Ede, Számtan I. r.
Rajzoló geometria: Horti, Rajzoló geometria 1. 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 n ye lv : Szinnyei, Iskolai magy nyelvtan II. r.,

1904. Balogh Péter. Magyar olvasókönyv 11. r., 1900.
Latin nyelv: Geréb-Morvay, Kis latin nyelvkönyv, 1907. 

Hittrich, Latin szókönyv, 1909.
Földrajz: Vitális, Földrajz II. k. Kogutowicz, 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 sztá ly .
Vallás: Bereczky, A keresztyén egyház rövid története,

VI. kiadás, 1909.
Magyar nyelv: Szinnyei, Rendszeres magyar nyelvtan.

1905. Balogh Péter, Magyar olvasókönyv III. r.
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: Schuster Alfréd, Német nyelvtan I. rész.
1906.

Történet: Baróti-Csánki, Magyarország története I. r., 
1901. Iiogutowicz, 10 térkép a hazai történelem tanításához, 
1901. Segédkönyv: Mika, Magyar történelmi olvasókönyv I. r., 
1905.

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

Mathematika: Lévay Ede, ugyanaz, m in tá ik  osztályban. 
Rajzoló geometria: Horti, Planirneiriai constructiók III. 

és IV. rész. 1904.

I V . o sztá 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: Hittrich, ugyanaz, mint a III. osztályban. 
Hittrich, Szemelvények C. J. Caesar De bello Gallico c. művé
ből, 1904. Csengeri, Szemelvények Ovidiusból, 1905. Szótár 
ugyanaz, mint a III. osztályban.

Német nyelv: Schuster, ugyanaz, mint a III. osztályban. 
Történet: Baróti-Csánki, Magyarország története II. r., 

1901. Térkép ugyanaz, mint a III. osztályban. Segédkönyv: 
Mika, Magyar történelmi olvasókönyv II. r.

Természetrajz: Szterényi, Növénytan, 1904. Segédkönyv: 
ür. Gserey, Növényhatározó, 1907.

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

Magyar nyelv: Zlinszky Aladár, Retorika. 1901. Greguss- 
Beöthy, Magyar balladák, 1900. Segédkönyv: Kelemen, Jó ma
gyarság. 1906.

Latin nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a 111. osztályban. 
Kont-Schmidt, M. Tullii Ciceronis De imperio Cn Pompei, 1906. 
Geréb, M. Tulllius Cicero védőbeszéde A. Licinius Archias 
ügyében, 1901. Csengeri, ugyanaz, mint a IV. osztályban. 
Wagner-Horvátb, Római régiségek, 1905. Szótár ugyanaz, mint 
a III. osztályban.

Görög nyelv: Maywald, Görög nyelvtan, 1906. Maywald, 
Görög olvasókönyv, 1903.

Görögpótló irodalom: Gyomlay Homeros Odysseiája. 
Csengeri, Homeros Iliasa, 1903. Badics, Magyar irodalmi olvasó
könyv, 1905. Geréb, Herodotosból szemelvények, 1903. Wag- 
ner-Horváth, Görög régiségek, 1906.

Német nyelv: Albrecht, német nyelvtan. Kohlbach, Sze
melvények Heine, Uhland, Lenau költeményeiből. Heinrich. 
Német tan- és olvasókönyv I. k., 1901. Kelemen, Német-ma
gyar zsebszótár, IX. k.

Történet: Mika, Világtörténet I. k, 1902. Kogutowicz, 
Történelmi iskolai atlasz 1. f., 1905. Segédkönyv: Mika, Tör
ténelmi olvasókönyv, Ili. r. 1908.

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

Mathematika: König-Beke, ugyanaz, mint a IV. osztály
ban és Moőnik-Klamarik-Wagner, Geometria, 1903.

VI. o sztá ly .
Vallás: Bereczky, A keresztyén egyház története.
Magyar nyelv: Bartha-Prónay, Poétika, 1905. Endrey, 

Gróf Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme, 1901. Moliére-Arany, 
A tudós nők, 1905. Shakespeare-Petőfi, Coriolanus 1901. Segéd
könyv: Kelemen, Jó magyarság, 1906.

Latin nyelv: Dávid, Rövid latin nyelvtan, 1906. Cserép, 
Szemelvény Vergilius Aeneiséből, 1904. Bartal-Malmosi-Paulo- 
vics, Titi Livii Ab űrbe condita I. XXL, XXII. 1909. Jegvze-
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tek ehhez. Wagner ugyanaz, mint az V. osztályban. Burián, 
Latin-magyar és magyar-latin szótár. 1902.

Görög nyelv: Maywald, Görög nyelvtan, 1906. Mavwald, 
Görög olvasókönyv. II. r. Keczer Béla, Szemelvények Xeno- 
phonból. Wagner-Horváth, Görög régiségek, 1906.

Görögpótló irodalom: Badics, Magyar irodalmi olvasó
könyv 11. r., 1905. Wagner-Horváth, ugyanaz mint az V. osz
tályban. Kempf, Iphigenia Taurisban, 1895. Sophokles-Csiky, 
Antigone, 1904.

Német nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint az V. osztályban. 
Heinrich, Német balladák és románcok 1—II. rész, 1905. Hein
rich, 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. Mika, Tőit. olvasókönyv, 
IV. r. 1909.

Természetrajz: Szterényi, Ásványtan és cbémia 1904.
Mathematika: Moénik-Klamarik-Wagner, Geometria, 1903. 

Algebra ugyanaz, mint a IV. osztályban.

V II. o sz tá ly .
Vallás: Bereczkv, A magyar protestáns egyház törté

nete, 1901.
M agyar nyelv: Beöthy, A magyar nemzeti irodalom tör

téneti ismertetése 1. k., 1907. Szinnyei, A magyar nyelv, 6. 
kiadás. Hevesi, Katona Bánk-bánja.

L atü l nyelv: Nyelvtan ugyanaz, mint a VI. osztályban. 
Hittrich, Sallustius Jugurtha, 1905. Köpesdi, Giceronis in L. 
Sergium Catiiinam orat. IV. II. kiadás. Cserép, mint a VI. osz
tályban. Wagner, ugyanaz mint az V. osztályban. Szótár, 
ugyanaz mint a VI. osztályban.

Görög nyelv: Dóczi Imre, Görög nyelvtan. 1904. Geréb, 
Görög prózai szemelvények Herodotos, Xenophon és Platon 
irataiból, 1903. Gsengeri, Homeros Odysseiája és Jegyzetek 
Homeros Odvsseiájához. Wagner-Horváth, ugyanaz mint a VI. 
osztályban.

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

Német n ye lv : Nyelvtan ugyanaz, mint az V. osztályban. 
Schnabel, Hermann und Dorothea. Miklós Ferenc, Német ol
vasókönyv a V11. és Vili. osztály számára, 1905. Szótár ugya
naz mint az V. osztályban.

Történet: Mika, Világtörténet 111. k. Kogutovicz, Törté
nelmi iskolai atlasz III. f. 5. kiadás.

Természettan: Szíjártó, Kísérleti fizika, I. r.
Mathematika: Algebra, ugyanaz mint a IV. osztályban. 

Geometria, ugyanaz mint az V. osztályban.

VITT. osztá ly .
Vallás: Zsilinszky-Bereczky, Keresztyén hit- és erkölcs

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

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

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

Görög nyelv: Dóczi Imre, Görög nyelvtan, 1904. Csen- 
geri, 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 az V. osztályban. 
Olvasókönyv, ugyanaz mint a VII. osztályban. Maywald, Goethe, 
Iphigenie auf Tauris, 1907. Szótár, ugyanaz mint az V. osz
tályban.

Történet : Andor József, Magyarország története, a VIII. 
osztály számára, 1904. Segédkönyv ugyanaz, mint a III. és IV. 
osztályban.

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

metria.
Philos, propaedewtika: Szitnyai. Lélektan és logika, 1904
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Ajánljuk a szülőknek és gyámoknak nemcsak a rendhez 
szoktatás, de különösen betegségektől való megóvás szempont
jából, hogy uj könyveket szerezzenek be. Csakis a jegyzékben 
felsorolt legújabb kiadásokat vegyék meg, mert a régebbiek 
szerint gyermekeik nem haladhatnak kellőképpen. Ezt annál 
inkább megtehetik, mert — mint az előző könyvjegyzékből lát
hatják — nagyon sok könyvet több évre vesznek. Ezeket min
denesetre köttessék is be. A könyveket legcélszerűbben a hely
beli könyvkereskedésekben szerezhetik be. Ugyanitt kaphatják 
a görögpótló rajzhoz szükséges felszerelést.

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

2. F e lv é te l ,  f i z e t e n d ő k .
Az 1909— 1910. iskolai év szeptember elején kezdődik. 

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

A beírás szeptember 1., 2. és 3-án tart, naponta 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 legalább is oly idősek, 
hogy életük kilencedik évét felvételi évük dec. 31-ig betöltik 
és vagy arról, hogy a népiskola négy alsó osztályát jó sikerrel 
végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak 
elő, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mértékű 
képzettségük van. Ezen felvételi vizsgálatok a beirási napok 
d. e. 8—9 és d. u. 5—6 óráiban lesznek. Tizenkét évnél idő
sebb tanulónak az I. osztályba fölvétele fölött a tanártestület 
határoz. A felvételkor tartozik a tanuló felmutatni keresztle
velét vagy születési bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyít
ványt 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 előmutatni. Kik nálunk  
jártak, az osztály-bizonyítványt adják át. A Vili. osztályba
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más intézetből jövőket csak úgy fogadunk be, ha jó a bizo
nyítványuk, vagy ha kimutatják, hogy alapos oknál fogva cél
szerű rájuk nézve a líceumba való beiratkozás, vagy ha önként- 
ismétlők.

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

Akinek a lefolyt tanévre vagy régibb tartozása van, fel 
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 alkalmá
val 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 t-éig okvetlenül törlesztendő. 
Szegénysorsú, jeles előmenetelű és jó magaviseletű tanulók val
láskülönbség nélkül tandíjelengedésben részesülhetnek. Ebbéli 
folyamodványaikat az iskola-tanácshoz címezve a lie. igazgató
jánál az I. félévre vonatkozólag mellékelve az előző tanévi 
bizonyítványt okt. 1-éig, a II. félévet illetőleg a félévi értesítőt 
csatolva márc. l-éig adják be.

Eleimezői d íj az egész tanévre ebédért és vacsoráért 
160 K, melynek negyedrésze a felvételkor, a többi negyed pedig 
nov. 15-én, február 1-én és április 15-én okvetlenül fizetendő. 
A Kormányzó Testületnek 1909. jún. 18-án hozott határozata 
szerint minden élelmezőbe járó tanuló a 160 koronán fölül még 
2 K-t fizet gyógyszerekre. Az orvosi segély az összes tanulókra 
nézve díjtalan, de az élelmezőbe nem járók maguk fedezik 
gyógyszertári szükségletüket. Szegényebb szülőknek rendkívülie- 
sen megengedjük, hogy 16 koronás havi előleges részletekben 
törlesszék az élelmezői díjat. Díjelengedésnek a két első hóna
pot nem számítva itt is van helye. A folyamodás módozata 
és ideje ugyanaz, mint a tandíjnál.

Zenedíj a zeneintézetben egy évre hetenként 2 óra zon
gora-oktatásért 40 K.
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Szabadkézi rajzdíj egy évre hetenként 2 órai oktatásért
20 K.

Ábrázoló mértani díj egy évre hetenként 1 órai oktatás
ért 20 K. Az öt hóra terjedő mathemátikai ismétlő kurzus 
díja 15 K.

A líceumi főgimnáziummal kapcsolatos tanítóképző nö
vendékei felvételi díjul 6 K-t, tandíj fejében egy évre 24 K-t 
s élelmezői díjul az 1. és 11. évesek 160 K, a 111. és IV. évesek 
70 K-t Tizeinek. Az I. és II. évesek díjelengedésért folyamod
hatnak.

A vidéki szülőknek saját, érdekükben ajánljuk, hogy 
a díjakat a líceumi igazgatóság címe alatt postán utalvá
nyozzák.

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

Végül megkívánja az igazgatóság, hogy a szülők vagy 
gyámok lakást és élelmezést csakis az igazgatóság tudtával és 
előzetes beleegyezésével fogadjanak.

A szállásadók pedig tarlsák kötelességüknek, hogy az igaz
gatóságnál előzetesen jelentkezzenek, mert ismeretlen, az igaz
gatóságnál előre be nem jelentett helyen tanulót elhelyezni nem 
szabad.

K i r á l y  E r n ő ,
igazgató-tanár.
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