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Selmeczbánya középiskoláinak történetéből.
Midőn a szem kegyeletesen megpihen valamely régi épü

let elomló romjain, melynek köveit az idő vasfoga szétroncsolta 
s maradványai szinte elvegyülnek a föld porával, — a lélek 
elmerül a múlt napok ködébe, visszavarázsolja a letűnt dicső
séget, képzelete felépíti roncsaiból is az épületet, megálmodja 
mindazt, ami talán már rég a feledés sírjába került s görön
gyein elszállt élet visszatérő érverését érezi. Mi az, ami a késő 
utódnak megnyitja szemét, hogy lásson életet ott is, ahol más 
csak hamu és por fölött botorkál? Mi az, ami elandalítja a fiú 
szivét, ki a porban őseinek nyomdokait keresi, a romokban 
heverő épületköveken névtelen apáinak kéznyomát látja? A 
nemzedékről nemzedékre átöröklődő lélek visszaemlékezése az, 
avagy csupán a szív vágyainak fata morganája?

Elmúlt idő! A szárnyait kibontó lélek ihletének kútfor- 
rása, melyből irányt, eszmét merít a jövőre. A hideg szemnek 
azonban csak sír, melyben ott pihen az emberiség bölcsője, az 
emberi lélek legkezdetlegesebb megnyilatkozása, alkotásvágy, 
romboló düh, szeretet, gyűlölet, meleg szív és véres kéz.

És mégis a búvárkodó elme összegyűjti a porban heverő 
kőmaradványokat, összerakosgatja s következtet az építő kézre, 
mely az épületet egykor megalkotá, és a dúló ökölre, mely azt 
xomba dönté.

Selmeczbánya múltjáról sokat regél sok bemohosodott kő, 
sok porrá vált emlék. Mondák talaja ez, ahol a nép ajkán régi 
idők csodás történetei teremnek, hogy annak virágaival elta
karja napjainak kopárságát. De azért a történetírás is kies lige
tet talál itt, ahol még sok rejtett kincs pihen. Kinek hagyná 
érintetlenül figyelmét az a körülmény, hogy egy krónikás kéz 
feljegyzi ez ősi város alapításának csodaregébe illő idejét? E 
szerint ez a bérces város csak 8 esztendővel volna fiatalabb, 
mint az I5i$k város, Róma. Kr. e. 745-ben kezdték volna meg
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itt a bányászatot e följegyzés alapján, amely dátum tehát egy
beesnék az első letelepülés idejével is.1 Ha ezt az adatot kriti
kailag hitelesnek vehetnők, akkor Selmeczbánya hazánknak 
legrégibb városa. Ám ha alapos kételkedésünk tagadólag is 
rázza fejét e hír hallatára, a mondának külső héját lefejtvén, 
megtaláljuk benne a történet magvát, hogy e város alapítása 
nagyon-nagyon régi időkre esik. Kachelmann János, a bánya
városoknak kiváló történetírója, Ptolemaeusnak azon adata 
alapján, hogy a hét quád város alapját Vannius quád király 
vetette meg, éles elmével azt igyekszik kimutatni, hogy Sel- 
meczbányát ez a Vannius alapította a Kr. u. I. század első 
felében (21—51).2 Innen van a város latinos végzetű neve: 
Vania =  Bánya. A város ezen a néven még a XIII. század 
okmányaiban is szerepel, a mongolok betörése előtt és után 
egyaránt. Bél Mátyás adata, (mások is)3 — ki azt állítja, hogy 
Selmeczbányát Kr. u. 745-ben a marahánok (moravani) épí
tették, — úgy látszik nem más, mint a mondái adat más kön
tösben. A monda Kr. e., Bél pedig Kr. u. 745-ik esztendőről 
szól. Valószínű, hogy az említett marahánok a quád világ tel
jes letünte után csak fejlesztették a már meglévő Vaniát.

Amilyen gyér nyomokból lehet csak következtetni e város 
alapítási idejére, ép oly gyér, igazán csak hamu és por az az 
elenyésző nyom, amelyen haladva következtethetünk arra, hogy 
milyen lehetett ennek a városnak az oktatásügye a feledésbe 
merült századok és a történetírók által fölfedett idők mesgyé- 
jén. Csak elvétve fordul elő egy-két adat, amely csekély világot 
vet a legrégibb selmeczi iskola létezésére. Megrajzolni pontosan 
ennek az iskolának a képét lehetetlen ugyan, de a művelődés 
történetének általános vonásai és különösen az északmagyar
országi városok beléletének ismerete elég útmutatást nyújtanak 
arra a következtetésre, hogy milyen is volt ez az iskola.

Ezen a ponton adataink megdöntik azt a rövid krónikás 
táblázatot, amely a selmeczbányai kir. kath. főgimnázium 
1908/9-iki értesítőjének boritéklapján a belső oldalon napvilá

1 Magyarország monográfiájának »Hont vármegye és Selmeczbánya 
sz. kir. város« c. kötetének a 156. és 170. lapján.

2 Kachelmann János: Geschichten der ungarischen Bergstädte und 
ihrer Umgebung. I. 15-16 1.

3 U. o. 52. 1.
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got látott. Miután e történeti vázlatra a továbbiakban is több
ször kell hivatkoznunk, álljon itt a maga egész szövegében.

A selmeczbányai kir. kath. főgimnázium múltja.
Gimnáziumunk alapítói a Dominikánus szerzetesek, akik már 1275- 

ben Selmeczbányán laktak, középiskolát rendeztek be és 1536-ig, vagyis 
261 éven át hűségesen szolgálták a vallási és tanügyet.

A Domonkosrendiek eltávozása után 1586-tól 1578-ig, vagyis 42 éven 
át, Fábry Tamás igazgató vezetése alatt, világiak tanítottak.

1578-tól 1649-ig, vagyis 71 éven át hézagos, szünetelő volt a tanítás. 
Ezen időre esnek a vallási villongások. Katholikus iskolák bérbe vett magán
házakban, privátim, titokban működhettek.

1649-ben a Jezsuiták jöttek Selmeczre, s már ugyanazon évben meg 
is nyitották a gimnázium első osztályát. Vezetésük alatt virágzásnak indúlt 
a tanítás, úgy, hogy 1749-ben az V. és 1750-ben a VI. osztályt is megnyi
tották. A Domonkosrendiek kolostorának helyén 1678-ban építették a Je
zsuiták, a most már nagyon rozoga állapotban lévő gimnáziumi épületet.

A Jezsuiták 124 évi áldásos munkálkodás után 1773-ban távoztak.
Három évig a Jezsuitákból világi pappá lett tanárok tanítottak; de 

már 1776. november 11-én Mária Terézia királyunk rendeletére a Piaris
ták vették át e gimnáziumot Uránia Pál volt jezsuitától és ezt ünnepé
lyesen megnyitották.

1806. május 28-án, a gimnázium, a templom, piaristaház, plébánia, 
kamaraház és még 90 épület a tűz martalékává lett s így a tanítás egy 
évig szünetelt.

1807-ben ismét megkezdődött a tanítás, s ekkor Benyák József piarista 
tanár a magyar nyelvet külön tantárgyként adta elő.

1850. október 6-án a selmeczi gimnázium 8 osztályúvá lett, de csak 
rövid ideig, mert 1860-ban 4 osztályúvá fokoztatott le.

S most ismét lényeges változás áll be. Az absolut kormány a gim
náziumokban a német tanítási nyelvet rendelte el, s miután a piaristák  
németül tanítani nem akartak, öt évre távoztak a gimnáziumból.

1862-ben a gimnázium 6 osztályúvá lett s 1865-ben a piaristák újra 
átvették a vezetést. A jobbaknak sokszor megújított óhaja-, folyamodása- s 
kérésére végre 1907. szeptember 1-én megnyílt a VII. osztály, 1908. szep
tember 1-én pedig a VIII. osztály 29 tanulóval.

Ötven évi kitartó sürgetés s munka után a célt elértük, s 1909. évi 
jún ius hó végén megtartatott az első érettségi vizsgálat.

Gimnáziumunk e szerint az 1908—1909. iskolai évben fennállásának 
634-ik esztendejét töltötte be.

Mivel ez a táblázat, illetőleg azok a munkák, melyeknek 
segítségével ez a táblázat készítődött, Magyarország művelődés- 
történetébe téves nézeteket csúsztathatnának be, nem tartjuk 
fölöslegesnek, sőt szükségesnek véljük, hogy az e kérdésben 
elterjedt hamis nézeteket leszállítsuk az igazság piedesztáljáról.
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És úgy gondoljuk, hogy amíg a történeti hűséggel ellenkező 
adatokat kiküszöböljük, egyúttal nem fog kárba veszni igyeke
zetünk, ha városunk iskolaügyének a képét legalább részeiben 
rekonstruáljuk oly mértékig, amennyire a rendelkezésre álló 
néhány nyom megengedi.

Ha Selmeczbánya a keresztyénség első századaiban már 
fennállott, úgy egész bizonyosra vehetjük, hogy a szeretet val
lása hamar talált utat e városba. Már a IV. században járhat
tak itt kér. hittérítők, félezer évvel előbb, mint a szlávok apos
tolai, Cirill és Method.1 Annyi azonban bizonyos, hogy a IX. 
és X. században a kér. kultúra már erős gyökeret vert itt s 
iskoláink csirái már ebben az időben kereshetők. I. István kirá
lyunk buzgó térítése idején itt már erős kér. gyülekezet van. 
Az esztergomi dioecesis egykorú kimutatása szerint fönt a he
gyen (most Óvárosi-hegy) kér. templom állott, amelybe száza
dokon keresztül a közeli községek népe is eljárt.2 Amikor Va
nia a felvidéknek ily hatalmas kér. gócpontja volt, valószínű, 
hogy akkor, ha nem is valami nagyon fejlett, de legalább a 
legelemibb ismereteket közlő oktatásnak is kellett folynia itt. 
Sajnos, biztos adatunk erre nézve nincs, de a valószínűség nagy 
mértékben szól mellette.

IV. Béla király idejéből maradt fönn először a vaniai 
papnak s valószínűleg egyúttal tanítónak is a neve. Ez Magis
ter Gerardus, plebanus de Bana (1239).3 Könnyen meglehet, 
hogy az a Gerardus ez, aki kortársainál kiváló »phílosophus et 
astronomus« hírében állott s akit nagy tudománya miatt ké
sőbb a király udvari orvosává tett meg s mint ilyen, befolyá
sát érvényesíthette, hogy a király Selmeczbányának legrégibb 
jogkönyvét szentesítette. 1254-ből Magister Benaldusnak neve 
maradt fönn, ki szintén nagyon képzett ember lehetett, hiszen 
Rómában is járt követképen.4

Ettől az időtől kezdve itt-ott bukkanunk egy-egy nyomra, 
amely az iskola fönnállására emlékeztet. Hogy bővebb adataink 
erről az iskoláról nincsenek, annak okát abban kereshetjük, 
hogy Selmeczbányát az elmúlt századok alatt sok csapás érte.

1 Kachelmann, III. 1. 1.
2 U. o. 2. 1.
3 Ü. o. 3—1. 1.
4 U. o. 5. 1.
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A gyakori ellenséges dúlások, meg a középkorban gyakran elő
forduló nagy tüzek az irott emlékeknek, ha voltak is, legna
gyobb részét megsemmisítették.1 Azután meg valószínűnek tart
hatjuk, hogy a kisebb jelentőségű iskola emlékét külön föl sem 
is jegyezték. Fennállását azonban eléggé bizonyítják az egyébb 
dolgokról szóló irott emlékek, amelyekben mellékesen, inkább 
csak úgy odavetve van szó az iskoláról.

Ilyen adatok, melyekből a középkori iskola létezésére lehet 
következtetni, a következők:

1375 körül Pál iskolás (scolaris) két Ízben is mint tolvaj 
szerepel. (Békefr. A népoktatás története 1540-ig. 150. és 227. 
lapon.)

1452-ben a kapitány egy forintot kapott, amiért az isko
lát rendbe hozta. (U. o. 150 1.)

1455-ben a porosz származású Gáspár az iskolamester. 
Ugyanez még 1463-ban is szerepel. (U. o. 150. 1.)

1457 körül a városi tanácsosok között találjuk Martin 
Schulmeistert. (Kachelmann, III. 68. 1.)

1463-ban újból említtetik Márton iskolamester, aki való
színűleg az előbb említett Martin Schulmeisterrel azonos. (Bé- 
kefi i. m. 150. 1.)

1467-ben a város az iskolába kályhát állít. (Kachelmann, 
III. 96. 1.)

1486-ból Königsfelder Frigyes végrendelete a »régi iskola- 
mestert« említi. (Békefi i. m. 151. 1.)

Ezeket az adatokat az előbb elmondottakkal együtt fon
tolóra véve, az iskolaügynek mindinkább az a képe domboro
dik ki előttünk, hogy legelőbb is a város lelkésze gondoskodott 
a tanításról, mert neki volt első sorban szüksége a végzendő 
egyházi szertartások körül latin énekesekre, segédekre. Az ok
tatás ebben a plébániai vagy fára i iskolában vette kezdetét. 
A lelkész maga oktatta az egyházához tartozó gyermekeket a 
hit elemeiben, az írás és olvasás tudományában. A nagyobba
kat ezenkívül az istentisztelet körüli szolgálatra, éneklésre is 
oktathatta.2 Később, mikor a papi teendők a lakosság szapo- 
rodtával növekedtek s a lelkész az oktatást már nem végez-

1 1442. május 24-én Rozgonyi dúlta fel a várost. Ekkor vesztek el a 
kolostorban (locus credibilis) őrzött iratok.

2 Varjú János: A magyar szellemi művelődés történelme. 123. 1.
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hette személyesen, a plébániai iskola városi iskolává lett. A 
rendelkezésünkre álló és föntebb összefoglalt néhány adat, azon
kívül pedig a többi magyarországi város azonkori iskoláinak a 
képe késztet arra a következtetésre, hogy ez az átalakulás, vagy 
inkább fejlődés csakugyan bekövetkezett. Az átalakulás idejét 
lehetetlen pontosan megállapítani. Valószínűnek tartjuk, hogy 
a XIII. században következett az be, amikor a polgárság egyre 
izmosodott s meggyőződésévé lett, hogy fiainak, kik iparosok
nak s kereskedőknek készültek legnagyobbrészt, vagy akikre a 
bányaművelés munkája várt, más irányú és más tartalmú 
műveltségre van szüksége, mint az egyházi dignitáriusoknak.1 
Ebben a városi iskolában már külön iskolamestert alkalmazott 
a város,2 aki azonban mindig a városi papnak volt alárendelve. 
A világi pap megtartotta a tanítás vezetését akkor is, amidőn 
a prédikáló barátok, a dominikánusok telepedtek le városunk
ban. Hogy ez utóbbiak átvették volna a tanítást, sőt hogy 
mindjárt középiskolát nyitottak volna, amint azt az említett 
történeti táblázat állítja, jóhiszemű találgatás lehet csupán, 
amely azonban a valóságnak meg nem felel. Pozitív adat vagy 
hiteles följegyzés a dominikánusoknak városunkban való taní
tásáról sehol sem található. De még a világi pap felügyelete 
alatt álló városi iskola sem fejlődhetett ki ekkor középiskolává. 
A középkor ilynemű iskoláit jellemző hét szabad művészet köz
lése Selmeczbányán még teljesen ismeretlen. Mert ha nem így 
állna a dolog, akkor lehetetlen, hogy egy ily meglehetősen fej
lett iskola létezéséről történeti emlékeink se közvetlenül, se 
közvetve még csak említést sem tesznek.3 Azt azonban való- 
Uo
Öbn 1 V. ö. Békefi i. m. 27. 1. és Varjú i. m. 120. 1.
_jJq 2 Hogy az iskolamestert a város alkalmazta, annak bizonyítékát a 
többi városok példája mellett abban kell látnunk, hogy amikor Bélabánya 
1464-ben elszakadt Selmeczbányától, azt a jogot nyerte, amellyel Selmecz- 
báriyá rendelkezett, vagyis papot és iskolamestert szabadon választhatott. 
W ö. Kachelmann, III. 87. 1.
gi ■ 3 Hr. Bihari Péter »Általános és hazai művelődéstörténet« I. kötet
57b. lapon említést tesz arról, hogy Selmeczbányán a középkorban valami 
felébb, iskola állott volna fenn, ahol a hét szabad művészet mellett törté
nettan és római jog is előadatott. Forrását, ahonnan ezt az adatot merítette, 
nein említi.. Kutatásunkban egyetlen nyomra se akadtunk, amely ezen állí
tását igazolhatná, vagy amely legalább jogos következtetésre nyitna utat 
ily iskola létezését illetőleg. Ezért Bihari közlését tévedésnek kell tartani.
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színűnek kell tartanunk, hogy ez a városi iskola nem zárta ki 
teljesen a latin nyelv tanítását, habár annak magasabb tudo
mányos művelése nem is lehetett az ilynemű iskolának a célja. 
Az a benső kapocs azonban, amelyben az egyház a városi is
kolával állott, szükségessé tette, hogy a gyermekeket legalább 
a latin nyelv alapelemeire megtanítsák, mert enélkül nem igen 
boldogulhattak volna a templomi éneklésnél.1 Ennek alapján 
lehet a városi iskolát esetleg latin iskolának nevezni, de közép
iskolának tekinteni, amely az egyetemi tanulmányok végzésére 
képesíti tanulóit, nem.

Ezen vélemény igazolásául nem lesz felesleges közelebb
ről megismerkedni a dominikánusok szereplésével városunkban. 
1272-ben rendelte el V. István a Szent-Miklós kolostor felépí
tését a dominikánusok számára. A selmecziek a kolostor mellé 
kápolnát is építettek és 1275-ben átadták a dominikánusoknak, 
mint a lelkész segédjeinek. Feltűnő a dolog, hogy míg a domi
nikánus rend, melyet 1221-ben a magyar származású Pál te
lepített le hazánkban, több helyütt virágzó iskolát létesített, 
mint pl. Győrött és Budán, addig itt nálunk a dominikánusok
nak ezen iskolalétesítő buzgalmát sehol sem látjuk megnyilat
kozni.2 Ssártoriss Ferenc »A selmeczbányai kir. kath. gymna
sium története« c. milleniumi dolgozatában nagy szeretettel, 
de kevés kritikával szól a dominikánusoknak itteni középisko
lájáról, melynek fennállását kétségtelennek tartja. Felhozott 
argumentumai azonban teljesen értéktelenek. Ám lássuk szó- 
szerint az ő okoskodását, mert úgy hisszük, innen dátálódik a 
dominikánusok selmeczi középiskolájáról elterjedt téves nézet. 
Szártorisz ezeket mondja:

»Hogy Selmeczbányán már az Árpád-királyok idejében a 
mai gymnasiumoknak megfelelő s az akkori követelményeket 
kielégítő középiskola létezett, az semmi kétséget nem szenved. 
E mellett szól 1-ször Selmeczbányának ősi időktől való fenn
állása, hol már a rómaiak idejében 745. javában a bányászatot 
űzték; e mellett szól 2-szor, hogy Selmeczbányán a X. század-

1 Békefi, 41. 1.
2 Mészáros Ferenc: A magyarországi katholikus gymnasiumok tör

ténete. 202. lapon említi ugyan a dominikánusok tanítását, de erre nézve 
a »hiteles kútfők után szerkesztett« munka egy árva adatot sem tud fel
mutatni.
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ban két plébánia volt;1 * erről tanúskodik 3-szor, hogy Selmecz- 
bányán a tatárjárás, Rozgonyi öldöklés, török hódítás és a 
vallásujítási mozgalmak előtt több templom és kolostor léte
zett; ezt bizonyítja különösen 4-szer Balics Lajos, nagy tudo
mányéi történetíró, ki ezeket mondja: Péter a magyar- és hor
vátországi domonkosok tartománypriorja, 1275-ben arra kérte 
IV. László királyt, hogy a bányai (selmeczbányai) polgárok által 
emelt Szent-Miklós-kápolnát, melyet a polgárok már a domo- 
kosoknak adtak, amennyiben itt az ő kegyurasága is érintve 
van, hasonlólag adományozza nekik.

Hogy e 4 argumentum miképen mutatja ki megdönthe
tetlenül a kérdéses iskola fennállását, ahhoz, úgy véljük, valami 
magasabb fokú logikára van szüksége a közönséges halandó
nak. Az ilyen súly nélküli bizonyításban nem a történetíró 
komoly búvárkodását látjuk, hanem talán némikép menthető 
túlbuzgólkodásnak a célon való túllövését csupán. Nem törté
netírás az, hanem csak délibábkergetés.

A dominikánusoknak nem volt iskolájok Selmeczbányán. 
Hogy mivel foglalkoztak, azt megvilágítja egy egyezség 1489-ből, 
amely szerződés egyrészt a selmeczvárosi plébános, a városi 
biró és tanács, másrészt a dominikánus kolostor priorja között 
jött létre.3 Eszerint prédikálhattak, temethettek, ha erre őket 
valaki külön fölkérte, gyóntathattak s penitenciát szabhattak, 
de a városi pap hátrányára semmi szertartást sem végezhet
tek.4 Iskolai tanításról szó nem esik ez egyezségben, ami ért

1 Tudomásunk szerint nem két, hanem csak egy plébánia volt akkor
Selmeczbányán. Az esztergomi érsekség erre vonatkozó kimutatását erede
tiben nem láttuk ugyan, de tarthatatlannak kell tekintenünk a két plébánia 
felvételét, mert e város még sokkal kisebb volt abban az időben, mintsem 
hogy két plébániára lett volna szüksége. A középkorban, mikor Selmecz- 
bánya a nagyobb városok közé tartozott, csak egy plébánia volt itt. Kachel- 
mann, ki a dioecesis kimutatását használta, szintén csak egy plébániáról tud.

3 I. m. 11. 1.
3 Breznyik János: A selmeczbányai ág. h. ev. egyház és lyceum tör

ténete. I. 37. 1.
4 Magyarország monográfiája id. kötetében a 90. lápon tévesen van 

említve, hogy a dominikánusok a kórházban is foglalatoskodtak. A kórház 
nem a mostani piarista-zárda, hanem a régi alsó-kapu helyén állott. A 
kórházat csak a dominikánusok eltűnte után, 1536-ban telepítették át az 
üresen maradt kolostorba, amely a mostani kir. kath. főgimnázium he
lyén állott.
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hetetlen volna, ha a dominikánusok csakugyan foglalkoztak 
tanítással városunkban.

A barátok eljöttével Selmeczen nem szűnt meg a városi 
lelkészi hivatal, amely tovább is megtartotta hatáskörében a 
tanítást egészen a reformáció idejéig, sőt azontúl is.1 Jogköré
nek csorbítását a selmeczi pap nem is tűrhette volna, de a 
dominikánusok is óvakodtak volna a hatalmas egyházi úrral, 
mint amilyen akkor a selmeczi pap volt, kikezdeni. A selmeczi 
paróchia jövedelmét tekintve az országban a második helyen 
állott; nagyobb jövedelme csak a pozsonyi plébánosnak volt, a 
budainak pedig ugyanannyi, mint a selmeczinek.2 Ilyen gazdag 
parochussal a kolduló barátok ujjat nem húzhattak.

Az iskolaügy azonban városunkban egészen a XVI. szá
zadig csak szerény határok között mozoghatott, habár a XV. 
század második felében mintha ledobta volna a szűk cipőket, 
magasabb színvonalra törekedett. Kifejlődött-e városunkban 
ezen időben a középiskola, vagy még nem, egész bizonysággal 
eldönteni nem lehet. Hogy a városi iskola elérte a középiskolai 
fokot, arra az a körülmény engedne következtetni, hogy Sel- 
meczbánya hazánk gazdagabb városai közé tartozott s így 
mintegy követelménykép állíthatnók, hogy a gazdag városnak 
a magosabb igényeket is kielégítő iskolája volt. De ez a köve
telmény egymagában véve semmit se bizonyít. 1455-ben ez 
fordúl elő egy oklevélben: »Gáspár de Prussia rector Schola- 
rum« és nem rector Scholae.3 E kifejezés szintén magasabb 
fokú iskolára emlékeztethetne. 1457—1463 között két iskola- 
mesterről is van szó, Gáspárról és Mártonról; ez utóbbi a ta
nácsnak is tagja, ahová pedig egyszerű ember nem juthatott 
be, sőt más városokban még a gimnáziumi igazgató is (pl. 
Bártfán) csak száz évvel később került be a tanácsba. Hogy 
vájjon e két iskolamester egy időben tanított-e, vagy hogy 
Gáspár már visszavonult a tanítástól, amikor Márton állt az 
iskola élén, — az adatok szűkszavúsága miatt eldönthetetlen.

1 Későbben, midőn a reformáció már teljesen meggyökeresedett a 
városban, a tudományos képzettségű tanácsbeliek egyike mint Scliolarclia 
ügyelt föl az iskolára. E tisztet néha a főpapra is ruházták. L. Breznyik, 
I. 92. 1.

- Kachelmann, III. 11. 1.
3 Békefi, 293. 1.
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1500-ban egy oklevélben szó van »Socii de sco ^ -ek rö l,1 akik 
alatt (Békeíi is i. m. 152. 1.) azonban nem külön tanítókat, 
hanem a nagyobb tanulókat kell értenünk, akik az iskolames
ternek a tanításnál segédkeznek. Ilyen segédek a városi isko
lánál ép úgy szerepelhettek, mint a középiskolában is. Ha lett 
volna városunkban tényleg olyan iskola, amely az egyetemi 
tanulmányokra készített volna elő, akkor a gazdag selmeczi 
polgárok fiaival bizonyára nem csekély számban kellene talál
kozunk a külföldi egyetemeken. De selmeczi fiúkat csak nagyobb 
időközökben és csak meglehetősen későn találunk a külföldi 
iskolákon. Míg pl. a krakkói egyetemen Körmöczbányáról már 
1437-ben. Zólyomból 1443-ban. Beszterczebányáról 1452-ben, 
Korponáról 1456-ban, sőt kisebb jelentőségű helyekről is talá
lunk ez évek alatt tanulókat, addig Selmeczbányáról az első 
diák csak 1475-ben fordul elő. Ugyanezen az egyetemen 1510-ig 
12 selmeczi diák tanult,2 3 * ami 35 esztendőnyi időtartamra ke
vésnek mondható, hiszen a bányavidéki tanulók ebben a kor
ban majdnem kivétel nélkül Krakkóba jártak ki. A bécsi egye
temen pedig csak egy selmeczi diák fordul meg, az is jó későn 
már, 1507-ben.8

E felsorolt adatok döntő bizonyítékot nem tartalmaznak 
s így nem róható meg az az esetleges feltevés, hogy a XV. 
század második felében Selmeczbányán középiskola állott fenn. 
De ép oly jogosnak kell azt a nézetet is tartani, amely, tekin
tettel a selmeczi iskolának később mutatkozó alacsonyabb fo
kára, határozottan visszautasítja a középiskola felvételének a 
szükségességét. Ebben az esetben valószínűbbnek látszik, hogy 
Selmeczbányán nem volt még olyan iskola, ahonnan a diákok 
egyenesen kimehettek volna az egyetemekre, hanem a közép
iskolai tanulmányokat a selmeczi fiúk más városokban (pl. 
Beszterczebányán, mint később a XVII. században is, amikor 
az ev. gimnáziumot becsukták és a jezsuitáknak még nem volt 
középiskolájok) voltak kénytelenek végezni. így könnyen meg
magyarázható az a körülmény is, hogy mért jelentkeznek oly

1 Békeíi, 355. 1.
a Jurkovich Emil: Történeti tárcák. Bányavidéki tanulók a krakói 

egyetemen 1437—1610.
3 Franki Vilmos: A hazai és külföldi iskolázás a XVI. században.

222. lap.
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későn és oly szakadozott időben a selmeczi diákok az egyete
meken. 1528 óta, ekkor már volt középiskola Selmeczbányán, 
igen sűrűn találunk selmeczi fiúkat a főiskolákon. Az 1500-ban 
összeállított kimutatás: »Jura et proventus plebani Schebni- 
czensis«,1 nemkülönben pedig az 1515. évi egyházi szervezet2 
olyan szereplési körben mutatja be az iskolamestert, hogy benne 
egy középiskola vezetőjét felismerni lehetetlen. Működéséről 
biztosan csak annyit lehet tudni, hogy az istentiszteleteknél és 
temetéseknél szükséges karénekeseket tanította olvasni, éne
kelni.3 Mindezeket mérlegelvén, azt kell állítanunk, hogy 1515-ig 
Selmeczbányán nem volt középiskola.

Erős hatással volt az iskolaügy fejlődésére a reformáció, 
mely már 1521-ben ismertté lett nálunk4 s rövid idő alatt, 
szinte észrevétlenül, az egész várost meghódította. 1524-ben 
Staudacher Zsigmond káplán már Luther szellemében prédi
kált, ami csak úgy volt lehetséges, hogy a főpap, Keck Simon, 
szintén rokonszenvezett a reformációval és beleegyezését adta 
Staudacher szabad működéséhez.5 1525-ben az elégületlen bá
nyászok között zavargások támadtak s a bányamunkálatok 
hosszabb időn át szüneteltek. Az elégületlen munkások a sza
badban gyülekeztek össze és úgy hallgatták a reformáció esz
méinek a hirdetését. Werbőczy István, az akkori nádor, 1526. 
április elején Ráskay Gáspárral együtt jött Selmeczre, hogy 
Luther követőit kinyomozza, kikhez immár egész nyíltan a sel
meczi főpap is csatlakozott.6 A megindított szigorú vizsgálat 
elől Keck ugyan elmenekült a városból, de Staudachert nem 
törte meg ellenségeinek fenyegetése s midőn Keck távozása 
után a főpapi széket ő foglalta el, a reformáció végleg diadal
maskodott városunkban.7 Ennek hű tükrét látjuk az 1528-ban 
szerkesztett Ordo divinorumban, ahol már megtaláljuk a prot. 
egyházat jellemző autonómiának a kezdetét is.8 A város ön
hatalmúlag, az esztergomi érsek megkérdezése nélkül intézke

1 Békefi, 354. 1.
2 Breznyik, I. 34. 1.
3 U. o.
4 U. o. 39. I.
5 U. o. 41. 1.
6 Kachelmann, III. 153. 1. Magyarország monográfiája i. k. 352. 1.
7 Breznyik, I. 43—44. 1.
8 U. o. 44—50. 1.
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dik egyházi ügyekben. A szertartások ugyan még római katho- 
likusok, de a szellem már Lutheré.

Ebben az ordo divinorumban már bővebb adatokat talá
lunk a »Schulmeister«-ről és az iskolaügyről is. Eszerint az 
iskolamester mellett már osztálytanítók (Locaten) és tanító- 
segédek (Gesellen) is működtek. Az iskolának ekkor tehát már 
több osztálya volt. Valószínű, hogy a wittenbergi iskolarend
szert mindjárt alkalmazták itten is, mint ahogy a reformáció
nak hódoló vidékeken a latin iskolák berendezésénél majdnem 
két századon keresztül irányadó volt az. Ez a gimnázium őse 
a mi sok viszontagságot ért líceumunknak. Ez volt az első 
középiskola Selmeczbányán és egyúttal egyike a legelső pro
testáns gimnáziumoknak is Magyarországon.

Békefi (id. m. 50. és 153. lapján) evangélikus iskolát csak 
1538 óta akar ismerni Selmeczbányán, mert ez az első év, 
amelyből oly írott emlék maradt fenn, amely megvilágítja ez 
iskola evangélikus voltát. Ez azonban nem zárja ki, hogy az 
iskola már tíz évvel hamarább is evangélikus ne lett volna. A 
reformáció győzelmét az jelenti e városban, hogy a főpap már 
1524-ben Lutherhez szított. Ezért kellett menekülnie Keck 
Simonnak a reformáció követőit üldöző Werbőczy elől. Utódjai 
már mind Luther pártján állottak s így az 1528-ban alapított 
gimnázium a már uralkodó reformációi szellemnek volt a 
szülöttje.

A városi iskolának középiskolává való kifejlődése 1515 
és 1528 közé esik. 1515-ben még nincs itt gimnázium, 1528-ban 
azonban már van. Más adat hiányában kénytelenek vagyunk 
ez utóbbi esztendőt tekinteni a líceum alapítási esztendejének.1

Szegény dominikánusok ugyan zsákutcába kerültek ekkor. 
Mit csináljanak olyan városban, ahol minden ház tele van 
lutheránusokkal? Másutt mint vérebek kiszimatolták az eret
nekeket és ad ma'íorem Dei glóriám elevenen megégették. Ezért 
ferdítette el nevöket az üldözöttek keserű humora »Domini 
canes «-re. De itt minálunk nem mertek erőszakoskodni. Érez
ték, hogy itt az ő napjok már leáldozott. Többen kiléptek a 
rendből, az uj vallási mozgalomhoz állottak és megházasodtak.

1 E latin iskola mellett volt a városban német iskola is, valószínű
leg magánvállalkozókra bízva, amely inkább csak a lányok oktatásával fog
lalkozott. L. Breznyik, I. 63—64. 1.
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A megmaradtak nagy nyomorúságba jutottak. Jövedelem a 
szebb napokhoz szokott barátzsákba még csak nem is csurrant, 
nem is cseppent; a végnélküli böjtöt ki nem biró szerzetesek 
lassanként elzálogosították a misemondó ruhákat, könyveket, 
kelyheket, gyertyákat, ampullákat, — elkótyavetéllék a kolos
tor földjeit és végül, mikor már mindenen túladtak, a város
ból kereket oldottak. Csak egyedül az öreg, tehetetlen Ham
burger Miklós dominikánus nem tudott elvánszorogni társai 
után; a város hetenként néhány garast adott neki, hogy éhen 
ne haljon. Az üresen maradt kolostort pedig a tanács kórházzá 
alakítatta át.1 így fejezték be a dominikánusok »hűséges szol
gálatukat« az Úrnak 1536-ik esztendejében.

A dominikánusok futása utáni időről a selmeczbányai 
kir. kath. főgimnáziumnak előbb közlött történeti vázlata a 
második kikezdésben ezeket mondja: »A Domonkos-rendiek 
eltávozása után 1536-tól 1578-ig, vagyis 42 éven át, Fábry 
Tamás igazgató vezetése alatt, világiak tanítottak.« Vastag 
betűkkel van ez nyomtatva az értesítőben. De még vastagabb 
történetírói felületességről tesz az bizonyságot. Mert egy már 
régen megcáfolt téves állítást újból meg újból az igazság kön
tösébe bujtatni — még se járja. Ha Toldy Ferenc 1862-ben 
kiadott magy. irod. történetében Wallaszky nyomán, bár Wal- 
laszky e hibáját kijavította, Fábry Tamásról valótlan adatot 
közöl, még menthető; de hogy Kachelmann Jánosnak 1867-ben2 
és Breznyik Jánosnak 1883-ban3 megjelent cáfolatáról semmit 
sem akarnak tudni egyesek és a történeti valótlanságot tovább 
akarják adni, az elitélendő hanyagság.

Hogy a jövőben többé elő ne fordulhasson a hamis adat 
közlése a történetíró lelkiismeretlenségének jogos vádja nélkül, 
szükségesnek tartjuk itt újólag is összefoglalni a kérdéses időre 
(1536—1578) eső, de különösen lehetőleg teljesen a Fábry 
Tamásra vonatkozó adatokat.

A selmeczbányai, 1528-ban létrejött gimnáziumban lefolyt 
dolgokról följegyzések hiányában körülbelül egy évtizedig keve
set tudunk. Annyit azonban a gyér adatok mellett is lehet

1 Breznyik, I. 28. 1., Kachelmann, III. 155. 1. két megmaradt domi
nikánusról szól.

a Kachelmann, III. 109. 1.
3 Breznyik, I. 342. 1.
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következtetni, hogy 1536-ban, a dominikánusok futásának esz
tendejében, Mgr. Bartolomaeus Pannonius1 állott az iskola 
élén. Mikor jött és meddig volt itt, homály fedi. 1538-ban Antal 
mester jött ide Boroszlóból a gimnázium vezetésére,1 2 1540-ben 
Pausius Antal az igazgató, 1542-ben Tilgner Bálint (?), majd 
Mgr. Achatzius, 1549-ben Tridentius (Dreizahn) György, 
1562-ben Mensel János, 1564-ben pedig Fabinus Kelemen, 
de mivel ez nem vált be, a tanács 1565. augusztus 1-én meg
hívja igazgatónak Fábry Tamást Bártfáról.3

Fábry korának hírnevesebb evangélikus tanítói közé tar
tozott, rendkívül tudós ember,4 méltó tanítványa, majd utódja 
is nagy mesterének, Stöckel Lénárdnak, a bártfai iskola kül
földön is elismert kimagasló igazgatójának. Beszterczebányán 
született a XVI. század első felében.5 6 Középiskolai tanulmányait 
a bártfai magas fokon álló gimnáziumban végezte, honnét való
színűleg Stöckel ajánlatára Wittenbergbe ment.0 Midőn a kül
földről hazajött, eleintén Erdélyben tartózkodott,7 de 1560-ban 
már Beszterczebányán találjuk, mint az ottani gimnázium taní
tóját.8 Még ugyanebben az esztendőben átment Bártfára, ahol 
egykori tanárának, Stöckelnek leányát feleségül vette. Lakodal
mára meghívta a mecénáskodásáról jól ismert selmeczi taná
csot is, amely megtiszteléséért a tanács egy márka ezüstöt 
küldött Fábrvnak ajándékúl.9 Apósa, Stöckel Lénárd, még az

1 Breznyik, I. 307. 1.
2 Békefi, 154. 1.
3 Breznyik, I. 308—310. 1. — Nem egészen helyes kimutatás van az 

igazgatókról Franki, 150. lapon.
4 Klein J. S.: Nachrichten von den Lehensumständen und Schriften 

Evangelischer Prediger in allen Gemeinden des Königreichs Ungarn. 1.190.1.
5 Breznyik, I. 341. 1.; Klein, I. 291. 1.
6 Klein, I. 291. 1. — Wittenbergben Thúri Pállal járt. A wittenbergi 

egyetemen tanult magyar ifjakról Frankinál és Kleinnél közölt névsorban 
nem találtuk meg nevét, bár Klein róla műve más lapjain határozottan 
mint Thúri Pál tanulótársáról szól. A wittenbergi magyar ifjak névsora nem 
teljes, így maradhatott ki Fábry Tamás neve. Erre világot vethetne az a 
20 ivre terjedő Fábry által írt munka, amely a Terebesen Thúri Pállal le
folyt hitvitát örökítette meg. Ezt az iratot Badaschin Mihály bártfai lelkész 
átjavította. (Klein, I. 291. és 343—344.1.) Hol őrzik ezt az iratot, nem tudjuk.

7 U. o.
8 Franki, 78. 1.
9 Breznyik, I. 333. 1.
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esküvő esztendejében meghalt és utódjává a bártfaiak Fábryt 
választották meg.1 Ebben az állásában érte őt a selmeczi ta
nácsnak a meghívása, hogy az itteni gimnázium vezetését vegye 
át. Fábry a meghívást csak azon feltétel alatt fogadta el, hogy 
a selmeczi tanács a felajánlott hetenkénti 2 forint fizetést 3 
forintra emelte és megígérte, hogy valamely beállható veszély 
esetére őt, feleségét és gyermekeit biztos helyre szállítja. Fábry 
1566. január végén jött Selmeczbányára.2 A következő évben 
hihetőleg az ő rábeszélésére jött el ide collaborátorúl sógora, 
Stöckel Dávid.8 Mivel azonban a török ebben az időben Sel- 
meczbánya közvetlen közelében is dúlt s a gazdag bányavárosra 
nagyon tájt a foga, Fábry ettől való félelmében még ugyan
abban az esztendőben, 1567. február hónapban Bártfára távo
zott.4 A selmecziek ugyan visszahívták, mert nagyon megsze
rették a nagy tudományú férfiút, de Fábry hű maradt Bártfá- 
hoz, melynek iskoláját azontúl haláláig igazgatta. Rövid időre 
azonban, még távozásának esztendejében, december hónapban 
visszajött Selmeczre, hogy az igazgatói tisztet utódjának, Mgr. 
Aegranus Jánosnak átadja, amely alkalommal tiszteletére a 
selmecziek búcsúlakomát rendeztek, hogy végleges távozása 
órájában is iránta érzett nagyrabecsülésöknek számos jeleivel 
elhalmozzák. Ekkor vele együtt eltávozott itteni rövid működés 
után sógora, Stöckel Dávid is.6 Bártfán Fábry nagy tekintély
nek örvendett. Ő volt az első a tanárok közül, aki a belső 
tanács tagjai közé jutott“ (Stöckel azelőtt csak a külső tanács
nak volt a tagja), sőt 1578-ban a pozsonyi országgyűlésen mint 
a város követe is szerepelt. Segédje egykori tanítványa, Soul- 
tety Severin volt, kivel együtt sikeresen fáradozott azon, hogy 
a bártfai iskolának Stöckel által megalapított jóhírét föntartsa.7 
Az iskola vezetésén kívül tevékeny részt vett a felvidéki hit
vitákban Thúri Pállal,8 majd később Pilcius Gáspárral9

1 Franki, 74. 1.
2 Breznyik, I. 194., 337 -339. 1.
3 U. o. 341. 1.
4 Franki, 74. lapon tévesen 1568-ban
5 Breznyik, I. 341—342. 1.
6 Klein, I. 291. 1.
7 Klein, II. 456. 1.
8 Klein, I. 291., 343. 1.
9 ü. o. 290—292. 1. Franki, 394. 1.
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szemben. Azonkívül úgy látszik, hogy gyűjtögetni kezdte a re
formációnak hazánkban való elterjedésére vonatkozó adatokat 
is.1 Meghalt 1592-ben, január 5-én.2

Ezeket az adatokat sikerült összekutatnunk Fábry Tamásra 
vonatkozólag és ezek teljesen megsemmisítik azt a szerepet, 
amelyet neki a helybeli kir. kath. főgimnázium dióhéjba szorí
tott történeti vázlata szánt. Csodálatos, hogy az a vázlat már 
1536-ban szerepelteti itt Fábryt, amikor ő még csak kis fiú 
lehetett, és hogy még 1578-ig vezette volna a gimnáziumot, 
amikor pedig már 11 éve nem volt Selmeczen. A legfurcsább 
azonban az a dologban, hogy az állítólag kath. gimnázium 
direktora egy olyan nagy lutheránus lett volna, mint Fábry 
Tamás, ki Luthernek és Melanchtonnak volt a tanítványa s ki 
Stöckel Lénárdnak, a felvidék legkiválóbb reformátorának veje 
és hivatalbeli utódja volt. Egy kis körültekintéssel ki lehetett 
volna kerülni ezt az öreg hibát.

A föntemlített vázlat harmadik kikezdése egy 71 évre 
(1578—1649) terjedő hézagot akar igen ügyesen áthidalni és 
úgy föltüntetni, hogy ezen idő alatt titokban állott fenn a kath. 
gimnázium Seimeczbányán. »Katholikus iskolák bérbe vett 
magánházakban, privátim, titokban működhettek.« Azt meg
engedjük, hogy így történt más városokban, de Selmeczen nem.3 4 
Először azért nem, mert erre nézve egyáltalában semmi adatot 
sem lehet felhozni. Másodszor meg azért, mert Seimeczbányán 
ebben az időben oly erős volt a lutheránusság, hogy a titkos 
kath. iskola működéséről csak ábrándok álmodója mesélhet. 
Ezen korszak jellemzésére csupán egy adat álljon itten. 1597. 
március 16 áról a város jegyzőkönyvében, — midőn Rudolf 
király azt parancsolta rá a városra, hogy Kutassv esztergomi 
érseket a kath. vallás visszaállításában mindenkép segítsék s 
parancsainak engedelmeskedjenek, — ezeket olvassuk: „Az 
egész község megjelent; Isten igéjéért a tekintetes község éle
tét, vagyonát és vérét áldozza. Ugyanerre kész a tekintetes 
tanács is.Ui

1 Dr. Ábel Jenő: Egyetemeink a középkorban. 45., 92. 1.
2 Klein, I. 291. 1. Franki, 74—76.
3 Szártorisz Ferencz id. dolgozatában a 20. és 21. oldalon határozot

tan mondja, hogy e 71 év alatt szünetelt a kath. tanítás.
4 »Ist die ganze Gemein erschinen, das Wort Gottes anlangend, will
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Mint érdekes dolgot fel kell említenünk, hogy ezen kor
szakban az evangeliomi szellem városunkban a közoktatásügy 
terén messze kiható újítást hozott létre. A tanács 1575-ben 
kimondta az általános tankötelezettséget,1 amely határozat már 
magában véve is lerántotta volna a leplet a titkosan működő 
kath. iskoláról, amelyet az akkor megnyilatkozott, már-már a 
türelmetlenségig felzaklatott lutheranizmus egy pillanatig sem 
tűrt volna meg a városban.

Az ellenreformáció kora, mint hazánk más vidékein, ágy 
Selmeczbányán is már megváltoztatott közviszonyokat mutat, 
melyek nem maradhattak el visszahatás nélkül az iskolázás 
ügyére. A lélekhalászat, melynek legfőbb argumentuma a király 
villogó kardja volt, nemcsak megakasztja a protestantizmus 
terjedését, hanem azt nagy mértékben vissza is szorítja. Erre 
az időre esik városunkban a kath. iskola megnyitása, mely csak 
hosszabb fejlődés után lett középiskolává.

1649. november 13-án jöttek a jezsuiták a király egye
nes parancsára Selmeczbányára.2 Két jezsuita telepedett itt le, 
hogy a visszatérítés munkáját megkezdje. A pátereknek köte
lessége volt az is, hogy az ezüstfuvart felhasználva a hívek 
lelki gondozása végett Körmöczbányára is járjanak.8 Letelepe
désük évében már iskolát nyitottak itt,4 de ez csak elemi iskola 
lehetett (parva schola) és semmi esetre se középiskola. Hiszen 
ebben az esztendőben a városban Vanossi jezsuita provinciális 
bevallása szerint csak három család volt katholikus,5 ezek szá
mára egyszerre középiskolát nyitni mégis csak túlzás volna. A 
katholikusoknak a száma még 20 év múlva is, 1669-ben, ami
kor az evangélikusoktól a mostani német templomot elfoglal
ták, nagyon csekély volt. 200-nál több katholikusról tesz ein

em Ehrsame Gemein ihr Leben, Gut und Blut darbei zusetzen. Dasselbe 
ist bereit auch der Ehrsame Rath zu thun.« — A Gemein alatt talán a 
külső tanácsot, a Rath alatt pedig a belső tanácsot kell érteni. L. dr. Demkó 
Kálmán: A felsőmagyarországi városok életéről a XV—XVII. században. 33.1.

1 Demkó, 183. 1. Varjú, 281. 1.
2 Magyarország monográfiája i. k. 353. 1. — Varjú i. m. 283. lapján 

tévesen mondja, hogy 1648-ban jöttek ide a jezsuiták és az iskolát nagy 
hírre emelték.

3 Breznyik, II. 19—20. I.
4 Szártorisz i. m. 22., 24. 1. (Catechesis et Parva Schola.)
6 Breznyik, II. 42. Magyarország monográfiája i. k. 121. 1.
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lítést az egykorú följegyzés, pedig a vidékről is ide csődítették 
híveiket a jezsuiták a nagy eseményhez.1 Hogy a jezsuiták által 
1649-ben megnyitott iskola még nem volt középiskola, azt a 
már 50 év óta (1599) érvényben lévő, »Ratio Studiorum« né
ven ismert tanrendszerük is mutatja.2 Ezt a tanrendszert a 
jezsuiták nálunk is mindjárt életbe. léptették volna, de nem 
tették, mert nem volt középiskolájok hozzá. Különben is a sel- 
mecziek nem is áhítoztak újabb gimnázium után, hiszen a vá
ros által fentartott gimnázium javában virágzott. Az a két szál 
jezsuita a lelkipásztorkodás gondjai mellett nem is vehette 
volna fel a versenyt sikerrel a már kipróbált 120 esztendős 
evang. gimnáziummal. A selmeczi jezsuitáknak 1675-ben a ta
nácshoz intézett és alább tárgyalandó kívánsága szintén vilá
gosan mutatja, hogy iskolájok volt ugyan, de azt gimnázium
nak tekinteni semmikép se lehet.

A város evangélikus lakosságára terhes napok várakoztak. 
Ha a jezsuiták lélekhalászatának a selmecziek az első időben 
ellenállottak is, de sikeresen védekezni ellenök nem tudtak, 
mert mindjárt szemben találták magukat a kamaraházzal. Nem 
a jezsuiták szerezték vissza Selmeczbányán a római egyház 
uralmát, hanem a kamaraház. Hozzájárnlt még a gyászévtized
nek (1671—81) az egész országra kiható szerencsétlensége, 
mely gyászba borította a selmeczbányai evangélikusokat is. 
Nem célunk ez eseményekkel bővebben foglalkozni, csak annyit 
kívánunk följegyezni, hogy ezen idő alatt az evangélikusoktól 
Selmeczbányán minden templomot elfoglaltak, lelkészeiket pedig 
elűzték. A virágzó gimnázium is ekkor veszett el. A jezsuiták

1 Breznyik, II. 43. 1.
2 E jeszuita Ratio Studiorum 3 tanfolyamból álló gimnáziumot ismer, 

amely 5 osztályra volt osztva. Az 1. tanfolyam a grammatikai (3 osztály- 
lyal: infima, media et suprema), a 2. a humaniora, a 3. a retorika. Szár- 
torisz i. m. 22. lapján más berkekben kalandozik s a jezsuita rendszer 
alkalmazására bizonyítékot nem mutat föl. A jezsuiták selmeczi első isko
lájában csak elemi oktatás folyhatott, a latin csak olyan mértékben hasz
náltatott, hogy a miséknél segédkező ministránsokat betaníthassák a szük
séges dolgokra. — A Ratiót közölve 1. Varjú, 310. lapon. — A jezsuiták 
később kiegészítették tanrendszerüket s gimnáziumaik 6 osztályból állottak. 
Leírását 1. Mészáros, 11. 1. — A későbbi időben gimnáziummá kifejlődött 
jezsuita-iskola nálunk ez utóbbi beosztást tükrözteti vissza.
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a kath. bíróval egyetértve az iskolát bezárták és a tanárokat 
az 1674. év elején a város elhagyására kényszerítették.1

Az üresen maradt iskolai épületben Marci János kath. 
tanítót bízták meg az elemi osztályok vezetésével.2 Ekkor Frank 
jezsuita páter superior 1675. július 8-án azt kívánja a város
tól, hogy Marcit a felső iskolából helyezze át a jezsuita-isko
lába, mert a gyermekek oktatásával foglalkozó egy páter nem 
elegendő a latin nyelv ismeretében nem egy fokon álló gyer
mekek tanítására.3 Ekkor nyerhette a jezsuiták iskolája a gim
názium színezetét. De csak a színezetét, mert ahogy Marci le
került a jezsuitákhoz, a tanítással foglalkozó jezsuitának mind
járt más dolga akadt és egyedül csak Marci tanított tovább. 
Ez tűnik ki a város polgárainak kéréséből, melyet 1677-ben 
intéztek a pater superiorhoz.4 A tanulók száma meglehetősen 
nagy s nem volt alkalmas iskola a városban, ahol tudományo
sabb kiképeztetést nyerhettek volna. A fönnálló magánjellegű 
»deutsche Schule« (másutt Schreibschule) a kivánalmaknak 
teljes mértékben meg nem felelhetett. A tanulók közül igen 
sokan a latin nyelv megtanulása végett kénytelenek voltak 
Beszterczebányára menni, vagy máshová. A városi tanács mind
két felekezetbeli polgárok kérésére végre a városi jegyzőt küldte 
ki a jezsuiták főnökéhez azon kérelemmel, hogy gondoskodjék 
a fiúk magosabb oktatásáról, hogy ne kényszerüljenek más 
városok iskoláiba menni, hanem a hat osztályt Selmeczbányán 
is elvégezhessék. Midőn hosszabb alkudozás után a tanács ki
jelentette, hogy az iskolai kiadásokat fedezi, a jezsuiták telje
sítették a polgárok kérését.5 Ez 1677-ben történt s igy ez az 
esztendő tekintendő a mostani kir. kath. főgimnázium ala
pítási évének.6 A következő évben, 1678-ban a városi tanács 
óvástétele ellenére egy királyi adománylevél alapján a jezsuiták

1 Breznyik, II. 101—102. 1.
2 U. o.
3 U. o.
4 U. o.
5 U. o.
6 Ezek alapján a selmeczbányai kir. kath. főgimnázium az 1908—9. 

iskolai évben fennállásának nem a 634-ik esztendejét töltötte be, amint azt 
a szóban forgó történeti táblázat szeretné elhitetni, hanem 402 évvel fiata
labb, vagyis 232 esztendős volt. A líceum másfél századdal idősebb nála.
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lefoglalták a dominikánusok egykori zárdáját (akkor kórház 
volt) és tartozékait, azonkívül több egyházi földet és alapítványt 
is. A betegeket a kórházból kilakoltatták s az épületet átala
kították iskolai célokra.1

A jezsuita gimnázium csak lassan fejlődött ki teljessé. A 
IV. osztályt (svntaxis) csak 1687-ben,2 az V.-et 1749-ben3 és a 
VL-at 1750-ben4 nyitották meg. A gimnázium alapítása óta 
tehát 73 esztendő telt el, míg az egészen kifejlődött. E lassú 
kifejlesztés nem igen mutatja be előnyös színben az anyagi 
eszközökkel bőven rendelkező jezsuitáknak buzgalmát az iskola
ügy terén városunkban.

A sok sanyargatást kiállott evangélikus lakosság a gyász
évtized elmúltával 1682-ben hozzálátott, hogy egyházát a maga 
erejéből újjá szervezze és ekkor iskoláját is 8 évi szünetelés 
után megint életbe léptette. Az evang. gimnázium gyorsan 
visszaszerezte régi jóhirnevét, amivel azonban magára vonta a 
jezsuitáknak vészes gyűlöletét. Ezek sehogy sem tudtak meg
nyugodni abban, hogy a felviágosodottság lassanként megint 
terjedni kezdett a városban, amit az újólag megnyílt evang. 
gimnázium lassú, de biztos munkájával hathatósan előmozdított. 
Az ev. gimnázium legfelsőbb osztályában (prima) bölcsészeti 
tárgyakat is adtak elő. Ez boszantotta a jezsuitákat, mintha 
sejtették volna, hogy hatalmukat előbb-utóbb a bölcsészet által 
felvilágosodott ész fogja megtörni. Addig fondorkodtak, míg 
keresztül nem vitték, hogy a hatóság 1747-ben a prímát be
szüntette.5 A műveltség terjedése nem volt Ínyére a jezsuiták
nak. De mit is lehetett volna várni az olyan teremtményektől, 
akik minden eszközt fölhasználtak arra, hogy a lelkiismereti 
szabadságot meggyilkolják? Azelőtt 30 évvel (1717) a frauen- 
bergi temetőben nyugvó evangélikusok holttesteit rabolták meg 
a velők eltemetett ékszereiktől.8 most az élőket rabolták meg 
szellemi kincsüktől. Ilyen dolgok után lehetetlen jót gondolni 
azokról a páterekről, még ha azt a bölcs szentenciát is vágják

1 Breznyik, II. 103. 1.
2 Szártorisz, 24. 1.
3 és 4 A történeti vázlat negyedik kikezdése szerint.
6 Breznyik, II. 220. s köv. 1.
6 U. o. 155—156. 1.
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a fejünkhöz: »Ellenségük csak az, ki nem barátja az igazság
nak.«1

Ha a temetőben a jezsuiták fel is tudták törni a sírokat 
és el is tudták rabolni az ott talált drágaságokat, de a lelki 
kincseket még sem bírták elsikkasztani. Severini János, az 
evang. gimnázium egyik legnagyobb igazgatója, 1778-ban újra 
megnyitotta a felső osztályt és a bölcsészeti tárgyak előadását 
újra megkezdette,2 hogy azontúl soha se szűnjék meg ez a mi 
hitsorsosaink vérén táplált evangélikus gimnáziumunk a lelki 
szabadság szabad hirdetője lenni.

A selmeczbányai középiskolák történetének egyik jellemző 
vonását: miként hódított itt a magyar nyelv? — a követke
zőkben legyen szabad feltüntetni. Ma már minden kérkedés 
nélkül elmondhatjuk, hogy Selmeczbánya erős vára a magyar
ságnak. De nem így volt az a régi időkben. A város polgársága 
német eredetét, szellemét, szokásait féltékenyen őrizte minden 
a magyarosításnak kedvező törekvéssel szemben. Más felvidéki 
városainkban is ugyanezt tapasztaljuk. Magyar nemes ember 
csak a legritkább esetekben telepedhetett le a város falain 
belül, mert a nemesi kiváltságokat e városok nem tartották 
összeegyeztethetőknek azokkal a köteleségekkel, melyek a város 
kiváltságait élvező polgárra háramlottak. Minden város tulaj
donképen egy kisebb államot képezett az államban s a kisebb 
állam érdekeit a polgárság sokszor előbbre valóknak tekintette 
az országos érdekeknél. Ebből magyarázhatjuk meg, hogy a 
városi atyák, prudentes et circumspedi, az alkotmányos küz
delmek alatt hol labancok, hol kurucok voltak. Politikájukra 
bécsi gúnyát húztak, ha ez látszott előnyösnek; vagy kuruc 
mentét öltöttek rá, ha ez látszott biztosítani a polgárság jólétét. 
A főtörekvés az volt, hogy a város ép bőrén kár ne essék. 
Többször nem vált be e politika, de még többször igen.

Ilyen viszonyok között nem kell csodálnunk, ha az isko
lák nem tudtak beleilleszkedni könnyen abba az árba, amely 
lassan bár, de föltartózhatatlanűl előbbre vitte a magyar nyelv 
győzelmét. Még a tót nyelv is hamarább jutott hajlékhoz a

1 Szártorisz, 21. 1.
2 Breznyik, II. 229. I.
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városban, mint a magyar, mert a kultúrailag-alacsonyabb fokon 
álló tót szellem nem fenyegette végveszéllyel a polgárok német 
kultúráját. De még a tót nyelv terjeszkedésének a kezdete is 
tele volt akadályokkal, mennyivel inkább a magyar nyelvé, 
mely nemcsak hogy sikeresen vehette fel a versenyt a német
tel, de egyedüli uralomra van predestinálva e hazában. Ennek 
biztosítékát kell látnunk abban, hogy felvidéki városaink rendre 
levetették magukról az ó-embert és uj emberekké, magyarokká 
lesznek. Selmeczbányán immár minden ifjú szív a magyarság 
győzelméről szövi biztos álmait.

Ám míg eddig eljutottunk, addig sok víz folyt el nem
csak a Dunán, hanem a selmeczi patakon is. A magyar nyelv 
tudásának a szüksége nem lehetett ismeretlen dolog a selme- 
cziek előtt, hiszen ipari s kereskedelmi viszonyaikban gyakran 
kellett érintkezésbe jönniük a szomszédos megyékben lakó 
magyarokkal. Ennek adott kifejezést 1647 decz. 4-én a városi 
tanácsban Pistorius, az evang. gimnázium scholarchája, midőn 
azt ajánlá, hogy jó volna, ha valami magyar tanulót lehetne 
kapni, ki az ifjúságot magyar nyelvre tanítaná, mert a város
ban sokan vannak, kik arra szívesen áldoznának, csak gyer
mekeik magyarúl tanulhassanak.1 Ez az első és hosszú időre 
az egyedüli adat is, amely a magyar nyelv tanítására vonat
kozik. Pistorius uram terve azonban, úgy látszik, csak terv 
maradt. Körülbelül másfél századon keresztül többé semmi hír 
a magyar nyelvről.

1776-ban jött Selmeczbányára a legmagyarabbnak mond
ható szerzetesrend, hogy a volt jezsuiták gimnáziumát átvegye. 
Remélni lehetett, hogy a piaristák  letelepedése a magyar nyelv
nek győzelmes bevonulását hozza magával városunkba. Báró 
Görver János, piarista rendfőnök, már 1757-ben léptette életbe 
a kegyestanitórendnek saját tanítás-módszerét, amelynek intéz
kedései között ott találjuk, hogy a magyar nyelvet minden osz
tályban kell tanítani.2 De Selmeczbányán ez az intézkedés 
még mindig keresztülvihetetlen volt. A megújhodás kora itt 
hiába kopogtatott. A német partikularizmus ha nem is dühöngő

1 Breznyik, II. 79. 1.
2 Varjú, 357. 1.
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ellenszenvvel, de megcsontosodott közönnyel állott az uj lük
tetésbe jött magyar nyelv hódító hadjáratában.

Az uj Magyarország alapjait lerakó országos munka azon
ban nem hagyta érintetlenül ezt a várost sem. Ha a hivatalos 
körök még nem is léptek a harczosok sorába, de a művelt 
elemnél mindinkább érezhető lett az a kívánság, hogy az uj 
idők uj levegőt hozzanak a mohos falak közé. Ezt a társadalmi 
óhajt kivánta megvalósítani Ambrózy Sámuel, evang. lelkész, 
amidőn 1804. szeptember havában megnyitotta magániskolá
ját, amelyben a latin, német és tót nyelv mellett a magyart 
is tanította »socratica methodo.«1 Ezzel a százados közönyt 
megtörte és útját egyengette annak, hogy a magyar nyelvet 
a nyilvános iskolákban is fölvegyék a rendes tantárgyak közé.

1807-ben a kath. gimnáziumban Benyúlt József, egyike 
a legkiválóbb piarista tanároknak s tudósoknak, kezdte külön 
tantárgyként előadni a magyar nyelvet.2 1808-ban az evang. 
gimnáziumot, melyet addig tisztán a Selmecbányái evang. egy
házközség tartott fenn, a bányai egyházkerület vette át s ugyan
akkor bevezette a rendes tantárgyak közé a magyar nyelvet.8 
íme tehát a magyar nyelv majdnem egyszerre vonult be mind- 
akét középiskolába. De azt hinni, hogy e dolog egyszersmind 
a magyar nyelv uralmát is jelentette, nagy tévedés volna. 
Hiszen a magyart még latinál tanulták ekkor a diákok s ter
mészetes, hogy ilyen módon még csak kielégítő eredményt 
sem lehetett felmutatni, bár a tanárok mindnyájan vallották, 
hogy a »patriae linguam« tudni kívánatos. A kerületi és egye
temes felügyelők nem mulasztották el sürgetni folytonosan a 
magyar nyelv behatóbb tanítását. A bajon elvégre maguk a 
diákok segítettek. 1826. okt. 12-én megalakult a Magyar Tár
saság (most Petőfi-önképzőkör), hogy a diákok magukat a 
magyar költői és prózai munkák készítésében, ezeknek meg- 
bírálásában és szavallásban gyakorolják. A társaságot a kecs
keméti születésű Homokai Pál alapította, ki a pozsonyi líce
umból jött ide s az ottani magyar társaság szervezetét itt is 
meghonosította. A társaság mindenegyes tagja köteles volt egy

1 Breznyik, II. 272. 1.
2 Szártorisz, 55. 1.
3 Breznyik, II. 279., 291. 1.
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könyvet ajándékozni s így vetették meg ugyanakkor az alapját 
az ifjúsági magyar könyvtárnak is.1 Hozzájárult Szeberinyi 
János, selmeczi lelkésznek és bányakerületi szuperintendens
nek a lelkes buzdítása, mely végre gyümölcsöt hozott s a ma
gyar nyelv megszabadult a latin békétől.2

A magyar nyelv teljes diadalát a líceumban Breznyik 
János küzdötte ki. Amint 1842. feb. 9-én elfoglalta tanári állá
sát, minden tantárgyat azonnal magyarul kezdett előadni.3 
Ugyanazon év szeptember havától kezdve pedig minden tanár 
felső és alsó osztályokban egyformán legalább egy tárgyat 
magyaréi adott elő.4 * Nehéz dolog volt ez azoknak a taná
roknak, akik azelőtt sohasem beszéltek magyarúl. De megtet
ték, mert szivükben élt: »A haza minden előtt!« így érték el, 
hogy 1847-ben egyedüli tannyelvvé a magyar lett.6 Igv lett 
ez az iskola testben és lélekben egyaránt magyarrá.

Azután jöttek azok a napok, amelyeknek története táp
láló anyja lett minden ifjú szív hazaszeretetének. A katholikus 
Erdősi Imre Branyiszkóra sietett, az evangélikus Breznyik 
János Komárom várába. A nagyobb diákok nem a profesz- 
szorok hangját, hanem ágyuk menydörgését hallgatták. Azután 
jöttek azok a napok, — hiszen tudjuk, az elfojtott keserv, az 
elnyomatás napjai. Jött a német világ, mely Selmeczbányán is 
meg akarta ölni a magyarságot. Csecsetka Sámuel tanár szí
vós természete és erélyes ellenhatása a líceum magyar jelle
gét megmentette e terhes időben. Neki köszönhetjük, hogy ez 
az intézet nem lett se németté, amihez az akkori kormány 
szívesen nyújtott volna kezet, se tóttá, mi a pánszlávoknak 
volt a törekvése. Breznyik munkáját megmentette az ellensé
ges viszonyok közt is Csecsetka.6

A német kormány hatása azonban nem maradt minden 
nyom nélkül. 1858—1860 évek közt a természetrajzt és a 
mennyiségtant németül adták elő. Ennek oka tulajdonképen az

1 Breznyik, II. 292., 314. 1. — A kath. gimnáziumban önképzőkör 
csak 1869/70-ben létesült. L. Szártorisz, 56. 1.

2 Breznyik, II. 315—316. 1.
3 U. o. 317. 1.
1 U. o. 320. 1.
8 U. o.
0 U. o. 318. 1.
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volt, hogy a liceum növendékei közül sokan tanulmányaikat a 
helybeli bányászati és erdészeti akadémián folytatták, ahol ek
kor az előadások mind német nyelven folytak. Ezért vált szük
ségessé a líceumon a föntebb említett két tantárgynak német 
nyelven való előadása.1 2 3 Sokkal mostohább viszonyok közé 
került a magyar nyelv a kath. gimnáziumban, ahol 1850—1860 
németül folyt az előadás s a magyar nyelv csupán a nem 
kötelező tantárgyak között foglalhatott helyet.“

1860-ban a piaristák 5 évre megváltak intézetüktől és 
helyüket német tanároknak engedték át.8 Ugyanekkor a líce
umban teljesen törölték a német előadási nyelvet s a tanárok 
vissza nem riadva a várható súlyos következményektől mind
végig híven kitartottak a magyar mellett.4 A magyar nem
zetnek legválságosabb eszetedeiben, midőn a haza nem egy 
középiskolájában, — magában a selmeczbányai kath. gim
náziumban is idegen nyelven tanították az ifjúságot, az 
evang. líceumban magyar nyelven, magyar szellemben folyt 
a tanítás. Ha mások méltónak tartják vastag betűkkel hir
detni, hogy elődjeik a Bach-korszakban németül nem akartak, 
de egyszersmind magyarul nem mertek tanítani; úgy legyen 
szabad ez egyszerű sorokban megemlékezni azokról a szegény, 
sokszor kigúnyolt, gonoszúl ócsárolt lutheránus professzorokról, 
akik nemcsak nem akartak azokban a besúgós napokban néme
tül tanítani, de mertek kenyerük és szabadságuk kockáztatá
sával, családjoknak nyomorbataszitása árán is magyarán érezni 
és magyarúl tanítani.

Az apák e szelleme ihlesse meg a fiakat, valahányszor 
átlépik a liceum küszöbét.

Hamrák Béla.

1 Breznyik, II. 321. 1.
2 Szártorisz, 51. 1. — Mészáros, 203. 1.
3 Az említett történeti vázlat tettök okául azt hozza fel, hogy nem 

akartak németül (már?) tanítani, míg a hivatalos okirat egyedül a tanításra 
nem alkalmas csekély számukat említi. L. Szártorisz, u. o. Mészáros u. o.

4 Breznyik, M. 356. 1.



I. Az igazgató jelentése az 1909—10. iskolai
évről.

1. Az in téz e t  be lé le te .
Az 190!). május 30-án elhúnyt Breznyik János mathema- 

tika-természettani tanszékét a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter ur Zwick Vilmos oki. tanárral töltötte be helyettes tanári 
minőségben, Osztroluczky Gyula tanárt pedig a Kormányzó 
Testület szabadságolván, ez a hatóság az ő helyébe Klaniczay 
Sándort választotta meg. Mind a két kollégában intézetünk 
kiváló erőt nyert. Klaniczay az év folyamán a pedagógiai vizs
gálatot is letévén, tanári oklevelet szerzett a magyar-latinból.

így az iskolaévet 11 rendes tanárral, egy rendes torna
tanárral, két helyettes és egy szabadságolt állományú tanárral 
fejeztük be. Hitoktatóink száma eggyel növekedett, a mennyi
ben a református egyház missziói egyházat szervezvén Zólyom
ban, ennek lelkésze, Tóth Lajos, tanitotta most már az ág. 
h. ev. tanulóktól elváltán külön kétszer a héten a mi ref. val- 
lásu növendékeinket a vallástanra.

Hálával emlékezem meg még arról, hogy szabályrende
letünk értelmében a tanári kar meghallgatásával, az Iskola- 
tanács indítványára és a Kormányzó Testület hármas javas
lata alapján az egyházegyetem az ő 1909. novemher ‘20-án 
tartott gyűlésén újra engemet választott meg 6 évre iskolánk 
igazgatójává. A bizalom ezen általános megnyilatkozása rám 
nézve újabb ösztönzés, hogy még hátralevő időmet teljesen 
intézetünknek szenteljem.

Augusztus 31-én tartottuk a javitó- és pótló vizsgálatokat, 
szeptember .1—3-ig folytak a beiratások, mely alkalommal 
minden uj növendék kapott egy példányt az iskolai törvények
ből. Szeptember 4-én nyitottuk meg az iskolai évet s közöltük 
a tanulókkal az órarendet. Szeptember 6-án vette kezdetét a 
rendes tanítás.
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Iskolai ünnepélyeink közül az április ll-ikit az idén a 
három nappal korábban tartott Széchenyi-emlékünnepéllyel 
kötöttük össze, mert a kettő valóban minden erőltetettség nél
kül volt összekapcsolható. Ezt kifejezésre is juttattam az ünne
pélyen tartott beszédemben, melyben Széchenyit mint az 1848- 
iki törvények előkészítőjét méltattam s melyben az ő halálá
val kapcsolatosan az 50 év előtt történtekről, nevezetesen az 
olasz- franczia- osztrák háborúról és a pátensről is megemlé
keztem. A tanulók közül az ünnepélyen nem szerepelt senki. 
Nem akarjuk őket az ünnepélyekre való készülés által túlsá
gosan elvonni az iskolai teendőktől. Április 11-én résztvettünk 
a 10 órakor tartott istentiszteleten. Október 4-én és 19-én sza
bad napot adtunk, junius 8-ika a censurák idejére esvén, külön 
ünneplése elmaradt.

Protestáns ünnepélyeink voltak: október 31-én a refor- 
máczió évfordulója és a templomi ünnepély után, valamint 
junius 5-én úrvacsorához járulás. Az első nap délutánján a 
Bibliaegyesület vetített képekben bemutatta Luther életét.

Vetítő gépünket más alkalommal is használtuk. így Zwick 
Vilmos tanár március 3-án bemutatla az Ég csodáit, mely elő
adását másnap megismételte a helybeli Természettudományi 
és Gyógyászati Egyesületben a város közönsége előtt. Ugyanő 
ugyanott január 15-én kiválóan sikerült szakelőadást is tartott 
a felső mathesis tárgy-köréből. Nagyon buzgó tevékenységet 
fejtettek ki a líceum tanárai az Országos Középiskolai Tanár- 
egyesület újonnan életre keltett Selmeczbányai Körében, igy 
különösen Suhajda Lajos mint jegyző, Dr. Vitális István decz. 
18-án a földrajztanítás reformjáról, Szever Pál ápr. 29-én a 
történelmi semináriumokról értekezve.

Ünnepély számba megy a tanári karnak két tisztelgése 
is Farbaky István líceumi felügyelőnél nov. 28-án jelentünk 
meg szerencsét kívánni, hogy miniszteri tanácsossá lett; május 
10-én pedig gróf Wilczek Frigyesnél, a város újonnan kineve
zett főispánjánál tisztelegtünk. Itt emlékezem meg arról a lélek
emelő ünnepélyről, mely az 1909. évi egyházkerületi közgyű
lésen zajlott le Pozsonyban, midőn Laszkáry Gyula felügyelő 
és Dr. Baltik Frigyes püspök 50 évi egyházi működéséről em
lékeztünk meg, kérve az Ég urát, hogy e kiváló vezetőinket 
még sokáig tartsa meg egyházunknak.
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A helyben megjelent szintársulatok több ifjúsági előadást 
rendeztek, melyeken tanulóink nagy számmal vettek részt. Okt. 
16-án Shakespeare Velenczei kalmárja, okt. 23-án Moliére 
Scapin furfangjai, ápr. 8-án az alkalomszerű Hadak útja került 
színre. Október 11-én Zombory Gyula az ő japáni élményeiről 
tartott tanulságos előadást, okt. 19-én pedig egy bűvész mulat
tatta az ifjúságot.

Ifjúsági egyesületeink ez évben is buzgó tevékenységet 
fejtettek ki. A vezetésükkel megbízott tanárok kitartó fárado
zásának meg is lett a szép eredménye, miről az Egyesületek 
rovatában számolunk be. Külön csak arról emlékezem meg 
itt, hogy a Petőfi-kör ápr. 27-én Mikszáth-ünnepélyt tartott. 
Sajnos, hogy alig egy hónapra rá már a gyász-zászlót kellett 
kitűznünk a líceumra, melynek a nagy iró növendéke volt az 
1863—6. években. Több évi szünet után az idén május 25-én 
megint megtartottuk az ifjúság tavaszi ünnepélyét, ezzel külö
nösen a közönség óhajának is eleget téve. Minthogy még min
dig nincs tornatermünk, a Testgyakorlókör az idén is főkép
pen a téli sportokat űzte; az építendő másod-épület kertjének 
egy részét maga az ifjúság alakította át korcsolyázási hellyé.

Az egyesületi élet fejlesztését célozta a Petőíi-körrel tett 
azon kísérletünk, hogy olvasókörrel bővítsük. Minden nap 4—6-ig 
járhattak a VI—Vili. o. tanulói az egyik osztályterembe, hol 
napi és havi folyóiratokat olvashattak és sakkozhattak. Az új
ságokat egyes tanárok és az iskola bocsátotta rendelkezésükre, 
Az egész évre 1 koronát fizettek. Az olvasókört január 10-én 
Farbaky István liceumi felügyelő is meglátogatta s megelége
dését fejezte ki ezen uj kísérletünk felett, melynek szép sikere 
Suhajda Lajos tanár buzgalmát dicséri. Egy másik újításunk 
az esperanto-nyelv tanítása. Fénykövi Jakab helyben tartóz
kodó nyug. tanító tette az ajánlatot, hogy kész minden díjazás 
nélkül az arra jelentkező tanulókat megtanítani e világnyelvre. 
November 11-én kezdte meg óráit, melyek egyszer a héten 
folytak az év végéig. A befizetett 1 K esperanto-lapok és köny
vek vásárlására fordíttatott. A buzgóbb tanulók szép eredményt 
mutattak fel. Nagy örömmel emlékezem meg még Raksányi 
Samu és Zwick Vilmos mathematika-tanáraink azon áldozat- 
készségéről, mellyel a VI—VIII. osztálynak jelentkező tanulóit
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a számtan-tanítás reformjával kapcsolatos uj módszerekkel is
mertették meg.

Jurkovich Emil tankerületi főigazgató úr, mint miniszteri 
megbízott, március 14—17-ig időzött körünkben. Most is meg
elégedését fejezte ki a tapasztaltak felett, noha ki nem kerülte 
figyelmét, hogy egyes osztályokban némely tantárgyakban a 
tanulók gyengébbek. A főigazgató úr megjelent a Petőfi-körnek 
március 15-iki ünnepélyén és március 16-án a köri gyűlésen 
is, hol Fénykövi József VII. o. tanuló szabad előadásban igen 
sikerültén szólott az üstökösökről.

Hivatalból részt vettem november 15., 16-án és május 
26-án az egyetemes tanügyi bizottság ülésein Budapesten, to
vábbá április 1-én a kerületi pénzügyi bizottságban Pozsony
ban. Elmentem dr. Vitális István kollegával Nyíregyházára is 
az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület május 17-iki szak
osztályi és választmányi gyűlésére, melyben előbbin Vitális a 
földrajz-tanítás reformjának volt az előadója. A közgyűlésen 
már nem lehettünk ott, mert május 19-én megkezdtük az érett
ségi írásbelieket.

Megjelentem április 26., 27-én a tankerületi igazgatók ér
tekezletén Losonczon, hol a Klasszikus nyelvek korlátozásának 
tételét referáltam.

Tanári értekezleteinket egészen gimnáziumi rendtartásunk 
rendelkezései szerint tartottuk. Összejöttünk ezenkívül minden 
hétfőn este, hogy közösen megbeszéljük az iskola ügyeit. A 
tanulókat október végén és május elején intettük, miről a szü
lőket is értesítettük, 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 for
dítottunk. Az összeállított szállásjegyzék szerint otthonjukban 
is ismételten felkerestük őket. Erkölcsi vétségek miatt mégis 
kénytelen voltam két tanulót igazgatóilag meginteni, egyet igaz
gatóiig eltanácsolni s egynek kijelenteni, hogy a jövő iskola
évben intézetünkbe fel nem vesszük.

Dr. Tóth Imre egészségtan-tanár szeptember 13-án az én 
jelenlétemben megvizsgálta a jelentkező tanulókat, kik azután 
a tornázás alúl vagy egészen, vagy részben felmentettek.
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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. Sze
gedi Sándor október 6-án foganatosította 15 tanulón. A tra
choma-vizsgálatot a hatósági orvos szeptember 27-én és május 
24-én ejtette meg; egy gyanús tanulót talált, kit külön ültettünk.

2. A liceum  k o rm á n y a .
A liceum Kormányzó Testületé és Iskolatanácsa ez év

ben újra alakult az 1909—1915. évekre. Szabályrendeletünk 
értelmében az egyetemes gyűlés 1909. nov. 20-án líceumi 
felügyelőnek Farbaky Istvánt, igazgatónak Király Ernőt válasz
totta meg. A kerületi gyűlés 1909. augusztus 27-én, a selmecz- 
bánvai egyház pedig 1910. március 20-án választotta meg a 
12—12 kormányzó testületi tagot; a tanári kör 2 képviselőjét 
az 1910. március 18-án tartott gyűlésén választotta meg. A 
Kormányzó Testület ezután 1910. március 26-iki gyűlésén 
választotta meg az Iskolatanácsot. E szerint a Kormányzó Tes
tület tagjai jelenleg: a) Farbaky István líceumi felügyelő (Sel- 
meczbánya). Heincz Hugó másodfelügyelő (Selmeczbánya); b) 
hivatalból: Farbaky István, a selmeczbányai 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 számvi
vője, Suhajda Lajos, az élelmező gondnoka; c) választás utján: 
a dunáninneni egyházkerület által választott 12 tag: Beniczky 
Árpád, (Laázi puszta), Földváry Elemér, (Péteri), Ivánka István, 
(Palást), Jezsovics Károly, dr. Láng Lajos (Budapest), Laszkáry 
Pál (Felsőfehérkút), Leidenfrost Tódor (Léva), Osztroluczky 
Géza (Nemesváralja), Raab Károly (Körmöczbánya), gróf Sta- 
inlein Ottó (Budapest), Vajda Pál (Palást), gróf Zay Miklós 
(Zayugrócz); a selmeczbányai ev. egyház által választott 12 
tag: Fizély Károly, Grillusz Emil, Heincz Hugó, Hornyacsek 
István, Kachelmann Farkas, Kachelmann Károly, Osztroluczky 
Gyula, id. Oszvaldt Gusztáv, Réz Géza, Schelle Róbert. Sobó 
Jenő, Wankovits Lajos; a tanári kar által választott 2 tanár: 
Fekete István és Dr. Vitális István.
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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, Szevet János számvivő, Suhajda Lajos élelmezői 
gondnok, Fekete István kormányzó testületi jegyző.

A líceum kormányát az elmúlt iskolaévben különösen a 
következő ügyek foglalkoztatták. Az államsegély emelésére 
vonatkozó szerződéstervezetet az 1909. november 17—20-án 
tartott egyetemes gyűlés jóváhagyta s a püspök ur felterjesz
tette a miniszterhez, honnan azonban a végleges döntés junius 
végéig még nem érkezett le. Az építési államsegély tekinteté
ben hosszabb alkudozás után a minisztérium a Magyar Keres
kedelmi Bankkal abban egyezett meg, hogy a 210000 koronát 
teljes összegben 95 V2°/o árfolyammal és 5'4°/0 annuitással kap
juk meg. A Kormányzó Testület kiküldöttjei a helybeli köz
jegyző előtt 1910. április 7-én állították ki a Banknak szóló 
kötelezvényt. Ezt még helyben kell hagynia a minisztérium
nak s azután megkezdődhetik az építkezés. Osztroluczky Gyula 
tanár nyugdíjaztatása is ismételten foglalkoztatta a líceum 
kormányát.

A líceum tulajdonát képező békéscsabai Breznyikbirtok 
bérlete 1910. szeptember 30-án lejárván, a Kormányzó Tes
tület szabályszerűen hirdetett pályázat után az ő 1910. január 
18-án tartott gyűlésén a birtokot megint Koczizkv Mátyás régi 
bérlőnek adta ki 12 évre évi 6600 K bérösszegért az addigi 
5600 K helyett.

3. F e n ta r tó k  é s  pártfogók .
A líceumi főgimnáziumot az állam évi 32000 K fentar- 

tási összeggel segélyezi. Az ág. hitv. ev. egyházegyetem évi 
segélye 500 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 
3268 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.

3
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hitv. ev. esperesség a tanítóképző fentartására az 1908—9. 
tanévre 905 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. és II. évfolyamát a dunáninneni ág. h. 
ev. egyházkerület az idén már önállósította. Ennek fentartá
sára eddig csak 4400 K-t adott és az önnálló tanítóképző fel
szerelésére 450 K-t.

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

Az ösztöndíjalap kamatja ez évben 1748 K volt. Ezen 
kívül adott Stainlein Ottó gróf úr a nevét viselő ösztöndíjra 
420, az ág. hitv. ev. egyházegyetem a Teleki-Róth ösztöndíjra 
140, Selmeczbánya város 20, Farbaky István líceumi felügyelő 
úr 20, Dr. Vitális István lie. tanár úr 30, Heincz Hugó lie. 
másodfelügyelő úr 50, Guttmann Samu úr 20 koronát; Sztehló 
Kornél egyetemes ügyész úr 40 K, Joerges Ágost úr 23 4 K 
értékű könyvet.

A tanári nyugdíjalapot pártfogolták Margócs György úr 
15, Nicora Sándor úr 10 és özv. Dr. Hösz Mihályné 5 K. ado
mányokkal.

A líceummal kapcsolatos élelmezőre az idén is adott a 
dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület 500 koronát és még az 
1908. évi tűzkárbiztositási jutalékból a tanítóképzősök tápin
tézeti költségeinek némi pótlására 300 koronát. Ezenkívül az 
élelmezőt pártfogolták: Stainlein Ottó gróf úr 250 K 40 f., a 
selmeczbányai takarékpénztár 40 K.. a selmeczbánvai népbank 
40 K., a pozsonyi ág. h. ev. esperesség 27 K 68 f., az ipoly- 
sági takarékpénztár 20 K., a mosonyi ág h. ev. esperesség 14 
K., a körmöczbányai ág. h. ev. egyház 14 K., a kőszegi egy
ház 4 K adománnyal.

A líceum pártfogói sorába léptek még a lefolyt iskolaévben 
ketten. Földváry Elemér földbirtokos Péterin Pestvármegyében 
1000 koronás ösztöndijalapitványt tett tanárfiuk számára an
nak emlékére, hogy Miklós fia az idén végezte el a gimnáziu
mot kiváló sikerrel. Okolicsányi Gyula m. jelzáloghitelbanki 
igazgazó és jogtanácsos ur lefizette régebben tett alapítványát, 
400 K-t, melynek kamatját »Jezsovicsianum« címen mindig 
egy kitűnő mathematikus VIII. o. tanuló fogja élvezni.
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A supplicatióból befolyt 2375 korona 79 fillér és pedig:
1. A pestmegyei esperességből 403 93 K  ( +  25'50 K.) 

(Br Prónay Dezső, Földváry Elemér 20—20, Gr. Stainlein Ottó, 
Kéler Napóleon, Dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, Polner 
Lajos, Ivánka Pál, Koritsánszky János 10—10, Br. Podmaniczky 
Levente, Br. Radvánszky Antal, ifj. Szalay Lajos 6—6, Zsilinszky 
Mihály, Dr. Genersich Antal, Osztálysorsjáték igazgatósága, 
Gregersen G. és fiai építési vállalata, Rimamurány-Salgótar- 
jáni vasmű-részvénytársaság, Orsz. központi hitelszövetkezet, 
A rákospalotai ev. egyház, Ivánka Béla, Özv. Szemők Pálné, 
Lipcsey Leó, Dr. Sylvester, Solt község, Szövetkezeti központi 
bank 5—5, Wekerle Sándor, Gr. Teleki Tibor, Rudnay József 
4 - 4  K.)

2. Hont, Fehér, Komárom és Esztergom megyékből 
362 86 K  ( +  77 87 K) (Dr. Kéler Zoltán 20, Dr. Thuránszky 
Zoltán, Kádár Kálmán 10—10, Laszkáry Pál, Hofmann Ede 
8—8, Dr. Csermák Ernő, Özv. Sárpy Béláné 6—6, A lévai 
keresk. banktelep, Draskóczy Béla, Kallós János, Ivánka István, 
Vajda Pál, Ivánka László, A komáromi ref. egyház, Fazekas 
Emma, Kohen Kornél 5—5, A korponai ev. egyház, Korpona 
város, Bartakovich Ágostné, A rév-komáromi ev. egyház 
4—4 K.)

3. A zólyomi esperességből 26 7'55 K  ( — 15T5 K) (Drott- 
ner Pál, Hanzlik N., Dr. Bothár Samu, Tótpelsőcz nagyközség 
10—10, A zólyomi ev. egyház 6, Dr. Mikler Gusztáv, Zólyom 
város, Margócs György, Burkovszky Kálmán, Breznóbánya sz. 
kir. város, Szalontay Miklós 5—5, Ferjencsik Pál, Érti György, 
Dr. Luczy, Br. Radvánszky Antal, A beszterczebányai ev. egy
ház, A beszterczebányai takarékpénztár, Stádler Tófor, Libet- 
bánya nagyközség, A libetbányai ev. egyház, Dr. Sramkó, A 
zólyombrézói vasgyári fogyasztási szövetkezet 4—4 K.)

4. Gömör és Szepesmegyékből 26545 K  ( -f- 58'55 K) 
(Thomka László 10, Dr. Argay György, A korompai vas- és 
acélgyár 5—5, A tornallyai takarékpénztár 4 K.)

5. Bars, Árva és Liptó megyékből 225 K  (— L82 K) 
(Kachelmann Károly 20, Kosztolányi István 8, Ruzsicska V. 
özv. üveggyára, Árva megye közönsége 5—5, Az újbányái nép
bank, A körmöczbányai takarékpénztár 4—4 K).

5. Arad, Békés, Csanád, Csongrád és Jásznagykun-
3*
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Szolnok megyékből 22460 K  ( — 7 92 K) (Az aradi ev. egy
ház 10, Az arad-csanádi gazdasági takarékpénztár, Az aradi 
első takarékpénztár, Marosy Pál 5—5, Békéscsaba község 4 K.)

7. Heves, Borsod, Hajdú, Szabolcs, Zemplén, Abauj- 
Torna és Sáros megyékből 219 77 K  ( +  3P57 K) (Az ózdi 
vas és acélgyár 10, Nyíregyháza város 6, A nyíregyházai ev. 
egyház, Az eperjesi takarékpénztár, Ujházy László 5—5, Her- 
licska Károly 4 K.)

8. Pozsony, Túrócz, Trencsén és N yitra megyékből 
14720 K  ( +  5660 K) (Gerő Virgil 20, Osztroluczky Géza, 
Zay Miklós grófné 10—10, Trencsén sz. kir. város, A pozsonyi 
ev. egyház 4—4 K.)

9. A nógrádi esperességből 130 95 K  ( — 35'05 K) (P.
R. J. 8, Özv. Plachy Tamásné 6, Gr. Degenfeld Lajos 5, Luppa
S. , A salgótarjáni acélgyár, Beniczky Árpád, Dr. Müller 4—4 K.)

10. A bácskai egyházakból 12848 K  ( — 536 K) (Heincz 
Albert, Őrszállás község 6—6, Hettesbeimer Henrik, März Jakab 
5—5, A cservenkai ev. egyház, Jolánkai Gy., Hódság, Bácsuj- 
falu község 4—4 K.)

A neraesszivű adakozók fogadják hálás köszönetünket!



II. A tanárok névjegyzéke és működése.
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1 Király Ernő
igazgató-tanár

T ö r t é n e t  V .,  V I I . ,  V I I I . 9 25 25

2 Becker Nándor
rendes tanár

N é m e t  n y e lv  I I I — V III . 19 20 14 A  V I I I .  o s z tá ly  fő n ö k e , 
A  Z e n e tá r s a s á g  e ln ö k e  

é s  a  z e n e s z e r tá r  ő re

3 Fekete István
rendes tanár

L a t in  n y e lv  V I . ,  V I I I . ;  
G ö rö g  n y e lv  V I ., V i l i .

18 23 16 A  V I . o s z tá ly  fő n ö k e , 
a  k o rm á n y z ó  te s tü le t  

je g y z ő je

4 Hamrák Béla
vallástanár, rendes tanár

fc V a l l á s ta n  I— V I I I . ;  
E g y h á z i  é n e k  I— I V .;  
G a z d a s á g ta n  a  t a n í tó 

k é p z ő b e n

19 7 7 A  B ib l ia -E g y e s ü le t  e ln ö k e

5 Klaniczay Sándor
hely. tanár

L a t in  I I I . ,  V .;  M a g y a r  
n y e lv  V .;  G ö rö g p ó tló  

iro d a lo m  V .

19 1 1 A  I I I .  o s z tá ly  fő n ö k e .

6 Künsztler János
tornatanár, rendes tanár

T o r n á z á s  I — V I I I . ;  
J á té k d é lu t á n o k  I — V I I I . ;  

F ö ld ra jz  I .

23 12 12 A  T e s tg y a k o r ló  K ö r  e ln ö k e

7 Lencsó János
rajztanár, rendes tanár

R a jz o ló  g e o m e tr ia  I — IV .;  
G ö rö g p ó tló  r a j z  V — V i l i .

18 21 21 A  r a j z s z e r tá r  ő re

8 Osztroluczky Gyula
r. tanár, szabadságolva

— 34 29

9 Dr. Paulovics István
rendes tanár

M a g y a r  n y e lv  I . ,  V ., V I .;  
L a t in  n y e lv  I . ; S z é p í r á s  I .

18 7 7 A z I .  o s z tá ly  fő n ö k e , a  t a 
n á r i  é r te k e z le te k  je g y z ő je , 
a  k la s s z ik a -f ilo ló g ia  s z e r tá r  

ő re
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10 Raksányi Samu
rendes tanár

M a th e m a t ik a  I . ,  I I I . ,  V ., 
V I I . ;  F ö ld ra jz  I I I .

19 7 7 A z V . o s z tá ly  fő n ö k e

n Suhajda Lajos
rendes tanár

M a g y a r  n y e lv  I I . ,  IV .,  V II ., 
V I I . ;  L a t in  n y e lv  I I .

21 11 11 A  II .  o s z tá ly  fő n ö k e , a  
P e tő f i K ö r e ln ö k e , az  é le l
m e z ő  g o n d n o k a , az  if ju s .  

k ö n y v tá r  k e z e lő je

12 Szever János
rendes ranár

L a t in  n y e lv  I V . ;  G örög  
n y e lv  V ., V I I . ;  G ö rö g p ó tló  

iro d a lo m  V I I I .

18 18 17 A  IV . o s z tá ly  fő n ö k e , 
l íc e u m i s z á m v e v ő , 

a  G y o rs író  K ö r  e ln ö k e

13 Szever Pál
rendes tanár

L a t in  n y e lv  V I . ; T ö r t é n e t  
I I I . ,  IV ., V I .;  G ö rö g p ó tló  

iro d a lo m  V I .,  V I I .

20 8 8
A  V II . o s z tá ly  fő n ö k e , a  
tö r té n e t- fö ld ra jz i  s z e r t á r  

ő re

14 Dr. Vitális István
rendes tanár

F ö ld ra jz  I I . : T e r m é s z e t r a jz  
I . ,  I I . ,  IV — V I .;  B ö lc sé sz e t 
V I I I . ;  F ö ld ra jz  é s  t e r m é 
s z e t r a jz  a  ta n itó k é p z ő b e n

21 16 16 A  líc e u m i k ö n y v tá r  
k e z e lő je , a  te r m é s z e t r a jz i  

s z e r t á r  ő re

15 Zwick Vilmos
hely. tanár

M a th e m a t ik a  I I . ,  IV . ,  V I ., 
V I I I . ; T e r m é s z e t ta n  V I I I .; 
S z é p i r á s  I I . ;  M a th e m a t ik a  

a  ta n itó k é p z ő b e n

19 5 1 A  te r m é s z e t ta n i  s z e r tá r  ő re

16 Tóth Lajos R e f .  v a l lá s ta n — 1
ref. lelkész

17 Rozim József
r. kath. segédlelkész

R . k . v a l lá s ta n  I — V I I I . 16 5

18 Welwárd Jakab I z r .  v a l lá s ta n  I— V III . 8 — 23
izr. rabbi-helyettes

19 Dr. vértesi Tóth Imre E g é s z s é g ta n  V I I . ,  V i l i . 2 — 7
bányakerületi főorvos

20 Zsámbor Pál
ev. lelkész

B ib l ia i tö r t é n e t  é s  tó t  
n y e lv  a  ta n itó k é p z ő b e n

2 — 5

21 Laczó Dániel ! Z e n e  és  e g y h á z i é n e k  a  
ta n itó k é p z ő b e n

4 9
ev. tanító
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2. Irodalm i é s  tá r sa d a lm i m ű k ö d é s .
Valamennyi tanár élénk részt vett a társadalmi és egye

sületi életben.
Király Ernő a városi képviselő-testület választott tagja, 

a Magyar Turista-Egyesület Szitnya-Osztályának ügyvivő al- 
elnöke, a Selmeczbányai Tanári Kör alelnöke.

Fekete István a M. T. E. Szitnya-Osztályának titkára, a 
Selmeczbányai Hírlap munkatársa.

Kamrák Béla a F. M. K. E. jegyzője.
Künsztler János a M. T. E. Szitnya-Osztályának könyv

tárosa, az Önkéntes Tűzoltó-Egyesület főparancsnoka.
Dr. Panlovics István: Reviczky Gyula. (Franklin-Társu- 

lat, Budapest, 1910.)
Suhajda Lajos a Tűzoltó-Egyesület jegyzője, a Kaszinó- 

Egyesület könyvtárosa, a Selmeczbányai Tanári Kör jegyzője.
Ssever Pál a F. M. K. E. pénztárosa.
Dr. Vitális István a városi képviselő-testület választott 

tagja, a helybeli Gyógyászati és Természettudományi Egyesület 
szakelnöke, a Tűzoltó-Egyesület elnöke, a Magyar Földrajzi 
Társaság, az Országos Középiskolai Tanár-Egyesület választ
mányi, a Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség levelező 
tagja, a M. Kir. Földtani Intézet külső munkatársa, a bányá
szati és erdészeti főiskolán a palaeontologia előadója.

Előadást tartott »Selmeczbánya és vidékéiről az Orsz. 
Középiskolai Tanár-Egyesület közgyűlésén, a »Földrajz-tanítás 
reformjá«-ról az Orsz. Középiskolai Tanár-Egyesület Selmecz
bányai Osztályában és az Orsz. Ág. Hitv. Ev. Tanár-Egyesület 
közgyűlésén, a »Balatoni kecskekörmök«-ről a Bányászati és 
Kohászati Egyesület Selmeczbányai Osztályában.

Munkái: 1. A Bodva—Tornaköz környékének földtani vi
szonyai. A M. Kir. Földtani Intézet Évi Jelentése. Budapest,, 
1909. 45—48. 1. Ugyanez németül is. 2. A tihanyi Fehérpart 
pliocenkorú rétegsora és faunája. Földtani Közlöny XXXVIII. 
k. Ugyanez németül is. 3. Észrevételek Lőrenthey Imre dr. úr
nak »A tihanyi Fehérpart pannoniai rétegei«-ről írt cikkére. 
Földtani- Közlöny XXXIX. k. 363—367. 1. Ugyanez németül is.
4. A balatonvidéki bazaltok. A Balaton Tudományos Tanulmá
nyozásának Eredményei. 1. k. 1. r. Budapest. 1909. 1—170. 1.
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3. A v é g z e t t  ta n a n y a g .

A) Rendes tantárgyak.
Az állami tanterv teljesen betartatván, csak ott közöljük 

a tananyagot részletesebben, ahol a módszertani szempont azt 
kívánatossá teszi. A tankönyv-változtatás az Értesítő végén a 
Figyelmeztetések rovatában található.

I . osztály.

Osztályfő: Dr. Paulovics István.
Vallástan, hetenként 2 óra. Ó-szövetségi történetek. Tk.: 

Bereczky: Bibliaismertetés. ■— Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Nyelvtan: Az egyszerű 

mondat és részei. •— Olvasmányok: A Szerencse és Áldás A 
medve és a farkas. A tordai tündérvár. Krasznahorka. Kőmíves 
Kelemenné. A catalaunumi csata. Aquileia ostroma. Attila Róma 
előtt. Attila halála. A hűn birodalom elpusztulása. Hunor és 
Magyar. A fehér ló. Botond. Lehel kürtje. A keresztyén vallás 
elterjedésének kezdete. Legendák István királyról. Galamboskő. 
A nyári Balaton. Tihany. A tordai hasadék. A rokkant szekér. 
János vitéz Tündérországban. Görög mondák. — Könyv nélkül: 
Himnusz. Szózat. A rab gólya. Nyalka huszár. Hadnagy uram. 
Anyám tyúkja. Szülőföldemen. A három fiú. — Havonként két 
írásbeli iskolai dolgozat. Tk.: Szinnyei: Iskolai magyar nyelv
tan I. r. Máthé—Szabó: Magyar olvasókönyv I. — Tanár: Dr. 
Paulovits István.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. A Dent-féle latin olvasó
könyv 27 fejezete magyarra és latinra fordítva. Az olvasmá
nyok alapján a főnév, a melléknév, névmás és a számnév. Az 
ige cselekvő alakjának indicativusa, imperativusa és partici- 
piuma. Sum, possum, eo, fero, volo. — Havonként két Írásbeli 
iskolai dolgozat. Tk.: Geréb—Morvay: Kis latin nyelvkönyv. — 
Tanár: Dr. Paulovics István.

Földrajz, hetenként 3 óra. Térképvázlatok készítése. Tk.: 
Vitális István: Földrajz I. k. és Kogutovicz M.: Középiskolai 
Földrajzi Atlasz I. r. — Tanár: Künsstler János.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Kirándulások. Tk.: Pasz- 
lavszky J.: Kis természetrajz I. r. — Tanár: Dr. Vitális István.
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Mathematika, hetenként 4 óra. Tk.: Dr. Lévay Ede: Szám
tan I. rész. — Tanár: Raksányi Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Horti Hen
rik: Rajzoló geometria I. rész. — b) Rajzból: Minden rajz-óra 
elején 5—8 percig kéztigyesítő gyakorlatok, szines krétával, 
szürke papíron. I. félévben mértani síkdíszítmények rajzolása 
és színezése fali tábla után. II. félévben egészen laposan ható 
tárgyak rajzolása és festése természet után. Még pedig: egy
szerű préselt levelek, lepkék és virágok először kontúrban, azu
tán szines foltban ecsetrajzzal. Minden félévben 1—2-szer em
lékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lencsó 
János.

Szépírás, hetenként 1 óra. A magyar irás gyakorlása. — 
Tanár: Dr. Paulovics István.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

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

I I .  o sz tá ly .

Osztályfő: Suhajda Lajos.
Vallástan, hetenként 2 óra. Uj-szövetségi történetek. Tk.: 

Bereczky: Bibliaismertetés. — Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 5 óra. Tk.: Balogh Péter: Ma

gyar olvasókönyv II. r. Szinnyei József: Iskolai magyar nyelv
tan II. r. — Tanár: Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Tk.: Geréb— Morvay: Kis 
latin nyelvkönyv. Hittrich: Latin szókönyv. — Tanár: Suhajda 
Lajos.

Földrajz, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Vitális István: Föld
rajz II. k. és Kogutovicz M.: Középiskolai Atlasz II. — Tanár: 
Dr. Vitális István.

Természetrajz, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. Szterényi H.: 
Természetrajz II. k. — Tanár: Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 4 óra. Tk.: Dr. Lévay Ede: Szám
tan II. r. — Tanár: Zwick Vilmos.

Rajzoló geometria, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Horti Hen
rik: Rajzoló geometria II. r. — b) Rajzból: Kézügyesítő gva-



42

korlatok Ősszel préselt levelek és bogyók (kökény, galagonya, 
som, szőlő, szilva, vadszőlő stb.) rajzolása és festése. Azután 
geometriai testek egyszerű rajzolása, szemlélet után. Tavasszal 
egyszerű lepkék és virágok rajzolása kontúrban és színes folt
ban, ecsettel. Minden félévben 1—2-szer emlékezetből való raj
zolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lencső János.

Szépírás, hetenként 1 óra. —■ Tanár: Zmck Vilmos.
Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 

János.
Egyházi ének, hetenként 1 óra. Mint az I. osztályban. 

— Tanár: Hamrák Béla.

I I I .  o sz tá ly .

Osztályfő: Klaniczay Sándor.
Vallástan, hetenként 2 óra. Tk.: Bereczky: A keresztyén 

egyház rövid története. — Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Balogh Péter: Ma

gyar olvasókönyv III. rész. Szinnyei József: Rendszeres magyar 
nyelvtan. — Tanár: Klaniczay Sándor.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Tk.: Dr. Hittrich: Latin 
nyelvtan II. r., Roseth: Latin olvasókönyv Cornelius Neposból, 
Dr. Paulovics: Szemelvények Phaedrus meséiből. — Tanár: 
Klaniczay Sándor.

Német nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Schuszter Alfréd: 
Német nyelvtan I. rész, 3-ik kiadás. 1906. — Tanár: Becker 
Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Baróti-Csánki: Magyarország története I. r. és Kogutovicz: 10 
térkép a hazai történelem tanításához. 1901. Segédkönyv: Mika: 
Magyar történelmi olvasókönyv 1. r. 1905. — Tanár: Szever Pál.

Földrajz, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. Vitális: Földrajz II. 
k. Kugotovicz M.: középiskolai földrajzi atlasz III. r. Makay: 
Fizika és fizikai földrajz. — Tanár: Raksányi Samu.

Mathematika, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Lévay Ede: 
Számtan II. — Tanár: Raksányi Samu.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. Horti 
Henrik; Rajzoló geometria III. rész. — b) Rajzból; Kézügye- 
sitő gyakorlatok. Egyszerű sík-díszitmények rajzolása és színe-
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zése fali minta után. Leveles és bogyós ágak rajzolása és fes
tése, legalább két tónusban. (Világosság, árnyék.) Egyszerű szer
számok rajzolása és festése két tónusban a világosság és ár
nyék megjelölésével. Tavasszal lepkék, bogarak és virágok raj
zolása és festése legalább két tónusban. Minden félévben 
1—2-szer emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — 
Tanár: Lenem János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

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

I V . o sztá ly .

Osztályfő: Ssever János.
Vallástan, hetenként 2 óra. Tk.: Bereczky: Keresztyén 

hit- és erkölcstan. — Tanár: Hamvak Béla.
Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Korda Stilisztika 

és verstan. Lehr, Arany Toldija. Tanár: Suhajda Lajos.
Latin nyelv, hetenként 6 óra. Tk.: Dr. Hittrich Ödön: 

Szemelvények C. Julius Caesar Commentarii de bello Gallico 
c. müvéből, 1904. dr. Csengeri János: Szemelvények Ovidius- 
ból 1909., dr. Hittrich Ödön Latin nyelvtan II., Schmidt József: 
Magyar-latin és latin-magyar szótár. Tanár: Ssevev János.

Német nyelv, hetenként 9 óra. Tk.: Schuster, ugyanaz, 
mint a III. osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Baróti-Csánki: Magyarország története, II. r. — Tanár: Sse
ver Pál.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Szterényi H.: 
Növénytan. Segítőkönyv: Dr. Cserey A.: Növényhatározó. — 
Tanár: Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 2 óra. A tantervben felsorolt 
anyagon kívül még: A derékszögű koordinátarendszer, a pont, 
első és másodfokú függvények ábrázolása. Az elsőfokú egyen
let és egyenletrendszer grafikus megoldása. Helyettesítési és 
angol módszer. — Tk.: König-Beke, Algebra. — Tanár: Zwick 
Vilmos.

Rajzoló geometria, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. Horti
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Henrik; Rajzoló geometria IV. rész. — b) Rajzból: Néha-néha 
kézügyesitő gyakorlatok. Ősszel bogyós ágak s egyszerű gyü
mölcsök rajzolása és festése, mint a III. osztályban. Síkdiszit- 
mények rajzolása és színezése fali minta után. Egyszerű szer
számok és edények rajzolása és festése két tónusban a vilá
gosság és árnyék feltüntetésével. A perspektíva elemei tapasz
talati úton. Tavasszal lepkék, bogarak és virágok festése és 
rajzolása legalább két tónusban. Minden félévben 1—2-szer 
emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: 
Lencsó János.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

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

V. o sztá ly .

Osztályfő: Raksányi Samu.
Vallástan, hetenként 3 óra. Tk.: Batizfalvy-Bereczky: 

Bibliaismertetés. — Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 3 óra. — Az invenció és a 

dispozició tana. Az anyaggyűjtés forrásai; a tapasztalás és az 
okoskodás. — A történetírás, a szónoki beszéd és az érteke
zés. — Olvasmányok: a tankönyv szemelvényein kívül — Jókai: 
Az új földesúr. Deák második fölirati beszéde. Arany: Toldi 
Estéje. Gyulai emlékbeszéde Arany János és Kemény Zsigmond 
fölött. Arany János kisebb költeményei. Hevesi Sándor: Az 
előadás művészete. — Magánolvasmányok. — A kiválóbb ma
gyar balladák olvasása és magyarázása. Könyvnélkül: V. László, 
Zács Klára, Szondi két apródja, A walesi bárdok, Tetemre hí
vás, Török Bálint. — Havonként egy írásbeli dolgozat. — Tk.: 
Zlinszkv Aladár: Retorika. Greguss-Beöthy: Magyar balladák.
— Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként 6 óra. Tk.: Dávid István: Rövid 
latin nyelvtan. Kont-Schmidt: M. T. Ciceronis de imp. Cn. 
Pompei oratio ad Quirites. Csengeri János: Szemelvények Ovi- 
diusból. Wagner-Horváth: Római régiségek. — Tanár: Klaniczay 
Sándor.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Tankönyv: dr. Maywald
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József Görög nyelvtan 1906 és Görög gyakorló és olvasó könyv 
1903. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. Tk.: Gyomlay, 
Homeros Odysseia és Csengeri, Homeros Ilias, Herodotos. Dr. 
Badics Ferencz: Magyar irodalmi olvasókönyv I. r. Wagner- 
Horváth: Görög régiségek. — Tanár: Klaniczay Sándor.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Ősszel gyümölcs és 
zöldség rajzolása és festése vegyes darabok után. Eleinte 2—3 
tónusban, később természethűen. Egy szinü és színes tárgyak 
és edények rajzolása és festése. Szemléleti látszattanból nagy 
görög edények és mértani testek rajzolása és festése. Tavasz- 
szal lepkék, bogarak és virágok rajzolása és festése. Minden 
félévben emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — 
Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Albrecht, Német 
nyelvtan. Kohlbach, Szemelvények Heine, Uhland, Lenau köl
teményeiből, Heinrich, Német tan- és olvasókönyv I. k. Kele
men, Német-magyar zsebszótár, IX. kiad. — Tanár: Becker 
Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.: 
Mika Sándor: Világtörténet I. k. 1901. Kogutovicz: Történelmi 
iskolai atlasz I. füzet. — Tanár: Király Ernő.

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

Mathematika, hetenként 3 óra. Tk.: König-Beke: Algebra. 
Mocnik-Klamarik-Wagner: Geometria. — Tanár: Raksányi 
Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

VI. o sztá ly .

Osztályfő: Fekete István.
Vallástan, hetenként 2 óra. Tk.: Bereczky: A keresztyén 

egyház története. — Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 2 óra. — A tankönyv egyes 

műfajokra vonatkozó szemelvényeinek elemző olvasása alap
ján a költői műfajok elméleti ismertetése s történeti fejlődésük 
föltüntetése. Verstan. Esztétikai alapfogalmak. Olvasmányok: 
A Magyar Költészet Kincsesházából minden egyes műfajra, fej-
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lődési sorrendben, több költemény. Arany: Toldi szerelme. 
Vojtina levelei és Ars poétikája. Vörösmarty: A két szomszéd
vár. Zrinyi: Szigeti veszedelem. Fazekas: Ludas Matyi. Shakes
peare: Julius Caesar, Hamlet. Moliére: A fösvény. Gorkij: Éj
jeli menedékhely. Rakodczay: Dramaturgia. Az Ilias és Odysseia. 
a Sáhnámé, a Nibelung-ének, a Divina Commedia, a Kalevala, 
A megszabadított Jeruzsálem és a Zalán futása tartalmi ismer
tetése. — Könvvnélkül: A madár fiaihoz. Szép Ilonka. Alku. 
Temetésre szól az ének. Fütyül a szél. A merengőhöz. Kis 
gyermek halálára. Szülőföldemen. Szeptember végén. Egy gon
dolat bánt engemet. A gólyához. Levél egy kibujdosott bará
tom után. Széchenyi emlékezete. Szülőföldem szép határa. — 
Magánolvasmányok. — Havonként egy Írásbeli dolgozat. — 
Tk.: Bartha-Prónai: Poétika. — Tanár: Dr. Paulovics István.

Latin nyelv, hetenként5 óra. Tankönyv: Bartal-Malmossy: 
Titi Livii ab űrbe condita 1. XXI. és XXII. Cserép, Szemelvény. 
Vergilius Aeneiséből. Wagner-Horváth: Bómai régiségek. — 
Tanár: Fekete István.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Tankönyv: Maywald Gö
rög nyelvtan és Görög olvasókönyv II. r. (Szemelvények Xenop- 
honból.) Segédkönyv: Wagner—Horváth: Görög régiségek. — 
Tanár: Fekete István.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. 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. Ősszel gyümölcs és 
zöldség festése és rajzolása kisebb csendélet szerű csoportok 
után, természetimen. Színes tárgyak és edények rajzolása és 
festése. Szemléleti látszattanból mértani testcsoportok és egy
szerű használati tárgyak rajzolása és festése. Tavasszal lepkék, 
virágok és bogarak természethű festése. Minden félévben emlé
kezet után való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: 
Lenesó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Nyelvben ugyanaz, mint 
az V. osztályban. Heinrich, Német balladák és románcok I—II. 
rész. Heinrich, Német tan- és olvasókönyv. II. k. Szótár ugyanaz, 
mint az V. osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Időszaki tábla készítése. Tk.:
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Mika S.: Világtörténet II. k. 1902. Kogutovicz: Iskolai atlasz II. 
f. — Tanár: Szever Pál.

Természetrajz, hetenként 3 óra. Tk.: Dr. Szterényi H.: 
Ásványtan és chemia. — Tanár: Dr. Vitális István.

Mathematika, hetenként 4 óra. Tk.: König-Beke, Algebra; 
dr. Wagner Alajos, Geometria és dr. Lutter Nándor, Logarit
mustáblák. — Tanár: Zwick Vilmos.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

V II . o sztá ly .

Osztályfő: Szever Pál.
Vallástan, hetenként 2 óra. Tk.: Bereczky: A magyar 

protestáns egyház története. — Tanár: Hamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Beöthy, A magyar 

nemzeti irodalom történeti ismertetése I. k.; Szinnyei József, 
A magyar nyelv; Hevesi, Katona Bánk-bánja. — Tanár: 
Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenként 5 óra. Tk.: Dávid István: Rövid 
latin nyelvtan. Dr. Cserép József: Szemelvények P. Vergilius 
Maró Aeneiséből. Dr. Hittrich Ödön: C. Sallusti Crispi Bellum 
Iugurthinum. Wagner-Horváth: Római régiségek. — Tanár: 
Szever Pál.

Görög nyelv, hetenként 5 óra. Tankönyv: dr. Geréb 
József: Görög prózai szemelvények. Dr. Csengeri János:Homéros 
Odysseája. — Tanár: Szever János.

Görögpótló irodalom, hetenként 3 óra. Tk.: Szilasi: 
Szemelvények Thukydidesből: Dr. Földi: Demosthenes váloga
tott beszédei; Dr. Badics: Magyar irodalmi olvasókönyv. — 
Tanár: Szever Pál.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Csendéletek utáni 
rajzolás és festés. Kitömött állatok után vázolási gyakorlatok, 
rajzolás és festés, eleinte két tónusban később természethűen. 
A perspektíva elmélete gyakorlati úton és ennek kapcsán hasz
nálati tárgyak után és a szabad természetben való rajzolás és 
festés. Félévenként emlékezetből való rajzolás. Vázlatkönyv 
kötelező. — Tanár: Lencsó János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Nyelvtan ugyanaz, mint 
az V. osztályban. Schnabel, Hermann uud Dorothea. Miklós
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Ferenc, Német olvasókönyv a VII. és VIII. osztály számára. 
Szótár ugyanaz, mint az V. osztályban. — Tanár: Becker 
Nándor.

Történet, hetenként 8 óra. Világtörténet a magyar nem
zet történetével kapcsolatosan 1648-tól 1878-ig. Tk.: Mika-Lét- 
mányi: Világtörténet III. k. Kogutovicz: Történeti iskolai atlasz 
III. f. (5 k.) — Tanár: K irály Ernő.

Természettan, hetenként 4 óra. Mechanika. Hangtan. 
Fénytan. Tk,: Szíjártó: Kísérleti fizika I. — Tanár: Raksányi 
Samu.

Mathematika, hetenként 3 óra. Tk.: Kőnig-Beke: Algebra. 
Mocnik-Klamarik-Wagner: Geometria. — Tanár: Raksányi 
Samu.

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

V II I . o sztá ly .

Osztályfő: Becker Nándor.
Vallástan, hetenként 2 óra. Tk.: Zsilinszky Bereczky: 

Hit- és erkölcstan. — Tanár: Kamrák Béla.
Magyar nyelv, hetenként 3 óra. Tk.: Beöthy, A magyar 

nemzeti irodalom történeti ismertetése II. k.; Madách, Az em
ber tragédiája (Alexander B.). — Tanár: Suhajda Lajos.

Latin nyelv, hetenként 4 óra. Tankönyv: Dr. Gyomlay 
Gyula: Szemelvények T. Cornelius Tacitus nagyobb történeti 
müveiből. Wirth Gyula: Szemelvények Q. Horatius Flaccus 
műveiből. Wagner-Horváth: Római régiségek. — Tanár: Fekete 
István.

Görög nyelv, hetenként 4 óra. Tankönyv: Dr. Csengeri: 
Homeros Iliasa. Geréb: Görög prózai szemelvények Herodotos, 
Xenophon és Platon irataiból. Segédkönyv: Wagner-Horváth: 
Görög régiségek. — Tanár: Fekete István.

Görög pótló irodalom, hetenként 2 óra. Tankönyv: dr. 
Földi József: Platon. Dr. Geréb József: A Görög vallás és Mű
vészet. — Tanár: Szever János.

Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Csendéletek utáni raj
zolás és festés. Kitömött állatok után vázolási gyakorlatok, raj
zolás és festés természethűen. Perspektívából: használati tár
gyak után és a szabad természetben való rajzolás és festés. Az
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emberi fej lapminták után való rajzolása. Félévenként emléke
zetből való rajzolás. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lencsó 
János.

Német nyelv, hetenként 3 óra. Nyelvtan ugyanaz, mint 
az V. osztályban. Olvasókönyv ugyanaz, mint a VII. osztályban. 
Maywald, Goethe, Iphigenie auf Tauris. Szótár ugyanaz, mint 
az V. osztályban. — Tanár: Becker Nándor.

Történet, hetenként 3 óra. Tk.: Andor J.: Magyarország 
története. Időszaki tábla készítése. — Tanár: Király Ernő.

Természettan, hetenként 4 óra. Tk.: Szíjártó: Kísérleti 
fizika II. r. — Tanár: Zwick Vilmos.

Mathematika, hetenként 2 óra. Tk.: König—Beke: Al
gebra; dr. Wagner Alajos: Geometria és dr. Lutter Nándor: 
Logaritmustáblák. — Tanár: Zwick Vilmos.

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

Testgyakorlás, hetenként 2 óra. — Tanár: Künsztler 
János.

B) Kötelező játék-délután.
Az I—II. osztálynak hétfőn, a III—IV. osztálynak kedden, 

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

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

C) Rendkívüli tantárgyak.
Egészségtan, hetenként 1—1 óra a VII. és VIII. osztály

ban. A tananyag 2/s része a Vll.-ben, ’/3 része a VIII.-ban el
végezve. Tk.: Dr. Fodor József: Egészségtan. — Tanár: Dr. 
Vértesi Tóth Imre.

Műének, (1. líceumi zenetársaság).
&
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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 10-en vettek 
részt. — Tanár: Lencsó János.

4. M agyar nyelvi írásbeli d o lg o za to k .
V. o sztá ly .

1. Vidékünk népszokásai.
2. A magyar történelem tanulása érdekes és fontos.
3. Kit tartok a magyar történelem legkiválóbb alakjának 

és miért?
4. A történelmi kritika. (Iskolai).
5. Mire tanít bennünket a nagy emberek élete ?
6. »Szivet cseréljen az, aki hazát cserél.« (Beszéd a ki

vándorlás ellen.)
7. Az öreg Toldi.
8. Beszámolás a kötelező-olvasmányokkal.

VI. o sztá ly .
1. A költészet fontossága.
2. A Tetemre hívás esztétikai fejtegetése.
3. A hősköltemény és a regény. (Összehasonlítás.)
4. A költészet és a költői műfajok felosztása. (Iskolai.)
5. A merengőhöz c. költemény esztétikai fejtegetése.
6. A szatíra.
7. A drámai jellemek.
8. Beszámolás a kötelező-olvasmányokkal.

V II. o sztá ly .
1. A pogány magyarság műveltsége.
2. A Protestantismus hatása a magyar irodalom fejlődésére.
3. Párhuzam Zrínyi és Gyöngyösi között.
4. A Murányi Vénusz költői fejtegetése.
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5. a) A kuruc táborban. (Életkép.) — b) A kuruc költé
szet balladái. — c) Mikes egyénisége. (Levelei alapján.)

6. Szabad dolgozat.
7. Gvadányi kora.
8. Beszámolás a kötelező-olvasmányokkal.

V i l i .  o sztá ly .
1. Mikor és mennyiben kísérte, támogatta és készítette 

elő költészetünk a politikai eseményeket?
2. a) Miért nem volt Katona Bánk bánja a maga korá

ban népszerű ? — b) Milyen hatások alatt irta Vörösmarty 
»Zalán futását?«

3. Párhuzam Jósika és Kemény regényírása között.
4. A Zrinyiasz és Zalán futása. (Párhuzam korviszonyok, 

tárgy, szerkezet, jellemzés, előadás és verselés szempontjából.)
5. Jókai népszerűségének okai.
6. Szabad dolgozat.
7. a) Etele és Buda jellemzése. — b) A keresztyénség és 

királyság behozatalának jelentősége.



III. A tanulókra vonatkozó adatok.

1. A ta n u ló k  n é v s o r a  é s  e lő m e n e te le .
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; 
g. kel. =  görög keleti; izr. =  izraelita.

I. osztály.
Bachner Jakab, Dalos Barsvm., izr.
Baumerth László, Selmeczbánya, ev.
Bing Béla, Selmeczbánya, izr.
Brza József, Szitnyatő Hontvm., ev.

5 Buchsbaum Jenő, Csacza Trencsénvm.. izr.
Eckstein Ármin, Selmeczbánya, izr.
Fráj János, Bélabánya Hontvm., ev.
Gavora Rezső, Brezova Nyitravm., ev.
Gál Ferenc, r. tdm., Vámosmikola Hontvm., ref.

10 Grosz Ármin, Várna Trencsénvm., izr.
Hamar Lajos, Morovicz Szerémvm., ref.
Kuppon Tihamér, Határfalva Vasvm., r. k.
Lámer László, Selmeczbánya. ev.
Maindl István, Hegybánya Hontvm., r. k.

15 Menyes János, r. tdm., Nagybörzsöny Hontvm., ev.
Paulinyi Oszkár, Garamszeg Zólyomvm., ev.
Philadelphy Jenő ism., Selmeczbánya, ev.
Réz Ferenc, Selmeczbánya, ev.
Rónai Miklós, Jákóhalma Jásznagykunvm., r. k.

20 Singer Ervin, Selmeczbánya, izr.
Soltész Gábor, Bát Hontvm., r. k.
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Sós László, Hodrusbánya Hontvm., izr. 
Squór Gusztáv, Nemesoroszi Barsvm., r. k. 
Stern László, Hegybánya Hontvm., izr.

25 Szakács István, Selmeczbánya, r. k. 
Szegedin Jenő, Selmeczbánya, izr.
Térén József, Selmeczbánya, ev.
Tildy Vince, Kismánya Nyitravm., ref. 
Valentik Béla, Selmeczbánya, ev.

30 Vitális Sándor tdm., Selmeczbánya, ev. 
Weber Gyula, Zólyom Zólyomvm., ev. 
Weisz Samu ism., Hegybánya Hontvm., izr. 
Wittich István, Selmeczbánya, r. k.

II. osztály.
Barlai Ervin, Selmeczbánya, ev.
Batyel Gyula, Egyházmarót Hontvm., ev. 
Baumerth Ede, Selmeczbánya, ev.
Baumerth Gyula, Selmeczbánya, ev.

5 Baumerth Károly, Selmeczbánya, ev.
Becker Ervin tdm., Selmeczbánya, ev.
Beer Ágoston, Selmeczbánya, ev.
Beer Samu, Selmeczbánya, ev.
Bérczy László, Berencsfalu Hontvm., ev.

10 Blázy Kálmán, Selmeczbánya, ev.
Cserny Kálmán, Selmeczbánya, r. k.
Droba Endre, Karancsság Nógrádvm., ev. 
Feldszam Elemér, Hodrusbánya, ev.
Frey János, Bélabánya, ev.

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

20 Jeszenszky Elek, Hontudvarnok, ev.
Klobusicky Gyula ism., Cserény Zólyomvm., ev. 
Krump Kálmán, Bakabánya, ev.
Kuti Pál, Selmeczbánya, r. k.
László Ákos, Selmeczbánya, izr.
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25 Nather Aladár, Zólyombrézó Zólyomvm., r. k. 
Nemann Gyula, Kisbánya Hontvm., ev.
Paksy Béla, Palást Hontvm., ev.
Pethő László, Selmeczbánya, r. k.
Piskó Pál, Tótpelsőcz Zólyomvm., ev.

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

35 Schoss János, Selmeczbánya, ev.
Singer Aladár, Selmeczbánya, izr.
Sommer János, Selmeczbánya, ev.
Stempel István, Zólyom Zólyomvm., ev.
Sugár László, Selmeczbánya, ev.

40 Tomcsányi Sándor, Selmeczbánya, ref.
Traeger Károly, Fakóvezekény Barsvm., ev. 
Vitális Károly tdm., Selmeczbánya, ev. 
Zsámbor Ernő tdm., Selmeczbánya, ev.

Magántanuló:
Barlai Dalma, Selmeczbánya, ev.

K im aradt:
Soltész István, Selmeczbánya, ev.

III. osztály.
Aitner Béla, Pusztakalász Nyitravm., r. k. 
Ágfalvi Ipoly, Selmeczbánya, r. k.
Bakos János r. tdm., Bakabánya Hontvm., ev. 
Balíga Árpád, Selmeczbánya, ev.

5 Blumenfeld Jenő r. tdm., Selmeczbánya, izr. 
Brodnyánszky Lajos, Baczúr Zólyomvm. ev. 
Chrien Jenő, Selmeczbánya, ev.
Csesznák Húgó, Selmeczbánya, ev.
Czukrász Gyula, Vámosmikola, Hontvm., r. k. 

10. Dosztalik Gyula, Zólyom Zólyomvm., r. k. 
Drexler Gyula, Felsőszabadi Zólyomvm., izr.
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Engel Ernő, Selmeczbánya, izr.
Érti Dezső, Zólyom Zólyomvm., ev.
Fendt Vilmos, Felsőbaka Hontvm., ev.

15 Hrusovszky Ödön r. tdm., Bakaszenes Hontv., r. k. 
Kartalik Károly, Selmeczbánya, ev.
Kordos János, Bélabánya Hontvm., ev.
Koricsánszky Pál, Felsőterény Hontvm., ev.
Lacsny János, Selmeczbánya, ev.

20 Müller Henrik, Selmeczbánya, izr.
Németh Lajos, Garamsalló Barsvm, ref.
Philadelphy Mór, Selmeczbánya, ev.
Piltz Kálmán, Hodrusbánya Hontvm., ev.
Rémén Samu, Selmeczbánya, ev.

25 Reményi Sándor, Selmeczbánya, izr.
Rosenberger Vilmos, Bakabánya Hontvm., ev. 
Rosenthál Benő, Selmeczbánya, izr.
Schréder László, Pohorella vasgyár Gömörvm., r. k. 
Schweiger Vilmos, Garamszentkereszt Barsm., r. k. 

30 Sfat György, Ópécske Aradvm., g. kel.
Stern Kálmán, Hegybánya Hontvm., izr.
Szabó Gyula, Farnad Esztergomvm., ref.
Szliuka Gyula, Szklenófürdő Barsvm., ev.
Szliuka Sándor, Szklenófürdő Barsvm., ev.

35 Szlúka László, Bagyan Hontvm., ev.
Tomcsányi Lajos, Selmeczbánya, ref.
Vladár Tibor, Nagycsepcsény Túróczvm., ev. 
Vrabecz Imre, Selmeczbánya, ev.
Weisz Béla, Selmeczbánya, izr.

40 Welwárd László, tdm., Selmeczbánya, izr. 
Winterstein Lipót, Selmeczbánya, izr.
Zsámbor Zsolt tdm., Selmeczbánya, ev.

Magántanuló:
Vitális István, tdm. Selmeczbánya, ev.

Kim aradtak:
Kerekes József, Csúz Komáromvm., ref.
Keviczky Elemér, Kevicz Túróczvm., ev.
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IV. osztály.
Bakay Zoltán. Nagvócsa Zólyomvm., ev.
Bing Aladár, Selmeczbánya, izr.
Blaskovics Oszkár, Ősöd Hontvm., ev.
Fischer Jenő, Kishind Nyitravm., izr.

5 Fizély Gyula, Selmeczbánya, ev.
Gerengay Pál r. tdm., Hodrusbánya, ev.
Grescho Gyula, Bagyan Hontvm., ev.
Hacher Géza, Vihnyepeszerény Barsvm., r. k.
Hirth István, Csábrágvarbók Hontvm., r. k.

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

15 Makoviczky Lajos r. tdm., Garamszentkereszt Barsvm. r. k. 
Muzsnay Géza, Selmeczbánya, ref.
Prikril Gyula, Garamrév Barsvm., r. k.
Reich Kálmán, Csacza Trencsénvm., izr.
Rozinay Sándor, Garamszentkereszt Barsvm., r. k.

20 Schweiger Gyula, Garamszentkereszt Barsvm., r. k. 
Szentistványi Dezső, Selmeczbánya, ev.
Tomcsányi József, Selmeczbánya, ref.
Varga Béla, Szabadka Bács-Bodrogvm., ev.
Waldmann Károly, Nyitra Nyitravm., izr.

25 Weil Henrik r. tdm., Oderberg Szilézia, izr.
Weisz Albert, Selmeczbánya izr.

Kim aradt:
Fekets Géza, Nagysáró Barsvm., ref, ig. tanácsra.

V. osztály.
Blumenfeld Sándor, Selmeczbánya, izr.
Bodnár József, Nagykikinda Temesvm., ref.
Cserny Ágoston, Selmeczbánya, r. k.
Czímer László, Garamvezekény Barsvm., ref.

5 Czukrász Zoltán, Vámosmikola Hontvm., r. k.
Dianiska Sámuel r. tdm., Tiszolcz Gömörvm., ev.
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Dianovszky János, Darázsi Hontvm., ev.
Faller Jenő, Hegybánya Hontvm., r. k.
Grillusz Alfréd, Selmeczbánya, ev.

10 Hacher Béla, Vihnye Barsvm., r. k.
Immerblum Dániel, Selmeczbánya, izr.
Jeszenszky Ernő r. tdm., Hontudvarnok, ev.
Reviczky Pál, Bát Hontvm., ev.
Kubisch Gyula, Erdőbádony Zólyomvm., ev.

15 Liptai Béla, r. tdm., Fakóvezekény Barsvm., ev.
Lukács Nándor r. tdm, Libetbánya Zólyomvm., ev.
Lupták Lajos, Selmeczbánya, r. k.
Majer János, Szklabinya Túróczvm., ev.
Niederland Gyula, Selmeczbánya, ev.

20 Pivarcsek Lajos, Szászpelsőcz Zólyomvm., ev.
Plank Zoltán, Véghles Zólyomvm., r. k.
Pósa Arnold, Divény Nógrádvm. ref., vizsgálatlan maradt. 
Réz Géza, Selmeczbánya, ev.
Ricotti Miklós, Zólyom Zólyomvm., r. k.

25 Schréder Gyula, Pohorella Gömörvm., r. k.
Tihanyi Kamii, Hegybánya Hontvm., r. k.
Vojnarovszky Sándor, Léva Barsvm., r. k.
Weisz Jenő, Selmeczbánya, izr.
Weisz Samu, Selmeczbánya, izr.

Magántanulók:
30 Dukon Béla, Farnad Esztergomvm. ref., vizsgálatlan maradt. 

Scholcz Kornélia, Zólyomlipcse Zólyomvm., ev.

Kim aradtak:
Lencsó Péter, Zólyom Zólyomvm., ev.
Sipos János, Középpalojta Hontvm., ev.

VI. osztály.
Adamovits Sándor, Felsőzsember Hontvm., ev.
Blumenfeld Szigfrid, Selmeczbánya, izr.
Cservinka Jenő, Újbánya Barsvm., r. k.
Csővári Kálmán, Kétbodony Nógrádvm., ev.

5 Dukász József, Selmeczbánya, izr.
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Grőner Vladimir, Selmeczbánya, ev.
Hecht Zoltán, Tild Barsvm, izr.
Holovicz József, Tápiógyörgye Pestvm., r. k.
Kelemen Andor, Bicske Fehérvm., ref.

10 Király Lajos tdm., Selmeczbánya, ev.
Kontsek Andor, Markovicz Túrócvm., ev.
Králik Adolf, Selmeczbánya, ev.
Marton Jenő, Selmeczbánya, r. k.
Nagy Jenő r. tdm., Börzsöny Hontvm., ev.

15 Nagy László, Lontó Barsvm., ref.
Nather Miksa, Zólyombrézó Zólyomvm., r. k.
Rigó Kálmán, Nagybátor Jásznagykúnszolnokvm., r. k. 
Rónai Andor, Jákóhalma Jásznagykúnszolnokvm., r. k. 
Sávéi Sándor, Szitnyatő Hontvm., ev.

20 Stibrányi Gyula r. tdm., Börzsöny Hontvm., ev.
Szauer Jenő, Selmeczbánya, izr.
Székely Rezső, Selmeczbánya, r. k.
Szilvás András r. tdm., Füzesgyarmat Hontvm., ref. 
Szirotka Gusztáv, Bábaszék Hontvm., ev.

25 Thomka László, Necpál Túróczvm., ev.
Thuránszky Béla ism., Selmeczbánya, r. k.
Vajk Hugó, Hodrusbánya Hontvm., izr.
Wild Lajos, Resicabánya Krassó-Szörényvm., r. k.

Magántanulók:
Janovics János ism., Oszlány Barsvm., r. k.

30 Kohári András, Jászberény Jásznagykúnszolnokvm., r. k.

VII. osztály.
Adamovits János, Zólyom Zólyomvm., ev.
Alexics Emil, Szliács Zólyomvm., g. kel.
Bánfi János, Zayugróc Trencsénvm., ev.
Böttger Henrik, Selmeczbánya, ev.

5 Badonyi Ernő ism., Balassagyarmat Nógrádvm., r. k. 
Fénykövi József r. tdm., Selmeczbánya, izr.
Geiger Lajos, Selmeczbánya, izr
Gerő Zoltán, Znióváralja Túróczvm., r. k.
Gúman István r. tdm., Selmeczbánya, r. k.
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10 Haas Frigyes. Garamszentkereszt Barsvm., r. k.
Havas Gyula, Selmeczbánya, r. k.
Hlavacsek Béla, Selmeczbánya, r. k.
Hrivnyák János, Erdőbádony Zólyomvm., ev.
Kachnics Béla, Breznóbánva Zólyomvm., ev.

15 Kárpáthy Dezső, Selmeczbánya, r. k.
Kossaczky Zoltán, Libetbánya Zólyomvm., ev.
Kossúth Károly, Túróczszentmárton, ev.
Lux Károly, Losoncz Nógrádvm., ev.
Margóts András, Zólyom Zólyomvm., ev.

20 Matulcsik Gyula, Zólyom Zólyomvm., ev.
Mihályíi Pál ism., Lutilla Barsvm., r. k.
Prikril Jenő, Garamrév Barsvm., r. k.
Simay Caesar, Selmeczbánya, r. k.
Squór István, Nemesoroszi Barsvm., r. k.

25 Stern Rezső, Hegybánya Hontvm., izr.
Szalontay Oszkár, Tótpelsőcz Zólyomvm., ev. 
Szentistványi Aladár, Selmeczbánya, ev.
Sztehló János, Beszterczebánya Zólyomvm., ev.
Tóth Endre, Garamvezekény Barsvm., ref.

30 Trebulya György r. tdm., Ujmogyoród Zólyomvm., ev. 
Vajk Artúr, Hodrusbánya Hontvm., izr.
Vas Béla, Kiszuczaujhelv Trencsénvm., r. k.
Vas József, Kiszuczaujhely Trencsénvm., r. k.

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

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

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



Reviczky Ferenc, Zólyom Zólyomvm., ev.
15 Király Endre tdm., Selmeczbánya, ev.

Lukács Otto r. tdm., Libetbánva Zólyomvm.. ev.
Marek Károly, Zólyombrézó Zólyomvm., r. k.
Mihályi Géza, Terézpuszta Nyitravm., r. k.
Miklján István, Zólyom Zólyomvm., ev.

20 Osztroluczky Tibor tdm., Selmeczbánya, ev.
Pellion Ernő, Orsóvá Krassó-Szörényvm., r. k.
Podhragyay Károly, Balassagyarmat Nógrádvm., r. k.
Sárpy Béla, Ipolyság Hontvm., r. k.
Schréder Rudolf, Pohorella Gömörvm., r. k.

25 Sebestyén Sándor, Breznóbánya Zólyomvm., r. k. 
Stadlrucker Gyula, Zólyom Zólyomvm., ev.
Varga Jenő, Kisölved Hontvm., ref.
Volczer Károly, Dombó Mármarosvm., r. k.
Weisz Dániel, Hegybánya Hontvm., izr.

30 Zimányi Aurél, Cserhátsurány Nógrádvm., r. k.

Magántanulók:
Ravasz Antal, Zólyom Zólyomvm., ev.
Sipos Gyula, Szobotiszt Nyitravm., ev., vizsgálatlan maradt. 
Tildy Zoltán, Kismánya Barsvm., ref., vizsgálatlan maradt.

Kim aradt:
Árkosi Károly, Selmeczbánya, unit.



2. S ta tisz t ik a i tá b láza tok .
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Összesen
0 s z t á 1 y b a n

Felvétetett az év folyamán nyilvános és magántanuló . . 33 45 45 27 33 30 33 34 280
Vizsgálatot tett nyilvános és m agántanuló...................... 33 44 43 26 29 30 33 31 269

» » összes m agántanuló.................................. — 1 1 — 1 2 — 1 6
» » leány-magántanuló..................................... — 1 — — 1 — — — 2
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I. 2 13 3 7 10 33 7 13 9 10 1 28 4 20 4 2 3
II. 1 — 34 1 4 — 5 41 1 2 9 26 11 7 — 40 4 7 20 6 3 4

III. — — 23 2 7 1 10 40 — 3 27 22 8 13 — 35 3 4 19 5 7 5
IV. — — 12 2 6 — 6 18 1 7 8 G 11 4 10 1 22 1 5 12 4 3 1
V. — 1B 13 2 10 — 4 20 4 5 7 9 9 11 — 20 — 7 15 4 3 ___

VI. 2 1B 11 3 11 — 5 30 — — 10 s 10 6 14 — 21 4 2 19 4 1 —

VII. 2 20 16 1 12 1 4 24 4 5 7 10 2 21 — 21 3 3 12 8 6 1
VIII. — 17 16 3 12 — 1 31 — — 10 5 7 19 — 17 3 7 19 1 1 —

•Összesen 7 67 136 17 69 2 45 237 10 22 85 106 56 105 2 204 18 39 136 36 26 14
Százalékban 3 61 51 6 26 — 17 88 4 8 32 100 40 21 39 — 76 7 14 51 13 9 6
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3. T a n -  é s  é le lm ez ö i  d íje ien g ed és ,  ö sztönd íjak ,  
se g é ly e k .  (Összeg: 6389 K.)

Tandíjelengedésben 35 főgimnáziumi növendék részesült. 
Az elengedett összeg 852 K.

Az élelmezöi díjból 38 gimn. tanulónak összesen 2235 
K-t engedtünk el. A supplicatióból 2375'79 K gyűlt be.

Ösztöndíjat 37-en kaptak 2290 K értékben, jutalomdíjat 
9-en 140 K értékben és pedig:

1. Teleky-Bóth Johanna-grófnő félét (70—70 K): Lukács 
Ottó és Hlóska Samu VIII. o. t.

2. Németh István-félét (84 K): a selmeczb. lie. főgimn. 
az idén nem kapta.

3. Szeberényi-Ivánka-félét (50—50 K): Gavora Lajos VIII. 
o. t., Király Endre Vili. o. t.

4. Bánóczy Sámuel-félét (40—40 K); a következő árvák: 
Sávéi Sándor VI., Gerengay Pál IV., Piltz Kálmán III., Bau- 
merth Gyula II. o. t.

5. Öltik Pál-féle családi ösztöndíjat (240 K): Krump 
Kálmán II. o. t.

6. Jánoshegyi Wankovits Lajos-lélét (16 K): Piskó Pál
II. o. t.

7. Eiben József és Terézia-félét (40—40 K): Gúman 
István VII, Makoviczky Lajos IV. o. t.

8. Breznyik János-félét (40—40 K): Szirotka Gusztáv
VI., Báni! János VII. o. t.

9. Csik Olajos Terézia-félét (40 K): Szilvás András 
VI. o. t.

10. Zsigmondy Vilmos-félét (24 K): Adamovits Sándor 
VI. o. t.

11. Nagylaki egyház-félét (16'8 KJ: —
12. Leidenfrost-Kostenszky-félét (12 K): Liptai Béla V. o.t.
13. Dr. Luther Márton jubileum-félét (10 K): Osztro- 

luczky János III. tkpzős.
14. Br. Badvánszky Antal — br. N y dry Antal-íéléi (16 

K): Dianovszky János V. o. t.
15. Csemez Miklós — dr. Székács József-félét (16 K): Hrn- 

csiar Lajos II. o. t.
16. Sulcz Endre-félét (40 K): Osztroluczky Tibor Vili. o. t.
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17. Csemez Miklós-félét (100— 100 K): Matulcsik Gyula 
és Trebulya György VII. o. L

18. Gr. Stainlein Ottó-félét (420 K): a következő tiszta 
jeles tanulók: Becker Ervin, Gavora Gusztáv, Herrmann Miksa
II., Baliga Árpád III. o. t. 30—30 K; Kollár István IV., Nagy 
Jenő, Stibrányi Gyula VI. o. t. 40—40 K; Trebulya György
VII. , Földváry Miklós, Hlóska Samu, Lukács Ottó VIII. o. t. 
45—45 K-t.

19. „Jezsovicsianum“-ot (az idén 48 K): Lukács Ottó
VIII. o. t.

20. Gr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Clára alapítvány 
ösztöndíját (az idén 324—324 K): Faller Jenő és Tihanyi Ka
mii V. o. t.

21. Selmeczbánya város jutalomdíját (20 K): Fénykövi 
József VII. o. t.

22. Farbaky István lie. felügyelő jutalomdíját (10—10 
K): Gerő Zoltán VII. o. t. a szabadkézi rajzban, Menyes János 
I. o. t. a magyar nyelvben elért jeles előmeneteléért.

23. Guttmann Samu jutalomdíját (10—10 K): Welward 
László III., László Ákos II. o. t.

24. Gr. Vitális István lie. tanár jutalomdíját (20+10 K): 
Hacher Béla V. o. t. a természetrajzban, Bérczy László II. o. 
t. a földrajzban elért jeles előmeneteléért.

25. Heincz Hugó lie. másodfelügyelő jutalomdíját (25—25 
K): Baumerth Ede és Zsámbor Ernő II. o. t.

A Breznyik-birtok alapból a Teleky Róth Johanna grófnő
féle két 70—70 K ösztöndíjat 30—30 K-val kiegészítettük 
100—100 K-ra. Tornafelszereléssel az idén a tanulókat nem 
segélyeztük, csak Bakos János III. o. tanulónak adtunk korcso
lyára 2 K-t. Pénzsegélyben a következő szegény, jó erkölcsű 
és iparkodó tanulókat részesítettük: Gavora Lajos VIII., Ada- 
movits Sándor, Nagy Jenő, Stibrányi Gyula VI., Dianovszky 
János, Jeszenszky Ernő, Liptai Béla, Majer János, Pivarcsek 
Lajos V. o. t. 40—40 K; Havas Gyula VII., Gerengay Pál 
Jakobey András, Kollár István, Varga Béla IV , Bakos János, 
Brodnyánszky Lajos, Csesznák Húgó, Vrabecz Imre III., Batvel 
Gyula, Droba Endre, Sommer János II. Gál Ferenc, Menyes 
János, Paulinyi Oszkár I. o. t. 30—30 K-val. Összesen 26 ta
nulót 872 K-val.
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4. É vzáró  v iz sg á la to k .
A VIII. osztály osztály vizsgálatait május 4-én kezdtük a 

vallástannal. Minthogy az ág. h. ev. egyházegyetem a VIII. osz
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 14-éig bezárólag 
tartattak meg.

Az érettségi Írásbeliek idején a délelőttökön az iskola az 
1.—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 6-tól június 15-ig 
tartottuk meg.

A tornavizsga elmaradt, mert tornaterem hiányában a 
tornázást nem gyakorolhattuk rendszeresen.

A líceummal kapcsolatos zeneintézetben a vizsgálat jú
nius 15-én volt.

Június 18-án fejeztük be a tanévet a nyilvános tanulók
kal, kiknek ekkor adtuk ki a bizonyítványokat és az ösztön
díjakat.

Június 17—18-án d. u folytak le a magántanulók vizs
gálatai.



IV. A könyvtárak és a szertárak állapota és 
gyarapodása.

1. L íceu m i k ön yvtár .
Őre: Dr. Vitális István.

I. Önálló müvek:
Adattár. Magyar Protestáns Egyháztörténeti —. Szerk. 

Pokoly J. VIII. évf. Bpest. 1910 1 k.
Almanach, M. Tud. Akad. — Bpest. 1910. 1 k.
Arago Emlékbeszédei. Ford. Dr. Császár K. és Kont Gy. 

Bpest. 1 k.
Bakhais Boozeboom, H. W. Dr. Die heterogenen Gleich

gewichte vom Standpunkte der Phasenlehre. Braunschweig. 
1901—04. 2 k.

Bauer Gusztáv, Dr. Vorlesungen über Algebra. Leipzig. 
1903. 1 k.

Beek Hugo, Dr. Tanulmányok a biztosítási jogról. Bpest. 
1891. 1 k.

Beksics G. Ködös problémák. Bpest. 1908. 1 k. 
Beniczkyné Bajza Lenke. Végzetes tévedés. Bpest. 

1909. 1 k.
Berget Alfonz. A földgömb és a légkör fizikája. Ford. 

Bogdánfy Ödön. Bpest. 1909. 1 k.
Bernoulli Jakob. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Uebersetzt 

von R. Haussner. Leipzig. 1899. 1 k.
Bobek K. J., Dr. Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrech

nung. Stuttgart. 1891. 1 k.
Boltzmann Ludwig, Dr. Vorlesungen über Maxwells 

Theorie der Elektricität und des Lichtes. Leipzig. 1891. 2 k.
Bozőky Endre, dr. Az elektrotechnika vázlatos áttekin

tése. Pozsony. 1 k.
5
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Brocskő Lajos. A protestáns orsz. árvaház félszázados 
munkája és jubileuma 1859—1909. Bpest. 1909. 1 f.

Bruns Heinrich, Dr. Grundlinien des wissenschaftlichen 
Rechnens. Leipzig. 1903. 1 k.

Bukovszky Viktor. Útmutató anyakönyvi és házassági 
ügyekben. Bpest. 1907. 1 k.

Burkhardt Heinrich, Dr. Algebraische Analysis. Leipzig. 
1903. 1 k.

Bürklen, 0. Th. Formelsammlung u. Repetitorium der 
Mathematik. Leipzig. 1896. 1 k.

Cauchy, Augustin-Louis. Abhandlung über bestimmte 
Integrale zwischen imaginären Grenzen. Leipzig. 1900. 1 k.

Christiansen, C. Dr. Elemente der theoretischen Physik. 
Deutsch v. Dr. Joh. Müller. Leipzig. 1894. 1 k.

Christoffel. Allgemeine Theorie der geod. Dreiecke. Lei
den. 1 k.

Czuber Emanuel. Wahrscheinlichkeitsrechnung. Leipzig. 
1903. 1 k.

Dirichlet Lepine. Die Darstellung ganz willkürlicher Func
tionen durch Sinus u. Cosinusreihen. Leipzig. 1900. 1 K.

— Untersuchungen über verschiedene Anwendungen der 
Infinitesimalanalysis auf die Zahlentheorie. Leipzig. 1897. 1 k.

Buhn, E. von. Pompeji eine hellenistische Stadt in Italien. 
Leipzig. 1906. 1 k.

Ebner Gusztáv. Für König u. Vaterland. Pozsony. 1906. 1 k.
Encyklopcidie der math. Wissenschaften mit Einschluss 

ihrer Anwendungen. Herausg. v. Dr. H. Burkhardt u. Dr. W. 
Fr. Meyer. I.—VI. k.

Enriques, Federigo. Vorlesungen über projektive Geo
metrie. Leipzig. 1903. 1 k.

Eötvös K ároly : A Bakony. Bpest. 1909. 2 k.
— A balatoni utazás vége. Bpest. 1909. 1 k.
— Harc az alkotmányért. Bpest. 1909. 1 k.
Espronceda. Poesias. Madrid. 1900. 1 k.
Évkönyve. Az orsz. ág. h. ev. tanáregyesület — 1908/9. 

évről. Eperjes. 1909. 1 k.
Évkönyve. Az orsz. ref. tanáregyesület — az 1909—1910. 

tanévre. Debrecen. 1909. 1 k.
Felici, Biccardo. Ueber die mathematische Theorie der
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elektrodynamischen Induction. Uebersetzt von Dr. B. Dessau. 
Leipzig. 1899. 1 k.

Fodor Árpád. Társadalmunk madárvédelme. I f . A  
szerző ajándéka.

Frimmel Theodor, v., Dr. Handbuch der Gemäldekunde. 
Leipzig. 1894. 1 k.

Fuhrmann Armed. Dr. Bauwissenschaftliche Anwendun
gen der Integralrechnung. Berlin. 1908. 1 k.

Fuhrmann Armed, Dr. Bauwissenschaftliche Anwendun
gen der Differentialrechnung. Berlin. 1899. 1 k.

Fürdőhelyei. A magyar birodalom ásványvizei és —. 
Szerk. Dr. Papp S. és Dr. Hankó V. Bpest. 1907. 1 k.

Gaal Mózes. A jövő iskolája. Elmélkedések. Bpest.
1909. 1. k. A vallás és közoktatásügyi minisztérium aján
déka.

Glaser, Dr. Stereometrie. Leipzig. 1899. 1 k.
Hamilton, W. R. Elemente der Quaternionen. Deutsch 

v. P. Glau. Leipzig. 1888. 2 k.
Helm Georg, Dr. Die Theorie der Elektrodynamik. Leip

zig. 1904. 1 k.
Hessenberg Gerhard, Dr. Ebene u. sphärische Trigono

metrie. Leipzig. 1901. 1 k.
Heves vármegye. Magyarország vármegyei és városai. 

Szerk. Dr. Borovszky S. Bpest. 1909. 1 k.
Holzmüller Gustav, Dr. Anhang zum Methodischen Lehr

buche der Elementar-Mathematik. Leipzig. 1902. 1 k.
Höfler Alois, Dr. Die humanistischen Aufgaben des physi

kalischen Unterrichtes. Braunschweig, 1909. 1 f.
Hugo Victor. A nyomorultak. Ford. Salgó Ernő. Bpest.

1910. 4 k.
Jacobi, G. G. J. Über die Functionaldeterminanten. Leip

zig, 1896. 1 k.
Jacobi, G. G. J. Über die vierfach periodischen Functi

onen zweier Variabein. Leipzig, 1895. 1 k
Jäger Gustav, Dr. Theoretische Physik. Leipzig, 1898. 3 k. 
Jegyzőkönyve. A bányai ág. h. ev. egyházkerület 1909. 

szept. 8—11. Bpesten t. r. közgy. —. Bpest. 1909. 1 k.
Jegyzőkönyve. A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület

5*
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1909. aug. 26—27. Pozsonyban megt. r. közgy. —. Selmeczb. 
1909. 1 k.

Jegyzőkönyve. A dunántúli reform, egyházkerület 1909. 
okt. 17. Pápa városában tartott r. kgy. —. Pápa, 1909. 1 k.

Jegyzőkönyve. A magyarhoni ág. h. ev. egyet, lelkészi 
értekezlet —. Léva, 1910. 1 k.

Jegyzőkönyve. A magyarhoni egyetemes evangyélmi egy
házi gyámintézet 1909. szept. 26. Kassán tartott évi rendes 
közgy. —. Pápa, 1909. 1 k.

Jegyzőkönyve. A m. ref. egyház egyetemes konventje 
Bpesten 1909. okt. 30. — nov. 3. t. ülésének —. Bpest. 1909. 1 k.

Jegyzőkönyve. A tiszáninneni ref. egyházkerület 1909. 
okt. 5—6. közgy. —. Sárospatak, 1909. 1 k.

Jegyzőkönyve. A tiszántúli ref. egyházkerület 1909. jun. 
2—5. Debreczenben t. közgy. —. Debreczen, 1909. 1 k.

Jelentés a Luther-ts működéséről az 1908. évben. Bpest.
1909. 1 k.

Jelentése. A protest, orsz. árvaegylet —.Bpest. 1910. 1 k. 
Jelentése. A vall- és közokt. ministernek az orsz. tanári 

nyugdij és gyámintézet 1906. évi állapotáról szóló —. Bpest, 
1907. 1. k.

Joachimsthal F. Anwendung der Differential- u. Integral
rechnung. Leipzig, 1890. 1 k.

Jókai Mór. Mire megvénülünk. M. Regényírók képes ki
adása. 23 k. Bpest, 1909. 2 k.

Jurkovich Emil. Történeti tárcák. Beszterczebánya
1910. 1 k.

Jurkovich Emil. ünnepi beszéd. Beszterczebánya, 1909. 
1 f. Becker Nándor lie. tanár ajándéka.

Kupi Béla. Hitünk igazsága. Bpest. 1909. 1 k.
Kayser H. Dr. Lehrbuch der Physik. Stuttgart. 1894. 1 k. 
Kállay Béni. A szerb felkelés története 1807—1810. 

Bpest. 1909. 2 k.
Keferstein Horst, Dr. Volksbildung u. Volksbildner. Lan

gensalza, 1899. 1 k. Dr. Paulovics István ajándéka.
Kiállítása. Az orsz. magyar képzőművészeti társulat téli —. 

1909—10. Bpest 1910. 1 k.
Kicska Emil, Dr. A subjectum és praedicatum a gram

matikában. Bpest, 1908. 1 K.
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Kirchhoff Gustav. Vorlesungen über die Theorie der 
Wärme. Leipzig, 1894 1 k.

Klemperer György, Dr. A klinikai diagnosztika alapvo
nalai. Bpest. 1907. 1 k.

Klein F. Vorträge über ausgewählte Fragen der Elemen
targeometrie. Leipzig, 1895. 1 k.

Kmety Károly, Dr. A magyar közjog tankönyve. Bpest,
1902. 1 k. Dr. Kachelmann Viktor ajándéka.

Kneipp Sebastian. So sollt ihr leben. Kempten. 1892. 1 k. 
Kneipp Sebastian. Meine Wasser-kur. Kempten. 1891. 1 k. 
Kneser Adolf. Lehrbuch der Variationsrechnung. Braun

schweig. 1900. 1 k.
Knoblauch Joh., Dr. Einleitung in die allgem. Theorie 

der krummen Fläche. Leipzig, 1888. 1 k.
Kóbor Tamás. Munka. Bpest, 1909. 1 k.
Kohlrausch F., Dr. Lehrbuch der praktischen Physik. 

Leipzig, 1901. 1 k.
Koenigsberger Leo. Carl Gustav Jacob Jacobi. Leipzig, 

1904 1 k.
Koll Otto. Die Theorie der Beobachtungsfehler. Berlin, 

1901. 1 k.
Komárom vm. és Komárom sz. kir. város. Bpest. 1908. 1 k. 
Kovács Sándor A bölcs asszony épiti az ő házát. Bpest, 

1909. 1 f.
Könyvtára. A műveltség —. A művészet könyve. Bpest, 

1909. 1 k.
Kraemer, Hans. Der Mensch u. die Erde. Berlin. 5 k. 
Krazer Adolf, Dr. Lehrbuch der Thetafunktionen. Leipzig,

1903. 1 k.
Krazer A. Dr. Verhandlungen des dritten internationalen 

Mathematiker-Kongresses in Heidelberg. Leipzig, 1905. 1 k.
Kroker Ernst, Dr. Katechismus der Archäologie. Leipzig, 

1888. 1 k.
Kronecker Leopold. Vorlesungen über die Theorie der 

einfachen u. der vielfachen Integrale. Leipzig, 1894. 1 k.
Kronecker Leopold. Vorlesungen über Zahlentheorie. 

Leipzig, 1901. 1 k.
Krúdy Gyula. A bűvös erszény és egyéb elbeszélések. 

Bpest. 1909. 1 k.
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Ládonyi Pál. Ha szeretet nincsen bennem, semmi va
gyok. Bpest, 1909. 1 f.

Lamb Horace. Lehrbuch der Hydrodynamik. Leipzig, 
1907. 1 k.

Lang Viktor von. Einleitung in die theor. Physik. Braun
schweig, 1891. 1 k.

Lévay Ede, Dr. Algebra. Pozsony, 1 k.
Lévay Ede, Dr. Analytikai sikmértan. Pozsony, 1901. 1 k. 
Lévay Ede, Dr. Számtani példatár. Pozsony, 1 k.
Lévay Ede, Dr. A sik trigonometriája. Pozsony, 1905. 1 k. 
Lévay Ede, Dr. Mathem. Képletek gyűjt. Bpest. 1906. 1 k. 
Maculay T. B. Lord Bacon. Bpest, 1876. 1 k.
Mahler Ede. Ókori Egyiptom. Bpest, 1909. 1 k.
Mahler G. Ebene Geometrie. Leipzig, 1900. I k.
Mahler G. Physikalische Formelsammlung. Leipzig 1903.1 k. 
Mahler G. Phys. Aufgabensammlung. Leipzig, 1905. 1 k. 
Maupassant. Mont-Oriol. Yvette. Bpest, 1910. 1 k. 
Maxwell. Theorie der Wärme. Braunschweig. 1878. 1 k. 
Miscelanea de autores espanoles. Madrid. 1888. 1 k. Dr. 

Paulovics István lie. tanár ajándéka.
Möbius, A. T. Astronomie. Leipzig, 1906. 1 k.
Müller Joh., Dr. Lehrbuch der Physik u. Meteorologie. 

Braunschweig, 1868. 2 k.
Müller-Pouillets Lehrbuch der Physik. Braunschweig, 

1906—7. 2 k.
Nagy Endre. Apostol a Hódságon. Bpest, 1909. 1 k. 
Némáti Kálmán. A hiung-nu =  hűn azonosság föld

rajzi bizonyítékai. Bpest. 1909. 1 f. Szered ajánd.
Netto Eugen, Dr. Lehrbuch der Kombinatorik. Leipzig, 

1901. 1 k.
Neumann. Franz. Die mathemat. Gesetze der inducirten 

elektr.. Ströme. Leipzig. 1889. 1 k.
Neumann F. E. Theorie der doppelten Strahlenbrechung. 

Leipzig, 1896. 1 k.
Névkönyve. A tiszáninneni ref. egyházkerület — az 1910. 

évre. Sárospatak, 1910. 1 k. Ajándék.
Névtára. A dunántúli ref. egyházkerület— az 1910. évre. 

Pápa, 1910. 1 k.
Névtára. A A tiszántúli ref. egyházkerület 1909. évi —. 

Debreczen, 1909. 1 k.
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Ostmaid W. Prinzipien der Chemie. Leipzig. 1907. 1 k.
Pauer Imre, Dr. Az ethikai determinismus elmélete. 

Bpest, 1890. 1 k.
Pauer Imre Dr. A lélektan alaptanai. Bpest, 1900. 1 k.
Pauer Imre. A logika alaptanai. Bpest, 1901. 1 k.
Pauer Imre Dr. Metaphysica. Pest, 1871. 1 k.
Pásztor Árpád. Tengeren, tengeren túl. Bpest, 1909. 1 k.
Paulovics István Dr. Reviczky Gyula. Bpest, 1910. 1 k.
Pékár Gyula. A frigiai sipka. Bpest, 1909, 1 k.
Pest-Pilis-Soll-Kiskún vm. Bpest, 1910. 1 k.
Petelei István. Az élet. Történetek. Képek. Bpest, 1908. 1 k.
Pokoly József. A Protestantismus hatása a magyar állami 

életre. Bpest, 1910. 1 k.
Pallacsek Mór. Levélszerinti oktatás a német nyelv meg

tanulására. Bpest, 1897. 1 k.
Pidssky Ferenc. A magyar Jakobinusok. Bpest, 1909. 1 k.
Raffay Sándor. Házi oltár. Bpest, 1909. 1 k.
Raleigh Walter. Shakespeare. Bpest, 1909. 1 k.
Riemann Bernhard. Elliptische Functionen. .Leipzig, 

1899. I k.
Rosenbusch H. Mikrosk. Physiographie der Mineralien

u. Gesteine. Stuttgart, 1908. 1 k.
Rudolphi Max, Dr. Allgemeine u. phys. Chemie. Leipzig, 

1898. 1 k.
Salmon George. Analytische Geometrie des Raumes. 

Leipzig, 1879. 1 k.
Schlömüch Oskar, Dr. Übungsbuch zum Studium der 

höheren Analysis. Leipzig, 1888. 1 k. 1 db.
Schopenhauer. Briefe. Leipzig, 1 k.
Schubert H. Arithmetik u. Algebra. Leipzig, 1900. 1. k.
Sekunda V. J. A cimbalom története. Bpest, 1907. I k.
Simon Max, Dr. Analytische Geometrie des Raumes.
Stegmann M. Dr. Grundriss der Differential u. Integral- 

Rechnung. Hannover, 1894. 1 k.
Stokes G. Das Licht. Leipzig, 1888. 1 k.
Stolz Otto Dr. Theoretische Arithmetik. Leipzig, 1900. 1 k.
Stolz Otto Dr. Vorlesungen über alig. Arithmetik. Leipzig, 

1885. 1 k.
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Study E. Geometrie der Dynamen. Leipzig, 1903. 1 k. 
Suták J. A másodoszt. felületek ált. elmélete. Bpest, 

1895. 1 k.
Szabadoktatás orsz. szervezete. Bpest, 1909. 1 k.
Szántó Károly dr. A pozsonyi székesegyház. Pozsony, 

1907. 1 f. A szerző ajándéka.
Szemere György.Ugor Ágnes. Bpest, 1909. 1 k.
Szemere Miklós. A választókhoz. Bpest. 1910. 1 f. A 

szerző ajándéka.
Szilárd Gyula. Méhészet. Bpest, 1908. 1 í.
Szomaházy István. Mindennapi problémák. Bpest, 1909.1k. 
Szöcs Farkas. Emlékezés Kálvinról. Bpest, 1909. 1 k. 
Sztehlo Kornél. A nő hivatása a m. protestantizmus küz

delmében. Bpest, 1909. 1 k.
Terkan Lajos. A refractió és az extinctió elmélete. Bpest,

1901. 1 f.
Tews J. Moderne Mädchenerziehung. Langensalza, 1897. 1 f. 

Dr. Paulovics István lie. tanár ajándéka.
Tolnai Lajos. Az urak. Bpest, 1909. 1 k.
Wähler K. Th. Abstracte Geometrie. Leipzig, 1905. 1 k. 
Van’ T. Hoff, I. H. Vorlesungen über die theor. u. phys. 

Chemie. Braunschweig, 1901—903. 2 k.
Variations-Rechnung. Abhandlungen über —. Leipzig, 

1894. 2 k.
Vega Georg. Log. trig. Handbuch. Berlin, 1855. 1 k. 
Veigelsberg Leo. (Ignotus.) Följegyzések. Bpest, 1909. 1 k, 
Verseghy Ferenc kisebb költeményei. Bpest, 1910. 1 k, 
Vicentini. Microsismografo per la componente verticale. 

Venezia, 1899. 1 f.
Villani. A három — krónikája. — Ford. Rácz M. Bpest, 

1909. 2 k.
Vitális István. A balatonvidéki bazaltok. Bpest. 1909. 1

k. A szerz. ajánd.
Waltershausen. W. Gauss emlékezete. Breznóbánya, 

1903. 1 k.
Weber E. Vorlesungen über das Pfaffsche Problem. Leip

zig, 1900. 1 k.
Weber H. Lehrbuch der Algebra. Braunschweig, 1898. 1 k. 
Weinschenk E. Altgemeine Gesteinskunde. Freiberg,

1902. 1 k.
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Wertheim G. Anfangsgründe der Zahlenlehre. Braun
schweig, 1902. 1 k.

Wiedemann G. Die Lehre von der Elektricität. Braun
schweig, 1893—8. 5 k.

Winkelmann A. Handbuch der Physik. Leipzig, 6 k.
Zemplén Gy. Br. Az elektromosság és gyakorlati alkal

mazásai. Bpest, 1910. 1 k.
Zolnai Gyula. Magyar oklevélszótár. Bpest, 1902—6. 1 k.
Zsilinszky M. Dr. Székács J. ev. püspök 1809—1876. 

Bpest, 1909. 1 k.
Zsilinszky M. A Szent István korabeli keresztyénség. 

Beszterczebánya. 1910. 1 f. Ajándék. Összesen 218 k.

II. Folyóiratok (1908, illetőleg 1908/9. évről):
1. Akadémiai Értesítő 1 k., 2. Állattani Közlemények 1 

k., 3. Archaeologiai Értesítő 1 k., 4  Berichte der Deutschen 
Phys. Gesellschaft (1903—909). 7 k. 5. Egyetemes Philologiai 
Közlöny 1 k., (Suhajda Lajos lie. tanár úr ajándéka) 1 k.,
6. Erdészeti kísérletek (Vadas Jenő miniszteri tanácsos úr 
ajándéka) 1 k., 7. Evang. Családi Lap 1 k., 8. Evang. Őrálló 
1 k., 9. Földtani Közlöny 1 k., 10. Gyámintézet 1 k., 11. Hiva
talos Közlöny 1 k. (A nm. vallás és közokt. miniszter úr 
ajándéka), 12. Hivatalos közlemények 1 k., 13. Jó szerencsét, 
(Litschauer Lajos bányatanácsos úr ajándéka) 1 k., 14 Kis
faludy Társ. Évlapjai 1 k., 15. Lehrproben u. Lehrgänge aus 
der Praxis der Gymnasien und Realschulen 1 k., 16. Magyar 
Chémiai Folyóirat 1 k.. 17. Magyar Középiskola 1 k., (Dr. Pau- 
lovics István lie. tanár úr ajándéka), 18. Math, és Természeti 
Értesítő 1 k., 19. Művészet 1 k., 20. Néptanítók Lapja 1 k., (A 
nm. vallás és közokt. miniszter úr ajándéka), 21. Növény
tani Közlemények 1 k,, 22. Numismatikai Közlöny 1 k., 23. 
Nyelvtudomány 1 k., 24 Nyelvtud. Közlemények 1 k., 25. Pót
füzetek a Természeti. Közlönyhöz 1 k., 26. Protestáns Szemle 
1 k., 27. Századok 1 k.. 28. Természeti. Közlöny 1 k., 29. 
Tornaügy 1 k. Összesen: 36 k.

III. Értesítő az 1908/9. tanévről 238 darab.
Az összes gyarapodás 492 kötet illetőleg füzet.
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A tanári könytár egész állománya 18801 kötet, illető
leg füzet.

2. I f jú s á g i k ö n y v tá r .

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

169 művel (150 darab, 200 kötet) gyarapodott az ifjúsági könyv
tár 685 korona értékben Az év folyamán kiselejtezett könyvek 
(122 mű, 136 darab, 167 kötet 299 K 30 f értékben) leszámí
tásával az egész állomány jelenleg 2672 mű (2758 darab, 3449 
kötet) 8392 K 20 f értékben.

A könyvtárból az egész tanév folyamán 295 tanuló 6322 
művet vett ki; és pedig:

I. oszt. 32 tanuló 600 művet. Egy tanuló átlag 19 művet.
II. » 40 » 698 » » » » 17 »

III. » 4 3  » 869 » » » » 20 »
IV. » 2 7  » 606 » » » » 22 »
V. » 3 4  » 775 » » » » 23 »

VI. » 3 7  » 8 1 5 »  » » » 22 »
VII. » 45 » 1112 » » » » 25 »

VIII. » 3 7  » 847 » » » » 23 »
295 tanuló 6322 művet. Egy tanuló átlag 21 művet.

Fogadják hálás köszönetünket mindazok, kik könyvtárun
kat ajándékaikkal gyarapították.

Az ifjúsági kölcsönkönyvtár 70 szegényebb sorsú tanulót 
látott el 268 drb. tankönyvvel.

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

Őre: Dr. Paulovics István.
A szertárba az elmúlt tanévben újabb beszerzés nem volt.

4. T ö r t é n e t - f ö l d r a j z i  s z e r t á r .

Őre: Szever Pál.
A szertárba az elmúlt tanévben újabb beszerzés nem 

volt. A szertár összes értéke jelenleg 2238 K 76 f.
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5. T e r m é sz e tr a jz -v e g y ta n i szertár.
Őre: Dr. Vitális István.

Litschauer Lajos bányatanácsos úr 1 db. Ursus spaeleus 
fogat, Zsámbor Pál ev. lelkész úr kövületes édesvizi kvarcitot 
ajándékozott szertárunk részére.

A szertár állománya: 16,442 db. 9418 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 1,436 db. 1,381 K 55 f, eszköz 285 db. 1,120 K 46 f 
és bútor 56 db. 2210 K 60 f értékben.

6. T e r m é sz e tta n i szertár.
Őre: Zwick Vilmos.

Gyarapodás: 3 db. hőmérő, készülék a víz keringésének 
kimutatására, érverő, hűtőkészülék, Heron-féle gőzgolyó, forgó 
korong a Holtz-géphez, számolóléc, vegyi szerek, apró felszere
lés, összesen 70 K értékben.

7. R ajzszertár.
Őre: Lencsó János.

Gyarapodás:
1. Richard Muther, Ein Jahrhundert französischer Male

rei. 1 kötet. Vétel 12’60 K.
2. Richard Muther, Geschichte der englischen Malerei. 1 

kötet. Vétel 1740 K.
3. Richard Muther, Die belgische Malerei im 19-ten 

Jahrhundert. 1 kötet. Vétel 7'20 K.
4. Dr. C. H. Stratz, Die Schönheit des menschlichen 

Körpers. 1 kötet. Vétel 1P04 K.
5. Art et Decoration, Revue mensuelle d’art moderne. 6 

kötet. Vétel ( á =  17 50 K) 105 K.
6. La Plume, Alphonse Mucha et son oeuvre. 1 füzet. 

Vétel 2 86 K.
7. Magyar Iparművészet, XI. évfolyam, 1908. év, 9 füzet 

és XII. évfolyam, 1909. év, 9 füzet, összesen 18 füzet. Gólian 
Pál úr ajándéka.
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8. 8 darab exotikus lepke, kifeszítve, üvegdobozban. 
Gáspár János tanár úr ajándéka.

9. Egy koskoponya. Vétel 3 K.
10. Egy fehér galamb, fatálra állítva. Vétel 3'70 K.
11. Egy bíbic, kitömve. Szentistványi Dezső IV. o. tanuló 

ajándéka.



V. A főgimnáziummal kapcsolatos intézetek 
s a líceumban fennálló egyesületek.

1. T a n ító k ép ző .
Az 1909. évi kerületi gyűlés elhatározta, hogy a tanító

képző II. évfolyamát is önállósítja. Tömörkényi Dezsőt megerő
sítvén állásában, Votisky Zoltánt választotta meg második ta
nárnak. Ő az iskolaév folyamán megszerezte a középiskolai 
tanári oklevelet a történelem és földrajzból. A III. és IV. év
folyam még kapcsolatos maradt a főgimnáziummal, de a neve- 
léstani tárgyakban 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 Votisky Zoltán 
volt, végzett tananyaga pedig a következő:

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

Neveléstan, a testi élet ismertetése, hetenként 2 óra. Tk.: 
Dr. Schermann Adolf: Test- és egészségtan. — Tanár: Tömör
kényi Dezső.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Dr. Weszely Ödön: 
Rendszeres magyar nyelvtan. — Stilisztika. Tk.: Bánóczi—We
szely: Stilisztika és olvasókönyv. — Tanár: Tömörkényi Dezső.

Német nyelv, hetenként 2 óra. A direkt módszer alkal
mazva. — Tk.: Schuster Alfréd: Német Tankönyv a tanító- és 
tanítónőképző intézetek számára. I. r. Szó és alaktan. (1906. 
kiad.) — Tanár: Votisky Zoltán.

Egyetemes történet, hetenként 3 óra. Tk.: Farkas Sándor: 
Egyetemes történet. Őskor. Ókor. Középkor. — Tanár: Votisky 
Zoltán.

Földrajz, hetenként 2 óra. Tk.: Farkas Sándor és Dr
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Kovács János: Csillagászati és fizikai földrajz. — Tanár: Vo
tisky Zoltán.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. — Tanár: Votisky Z. 
Természetraja, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. Szterényi H.: 

Növénytan. — Tanár: Dr. Vitális István.
Ének, hetenként 1 óra. Tk.: Hodossy Béla és Sarudy Ottó: 

Magyar Énekiskola I. rész. — Tanár: Laczo Dániel.
Zene, hetenként 1 óra. Tk.: Összhangzat- és zenetan. — 

Tanár: Laczo Dániel.
Zongora, hetenként 2 óra. Tk.: A zongorajáték előisko- 

lája. — Tanár: Becker Nándor.
Hegedülés, hetenként 1 óra. Tk.: Hohmann—Bloch: He

gedű-iskola I. rész. — Tanár: Becker Nándor.
Szépírás, hetenként 1 óra. — Tanár: Votisky Zoltán. 
Egyházi ének, I. és II. évfolyambelieknél 30 choráldallam.

— Tanár: Laczo Dániel.
Testgyakorlás, 1. és II. évfolyam együtt, hetenként 2 óra.

— Tanár: Künsztter János.

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

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

Neveléstan, a lelki élet ismertetése, hetenként 3 óra. Tk.: 
Dr. Kiss Áron és Dr. Öreg János: A lelki élet ismertetése. — 
Tanár: Tömörkényi Dezső.

Magyar nyelv, hetenként 4 óra. Tk.: Bánóczy József és 
Weszely Ödön: Poétika, retorika és olvasókönyv. — Tanár: 
Tömörkényi Dezső.

Nemet nyelv, hetenként 2 óra. Mondattan. — Tanár: 
Votisky Zoltán.

Történet, hetenként 3 óra. Újkor. — Tanár: Votisky 
Zoltán.

Földrajz, hetenként 2 óra. Politikai földrajz. •— Tanár: 
Votisky Zoltán.

Mennyiségtan, hetenként 3 óra. A számtanból hatványo
zás és gyökvonás, a geometriából a szögekről. — Tanár: Rak- 
sányi Samu.
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Természetrajz, hetenként 2 óra. Tk.: Szterényi H.: Állat
tan. — Tanár: Dr. Vitális István.

Ének, hetenként 1 óra. Tk.: Hodossy Béla és Sarudy Ottó: 
Magyar Énekiskola II. rész. — Tanár: Laczo Dániel.

Zene, hetenként 1 óra. Tk.: Összhangzat- és zenetan. — 
Tanár: Laczo Dániel.

Zongora, hetenként 1 óra. Tk.: Beyer: A zongorajáték 
előiskolája. — Tanár: Laczo Dániel.

Orgona, hetenként 1 óra. Tk.: Nagy Lajos: Általános 
chorálkönyv és Köveskuti Jenő: 62 elő- és utójáték. — Tanár: 
Laczo Dániel.

Hegedűlés, hetenként 1 óra. Tk.: Hohmann—Bloch: He
gedű-iskola I. r. — Tanár: Becker Nándor.

Szépírás, hetenként 1 óra. — Tanár: Votisky Zoltán.

A főgimnázinmmal kapcsolatos III., IV. évfolyamban külön 
előadott tárgyak:

A III. évfolyamban:
Oktatástan és módszertan, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. 

Dittes—Gyertyánffy—Dr. Kiss: Népiskolai módszertan. — Ta
nár: Tömörkényi Dezső.

A IV. évfolyamban:
A nevelés és oktatás története, hetenként 2 óra. Tk.: Dr. 

Baló József: A nevelés története. — Tanár: Tömörkényi Dezső.
A magyar népoktatásügy szervezete. Tk.: Dr. Baló Jó

zsef: A magyar népoktatásügy szervezete. — Tanár: Tömör
kényi Dezső.

Tanítási gyakorlatok, heti 6 óra. — Vezető tanár: Tö
mörkényi Dezső.

Gazdaságtan, hetenként 1 óra. Tk.: H. Kiss Kálmán— 
Véniss Gyula: Mezei gazdaság- és kertészettan. IV. kiadás. — 
Tanár: Hamvak Béla.

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, zenetan. A III. és IV. évfolyambelieknél hetenként 
3 óra. Gyakorlati zeneszerkesztés és orgonajátszás. Chorálok, 
elő- és utójátékok eljátszása pedállal; a különféle akkordok,
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idegen harmonikus zöngék; elő-, köz- és utójátékok elmélete, 
begyakorlása; a modulálástan, hangzárlatok, harmonizálás; két-, 
három-, négy-, öt- és többszólamú tétel; férfikar, nő- vagy 
gyermekkar, vegyeskar. Tk.: Nagy Lajos: Általános Chorálkönyv; 
Köveskuti Jenő: 62 elő- és utójáték és Egner Adolf: Összhang- 
zat- és zenetan. — Tanár: Lacso Dániel.

Ének, hetenként 1 óra. A III. és IV. évfolyambeliek együtt. 
Énekgyakorlatok és 30 choráldallam. — Tanár: Lacso Dániel.

Ssabadkési rajs, hetenként 3 óra. I—IV. évfolyam össze
vonva. A végzett tananyag az alább felsorolt részeken kívül 
ugyanaz, mint amelyet a nagyméltóságú vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter úr az 1905. évben kiadott tanítóképző
intézeti uj tanterv az I—IV. évfolyamokra kötelezően előír. A 
rendelkezésre álló kevés idő miatt elmaradt: az orthogonal 
vetületekben való ábrázolás, a tervezési gyakorlatok, a műal
kotások ismertetése, az élő állatok utáni rajzolás és mintázás. 
Minden évfolyamban félévenként egyszer emlékezetből való raj
zolás és festés. Vázlatkönyv kötelező. — Tanár: Lencső János.

A tanítóképzőbe felvétetett az egész év folyamán nyilvá
nos és magántanuló 35, névszerint:

1. é v i ta n fo ly a m :
Braxatorisz László, Selmeczbánya, ev.
Havas Pál. Dabar Nógrádvm., ev.
Lencsó Péter. Zólyom, ev.
Sipos János, Középpalojta Hontvm., ev.
Szolovits Béla, Zolna Zólyomvm., ev.

I I .  é v i ta n fo ly a m :
Grescho János, Bagyan Hontvm., ev., r. tdm.
Hősz András, Selmecbánya, ev,
Ihlitzky Zsigmond, Felsőfegyvernek Hontvm., ev., meghalt.
Kisfaludy Kálmán, Ozdin Nógrádvm., ev.
Kiszely Gyula, Bát Hontvm., ev.
Kovács Dániel, Felsőszabadi Zólyomvm., ev.
Novák Mihály, Szécsény Nógrádvm., ev., r. tdm.
Pecznik András, Zólyommócsa, ev., r. tdm.



Podhradszky Imre, Beszterczebánya, Zólyomvm., ev.
Súr János, Pallós Zólyomvm., ev.

Magántanuló:
Lichota Sándor, ism., Kislibercse Nógrádvm., ev.

I I I .  é v i ta n fo ly a m :
Bohus Lajos, Lissó Hontvm., ev.
Kajdi Jenő, Kocsor Szatmárvm., ref.
Kanják János, Selmeczbánya, ev.
Kácser István, Liptószentmiklós, ev.
Krausz Ferenc, Baglyasalja Nógrádvm., ev.
Lacsny Lajos, Selmeczbánya, ev.
Moravecz János, Selmeczbánya, ev.
Niederland Vilmos. Selmeczbánya, ev.
Nyári Gyula, Selmeczbánya, ev.
Osztroluczky János, Beszterczebánya, ev.
Szloboda Pál, Lónyabánya, ev.
Sztrhárszkv Gyula, Tótpelsőcz Zólyomvm., ev.
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I V . év i ta n fo ly a m :
Christopharo Károly, Hegyeshalom Mosonyvm., ev.
Hrivnvák Emil, Dobronva Zólyomvm., ev.
Juricsek Pál, Császtkó Nyitravm., ev.
Lindt Tivadar, Modor Pozsonyvm., ev.
Priviczkv Ádám, Hodrusbánya, ev.
Puchovszky József, Selmeczbánya, ev.
Szlujka Gyula, SelmeczBánya, ev.

A tanítóképző nyilvános tanulóinak vizsgálatai a főgim
náziumi tanulók vizsgálataival egy időben tartattak meg. A 
magántanuló vizsgálata június hó 17. és 18-án délután volt. A 
tanképesítő vizsgálat írásbeli része egészen az állami tanterv 
szerint május 19—22-ig folyt le; a szóbeli Dr. Sztáncsek Zoltán 
kir. tanfelügyelő úr jelenlétében jún. 20—22-én. A tanképesítő 
oklevelet öt nyilvános tanuló és egy tavali magántanuló sze
rezte meg.

6
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2. Z en e in téze 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 tanítóképző céljaira —, hangjegyek és egyéb föl
szerelések 3465 K 10 íillérnyi leltári értékben. A főgimnáziumi 
növendékek száma 2 volt. — Zenetanár: Fekete István, lie. 
rendes tanár.

3. É le lm ező .
Gondnok: Suhajda Lajos.

Az élelmezőben, számításba véve az évközben kimaradtakat 
és a később jelentkezőket, összesen 142 tanulót (92 ág. hitv. 
ev., 13 ref., 33 róm. kath, 2 gör. kel. és 2 izr.) láttunk el ebéd
del és vacsorával. Ebédre hetenként ötször húslevest, egyen
ként 14 dekagramm húst és főzeléket, — kétszer rántott levest, 
körített pecsenyét és főzeléket kaptak; vacsorára hetenként 
egyszer pörköltet vagy gulyáshúst, kétszer tésztát (túrós, lekváros, 
mákos, darás felváltva), egyszer sült húst főzelékkel, egyszer 
sült húst mártással, egyszer virstlit főzelékkel és egyszer csupán 
főzeléket. Ezenkívül kaptak fejenként ebédre is, vacsorára is 
20—20 dekagramm jó, ízes kenyeret.

Az élelmezői díj 162  K. Ez az összeg azonban, tekintve 
a nagy drágaságot, nem fedezi azt a költséget, amelybe egy- 
egy élelmezés az intézetnek kerül. Egy-egy tanuló évi ellátása 
már a múlt tanév folyamán 202 K  90 /-be került, e tanév 
folyamán pedig előreláthatólag még többe. Ebből kitűnik, hogy 
az élelmező minden bent étkező tanulóval szemben nagyfokú 
jótékonyságot gyakorol, amikor — nem véve számításba az 
elengedéseket — minden tanulóra 4 0 —5 0  koronát fizet rá 
tőkéjének és alapítványainak jövedelméből. Ez pedig 142 ta
nulónál 6 0 0 0  koronánál is nagyobb összegre rúg. Figyelmez
tetjük tehát ezúttal is tanulóinkat, hogy ezt a mindenkivel 
szemben jelentékeny segélyezést gyakorló intézményt becsüljék 
meg, mint olyat, mely nemcsak az ő javukat szolgálja, hanem 
szüleik terhein is nagyban könnyít. Egyszersmind esdő szóval 
ordulunk nagyrabecsült pártfogóinkhoz, gyülekezeteinkhez, lel
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készeinkhez, a hitrokonokhoz és mindazokhoz, akiket a jó Isten 
anyagiakkal megáldott, hogy adományaikat ne vonják meg et
től a humánus intézménytől, mely a szegényebb sorsú tanuló
ifjúság hathatós, úgyszólván nélkülözhetetlen támogatója.

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

Az önállósítandó tanítóképző I., II. és III. évfolyamának 
tanulóira nézve az évi díj szintén 162 K; a főgimnáziummal 
kapcsolatos tanítóképző IV. évfolyamának tanulói ebédért és 
vacsoráért 72 K-t fizetnek.

Mint eddig, ebben az évben is többen, különösen szegény, 
szorgalmas és jó magaviseletű tanulók, azonkívül a seniorolc, 
portansok és choralisták, összesen 39-en, részesültek élelmezői 
díj elengedésben. As elengedett összeg 2250 K. Körülbelül 
ennyit gyűjtöttek supplicansaink s a gyűjtés eredményének 
megfelelő összeget szoktunk elengedni.

4. P etö fi-k ö r .
A líceumi főgimnázium kebelében fennálló «Petőfi Ön

képzőkör», mely ebben az évben munkásságának 83-ik eszten
dejét töltötte be, a jelen tanévre 1909. évi szeptember hó 15-én 
alakult meg Suhcíjda L a jo s , a magyar nyelv és irodalom 
tanárának vezetése alatt 149 taggal, akik közül 83 rendes és 
66 rendkívüli volt. A kör rendes tagjai a két felső osztály ta
nulói voltak, az V—-VI. osztály tanulói pedig mint rendkívüli 
tagok szerepeltek. Az alakuló gyűlésen az elnöknek az önkép
zés célját és módjait fejtegető beszéde s az alapszabályok fel
olvasása után a következő tanulókat választották meg tiszt
viselőknek: ifjúsági elnök: Sárpy Béla VIII. o. t., titkár: Föld- 
váry Miklós Vili. o. t., főjegyző: Lukács Ottó Vili. o. t., 
aljegyző: Gúman István VII. o. t., pénztáros: Hlóska Samu 
Vili. o. t., ellenőr: Stadtrucker Gyula VIII. o. t., levéltáros: 
Fénykövi József VII. o. t. A tisztikar pontosan és lelkiisme
retesen teljesítette kötelességét.

Gyűléseit rendszerint szerdán délután tartotta a kör. 
Összes gyűléseinek száma 34, és pedig tartott 22 rendes, 6 bi

6*
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zottsági, 1 alakuló, 1 zárógyűlést, ezenkívül 2 nyilvános és 2 
zártkörű ünnepélyt. A rendes gyűlések napirendjére a szokásos 
bejelentéseken kívül a titkárnál benyújtott és előzetesen már 
megbírált prózai és költői dolgozatok, szabadon választott vagy 
az elnök által feladott fejtegetések, előadások és szavalatok 
voltak kitűzve. A megbírált dolgozatok, fejtegetések és szava
latok végleges elbírálás céljából közös megbeszélés tárgyai voltak. 
A tagok munkásságának irányítása, szorgalmának fokozása és 
egyúttal az irodalmi munkálkodás módszerének elsajátítása 
végett a Kör vezetője ebben a tanévben is különböző tanulmá
nyokból vett tételeket hirdetett ki, amelyek kidolgozásával több 
tanuló próbálkozott meg kisebb-nagyobb sikerrel, alkalmat 
nyújtva a kör tagjainak egyes Íróink működésének behatóbb 
tanulmányozására, a műveikben megnyilatkozó szépnek felisme
résére és megértésére.

A tanév folyamán beérkezett 26 munka, 21 prózai és 5 
verses. Érdemkönyvbe került 1, jegyzőkönyvi dicséretet nyert 
9, elismerésben részesült 8, méltánylást kapott 5, bírálatlan 
maradt 3. Sikerültebb dolgozatok voltak: Földváry Miklós VIII. 
o. t. «Ünnepi beszéd március 15-én» (jegyzőkönyvi dicséret), 
Lukács Ottó VIII. o. t. «Mikszáth humora» (jegyzőkönyvi di
cséret), «Damjanich János» (elismerés), Stadtrucker Gyula 
VIII. o. t. «Tompa Mihály hazafias lírája», «A szabadságharc 
lelke: Kossuth apánk», «Munkácsy Mihály» (mindhárom jegyző- 
könyvi dicséret), Gúman István Vit. o. t. «Goethe, Der Fischer 
c. költeményének műfordítása» (jegyzőkönyvi dicséret), Simay 
Caesar VII. o. t. «A nagy orosz regényírók» (érdemkönyv), «A 
barátságról», «A hírnévről» (mindkettő jegyzőkönyvi dicséret).

Az élőszóbeli előadásban elért ügyesség feltüntetésére 
egyrészt a szabadelőadások, másrészt a szavalatok és szóbeli 
bírálatok szolgáltak. A szabadelőadások terén dicséretes tevé
kenységet fejteit ki Fénykövi József VII. o. t., aki élvezetes, 
folyékony előadásával több alkalommal az egész gyűlés ideje 
alatt tartotta kötve a kör figyelmét. Összesen 9 szabadelőadást 
hallottunk, melyek közül 5 dicséretesen sikerült, 1 sikerült, 3 
birálatlan maradt. Sikerültebbek voltak: Fénykövi József VII. 
o. t. «Az üstökösökről», «Elektromos sugárzások ritkított gá
zokban és a tünemények magyarázata az elektron alapján», 
«A hydrogénnek vassal való ötvözete s a rádium emanációja»
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(rögtönzés), «A nemzetközi segédnyelv kérdése s az esperanto», 
«Mikszáth és Selmecbánya», «Vörösmarty élete», «Emlékbeszéd 
október 6-án»; Földváry Miklós VIII. o. t. a repülőgépekről 
tartott szintén dicséretesen sikerült és élvezetes előadást, Lu
kács Ottó VIII. o. t. pedig a fontosabb optikai műszereket is
mertette egy sikerült előadásában.

A tanév folyamán összesen 38 szavalat hangzott el, me
lyek közül 16 jegyzőkönyvi dicséretben részesült, 5 elismerés
ben, 6 méltánylásban, 1 tudomásvételben; bírálatlan maradt 
10. A szavalásban kitűntek: Sárpy Béla VIII. o. t., Osztro- 
luczky Tibor Vili. o. t,, Ssalontay Oszkár VII. o. t. és Vajk 
Artúr VII. o. t. Januárius hó 19-én és februárius hó 16-án 
tartotta körünk a szavalóversenyeket. Mind a víg szavalat, 
mind a komoly szavalat versenyzői tetszés szerint választott 
darabbal léphettek fel. Víg szavalattal 10 K dijat nyert Sárpy 
Béla Vili. o. t., komoly szavalattal szintén 10 koronát Vajk 
Artúr VII. o. t.

Elhangzott összesen 96 bírálat, melyek közül 10 Írásbeli 
és 86 szóbeli volt. Gúman István VII. o. t. 2 bírálata az ér
demkönyvbe került, 1 pedig jegyzőkönyvi dicséretben részesült.

A tagok tevékenységének élesztősére s a sikeresebb mun
kálkodás jutalmazására a kör ez évben először tűzött ki pálya
tételeket, amelyeknek eredménye a követkaző volt:

1. A magyar irodalomból-. »Kemény Zsigmond mint re
gényíró.« Díja 20 K. Beérkezett 1 mű, amely Klaniczay Sán
dor tanár úr bírálata alapján méltónak találtatott a jutalomra. 
Szerzője: Gúman István VII. o. t.

2 A művészettörténetből. »A nevezetesebb építészeti stí
lusok.« Díja 20 K. Munka nem érkezett.

3. A történelemből-. » A török hódoltság jellemzése és 
következményei.« Díja 20 K. Beérkezett 1 mű, amely Szever 
Pál tanár úr bírálata szerint dicséretet érdemel ugyan, de hiá
nyai miatt a kitűzött jutalomra nem méltó. Szerzője: Trebulya 
György VII. o. t.

4. A fizikából: »A látható és láthatatlan sugarak.« Díja 
20 K. Beérkezett 2 mű, amelyek Zwick Vilmos tanár úr bírá
lata alapjan méltónak találtattak a jutalomra. Az egyiknek 
szerzője Fénykövi József VII. o. t.. a másiké Lukács Ottó 
VIII. o. r. Mindketten 20—20 K jutalomban részesültek.
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A hazafias érzés ápolása s nagyjaink iránti kegyelet le
rovása végett 4 ünnepi gyűlést tartott a kör, 2 zártkörűt és 2 
nyilvánosát.

Október 6-án tartott zártkörű ünnepélyén az aradi vér
tanuk emlékének áldozott a kör. Ennek az ünnepi megemlé
kezésnek sorrendje a következő volt: 1. Szózat. 2. Megnyitó 
beszéd. Irta és előadta Hlóska Samu VIII. o. t. 3. Az aradi 
Golgothán. Szalay Károly tói. Szavalta: Grőner Aladár VI. o. t. 
4. Emlékbeszéd. Mondotta Fénykövi József VII. o. t. 5. Októ
ber 6-án. Ábrányi Emiltől. Szavalta Szalontay Oszkár VII. o. 
t. 6. Himnusz.

December 1-én tartott gyűlését Vörösmarty Mihály em
lékének szentelte. Műsora: 1. Himnusz. 2. A vén cigány. Vörös
marty Mihály tói. Szavalta Szalontay Oszkár VII. o. t. 3. Vörös
marty élete. Emlékbeszéd. Mondotta: Fénykövi József VII. o. 
t. 4. Szép asszony. Vörösmarty Mihálytól. Szavalta Sárpy Béla 
VIII. o. t. 5. Milyen hatások alatt keletkezett Vörösmarty Za
lán futása? Irta és felolvasta Stadtrucker Gyula VIII. o. t. 6. 
Szózat.

Mint rendesen, ebben az évben is nyilvános hazafias ün
nepélyt rendezett a kör a magyar szabadság emléknapján, 
március 15-én, a Városi Vigadó nagytermében, az egész ta
nári kar, az ifjúság és városunk hazafias, művelt, nagy szám
ban megjelent közönségének jelenlétében. Műsora a következő 
volt: 1. Himnusz. Énekli az egész ifjúság. 2. Nemzeti dal. 
Petőfi Sándortól. Szavalja Sárpy Béla Vili. o. t. 3. Előszó. 
Irta Gúman István VII. o. t. Előadja Hlóska Samu Vili. o. t. 
4. Várjátok Petőfit. Bartók Lajostól. Szavalja Szalontay Osz
kár VII. o. t. 5. Ünnepi beszéd. Irta Földváry Miklós VIII. o. 
t. Előadja Gavora Lajos VIII. o. t. 6. Beliczay: Nemzeti him
nusz. — Lányi: Petőfi csatadala. Énekli a líceumi vegyeskar.
7. Damjanich János. Irta és előadja Lukács Ottó VIII. o. t.
8. Carthagói harangok. Kozma Andortól. Szavalja Vajk Artúr 
VII. o. t. 9. Szózat. Énekli az egész ifjúság.

Abban a lelkes ünneplésben, amellyel Mikszáth Kálmán
nak, ki körünknek 1863—1866-ig volt tagja, 40 éves írói ju
bileuma alkalmából az egész ország hódolt, a Petőfi-kör is ki
vette a maga részét. Április 27-én d. u. 3 órakor nyilvános 
ünnepélyt rendezett, melyen a közönség oly nagy számban je-
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lent meg, hogy a Városi Vigadó nagyterme kicsinynek bizo
nyult befogadására. Ugyanekkor a kör ezt a táviratot intézte 
a jubilánshoz: »Azon önképzőkör, melynek tagja közül került 
ki egykor a legnagyobb magyar lirikus, örömmel és büszkén 
vallja a legnagyobb magyar humoristát is a magáénak, kinek 
ma ünnepli 40 éves írói jubileumát. Midőn az országban min
denütt ünnepük nevét és hódolnak irói tehetségének, első sor
ban körünk az, mely nem mulaszthatja el, hogy örömmel és 
lelkesedéssel üdvözölje azt a férfiút, ki egykor tagjai közé tar
tozott, kinek szelleme a mai ifjúságot is áthatja s ki a ma
gyar névnek a külföldön is becsületet szerzett. Tartsa meg a 
gondviselés még sokáig irodalmunk dicsőségére, nemzetünk 
büszkeségére.« Az ünnepély műsora a következő volt: 1. Him
nusz. Énekli as egész ifjúság. 2. Mikszáth élete és müvei. Irta: 
Gúman István V11. o. t. Felolvassa: Hlóska Samu Vili. o. t.
3. Képzeletem újra. Költemény Mikszáth Kálmántól a »Petőfi 
kör« érdemkönyvében. Szavalja Szálontay Oszkár VII. o. t.
4. Mikszáth humora. Irta és felolvassa: Lukács Ottó VIII. o. t.
5. Magyar népdalegyveleg. Énekli: a líceumi vegyeskar. 6. 
Mikszáth és Selmeczbánya. Előadja: Fénykövi József VII. o. 
t. 7. A kaszát vásárló paraszt. Mikszáth Kálmántól. Előadja: 
Sárpy Béla VIII. o. t. 8. Szózat. Énekli: az egész ifjúság. Az 
ünnepély sikerére nézve álljanak itt a »Selmeczbányai Híradó« 
következő szavai: »Aki jelen volt, mindenki azt mondta, hogy 
nagyon kedves órát töltött. A nagy író személyisége, minket 
közel érintő szereplése nagyon sok érdeklődőt hozott össze a 
Vigadóba, hogy róla, a kedves Íróról mennél többet hallva 
még jobban megszeresse. Ritka ügyeséggel volt a programm 
összeállítva, úgyhogy teljes képet alkothatott magának az író
ról az is, aki még semmit sem olvasott tőle. Fénykövi József 
VII. o. t. szabad előadása igazi fénypontja volt az egész ün
nepélynek. Az előadó kitűnő, értelmes, mindenkinek egyaránt 
tetsző előadásban mondott sok érdekeset az íróról. A jóízű 
kacaj, mely a közönség körében fakadt, mutatta, hogy az elő
adást mindenki élvezi, már csak azért is, mert csupa helyi 
dolgokról szól. Mintha magát az irót hallottuk volna, amint 
jóízű humorával mesél nekünk, oly mesterien tudta elmondani 
mindazt, ami műveiben Selmeczbányáról szól.«

Munkásságuk elismeréséül s a jövőre való buzdításul a
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következők részesültek jutalmazásban: Fénykövi József VII. 
o. t. a pálvadijból 20 K, a kör részéről 10 K, az elnök részé
ről 10 K. Összesen 40 K, és Roiti A. A fizika elemei c. köny
vet. Lukács Ottó VIII. o. t. a pályád ijból 20 K. a kör részé
ről 10 K., összesen 30 K. Gúman István  VII. o. t. a pálya- 
díjból 20 K, a kör részéről 10 K, összesen 30 K. Sárpy Béla 
VIII. o. t. a vig szavalat versenydijából 10 K, a kör részéről 
10 K, összesen 20 K. Vajk Artúr VII. o. t. a komoly szava
lat versenydijából 10 K, a kör részéről 5 K. összesen 15 K. 
Simay Caesar VII. o. t. a kör részéről 15 K. Földváry Mik
lós VIII. o. t. a kör részéről 10 K. Stadtrucker Gyula VIII. 
o. t. 10 K, és Szalontay Oszkár VII. o. t. 10 K. — A jutal
mak összege 180 K. A jutalmakat a tanulók megfelelő értékű 
s maguk által kiválasztott könyvekben kapták ki.

*
A Petőfi-körrel kapcsolatban ez év januárius elején ala

kult meg az Olvasókör, mely szintén az önképzőkör tanár-el
nökének vezetése alatt működött. Tagjai a főgimnázium VI—VIII. 
o. tanulói voltak, összesen 99-en, kik 1 K tagsági dijat fizettek. 
A napibiztosok kijelölését és beosztását Fénykövi József VII. 
o. t. végezte. Az olvasószoba naponként 4—6-ig, vasárnap és 
ünnepnapokon 3—6-ig volt nyitva s különösen a téli időszak
ban sok tanuló látogatta. Olvasgattak a rendelkezésökre álló 
tudományos, szépirodalmi, élclapokból és napilapokból, vagy 
pedig sakkjátékkal töltötték idejöket.

Az olvasókör a következő lapokat járatta: Az Újság, 
Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Vasárnapi Újság, Nemzeti Sport, 
Ország-Világ, Uj Idők, Nyugat, A Hét, Uránia, Mátyás Diák, 
Kakas Márton, Selmeczbányai Hírlap, Selmeczi Diákélet, Rec- 
lams Universum. — Részben a tanári könyvtár, részben az 
egyes tanárok és tanulók a következő lapokat és folyóiratokat 
bocsátották rendelkezésére: Világ, Tolnai Világlapja, Művészet, 
Természettudományi Közlöny, Földrajzi Közlemények, Chemiai 
Folyóirat, Századok, Budapesti Szemle, Magyar Nyelv, Magyar 
Nyelvőr, Egyetemes Philologiai Közlöny, Mathematikai Lapok, 
Turisták Lapja, Akadémiai Értesítő, Ethnographia, Tornaügy, 
Kosmos, Lehrmeister, Fliegende Blätter, Illustrierte Zeitung.

A legnagyobb hálával és elismeréssel kell megemlékez
nem a lie. Zenetársaságról, mely elnökének, Becker Nándor
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lie. tanár úrnak indítványára a fejlődésnek induló kört hang
versenyének tiszta jövedelméből 100 koronával támogatta, id. 
Oszvaldt Gusztávról, ki több kötet régi folyóiratot ajándéko
zott a körnek s mindazokról, akik lapok, folyóiratok, sakkjátsz
mák átengedésével és ajándékozásával az ifjúság hasznos és 
nemes szórakozását lehetővé tették. A tanuló ifjúság ügyei 
iránt való érdeklődésükért fogadják ez utón is hálás köszöne- 
tünket s kegyes pártfogásukat ne vonják meg tőlünk a jövő
ben sem.

5. B ib lia -E g y esü le t.
A Gusztáv Adolf-féle, illetőleg Biblia-Egyesület célja sze

gény prot. egyházakat és iskolákat, részint vallásos irányú mű
vekkel, — leginkább bibliák és ujtestamentumokkal, énekes
és imakönyvekkel, részben pedig pénzbeli adományokkal is se
gíteni s a tanuló ifjúságban evang. egyházunk iránt ily módon 
is részvétet ébreszteni, ápolni és fenntartani.

Elnöke: H am ,rák  B éla , lie. tanár; alelnöke Hlóska Samu 
Vili. o. t.; főjegyző: Lukács Ottó VIII. o. t.; aljegyző: Szalon- 
tay Oszkár VII. o. t; ellenőr: Stadtrucker Gyula VIII. o. t. 
A pénztárosok, kiknek feladata az egyes osztályokban a havi 
járulékokat begyűjteni s a begyült pénzről a havi gyűléseken 
beszámolni: VIII. o.-ban Drottner Arzén VIII. o. t.; VII. o.-ban 
Trebulya György VII. o. t.; VI. o.-ban Thomka László VI. 
o. t.; V. o.-ban Lukács Nándor V. o. t.; IV. o.-ban Hurtay 
György VIII. o. t.; III. o.-ban Marek Károly VIII. o. t.; II. o.- 
ban Matulcsik Gyula VII. o. t.; I. o.-ban Kossaczky Zoltán 
VII. o. t. — A havi gyűléseken az erre önként vállalkozók 
vallásos tárgyú szavalatokat és felolvasásokat tartottak. Sza
valtak: Stadtrucker Gyula, Margócs András, Juricsek Pál, 
Kachnics Béla, Zsámbor Pál, Novák Mihály, Szalontay 
Oszkár, Osztroluczky Tibor, Hrivnyák Emil, Hlóska Samu, 
Mikljan István, Lukács Otto, Trebulya György, Stadtrucker 
Gyula, Matulcsik Gyula, Nagy Jenő. Okt. 31-én nyilvános 
ünnepélyt rendezett az egyesület a reformáció emlékére, márc. 
11-iki gyűlését pedig a szabadságharc emlékének szentelte házi 
ünnepély keretében. — A filléres adományokból befolyt az év 
folyamán 224 K 60 f. A zárógyűlés a befolyt összeget követ
kezőkép osztotta szét: A helybeli konfirmandusok részére 50
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K 42 í, egyet, gyámintézetnek 24 K, ipolyveczei egyháznak 10 
K, libetbányai egyháznak magy. énekeskönyvekre 20 K, a po
zsonyi Theol. Otthonnak 20 K. Az egyesület történetét tárgyaló 
pályamunkák jutalmazására két dijat tűzött ki az egyesület 
15 K és 10 K értékben. Jutalomkönyvet kaptak 60 K érték
ben az egyesület tisztviselői és a buzgóbb tagok közül Osztro- 
luczky Tibor VIII. o. t., Gúman István VII. o. t., Nagy Jenő 
VI. o. t., Liptai Béla V. o. t.. Kollár István IV. o. t., Zsámbor 
Pál III. o. t., Bérczy László II. o. t., Menyes Károly I. o. t. — 
Az egyesület tagjainak száma: rendes 103, pártoló 88.

6. L íceu m i z e n e tá r sa sá g .
Vezető és ügyvivő elnök: Becker Nándor, lie. rendes ta

nár. A zenetársaságnak az elmúlt tanévben összesen 273 tagja 
volt. Ezek közül 164 pártoló és 109 működő tag. A szeptem
ber 16-án egybegyült alakuló gyűlésen választott ez évi tiszt
viselők a következők: Faller Gusztáv VIII. o. t. alelnök és zene
kari vezető; Varga Jenő VIII. o. t. énekkari vezető; Sárpy Béla 
VIII. o. t. jegyző; Szalontay Oszkár VII. o. t. pénztáros; Mihályfi 
Pál VII. o. t. ellenőr; Dukász József VI. o. t. és Faller Jenő
V. o. t. szertárosok.

A szoprán-alt, a tenor-basszus, valamint a zenekar tagjai 
heti 2—2 órában jelentek meg a gyakorló órákon, amelyeket 
a zenetársaság elnöke személyesen vezetett. Az énekgyakorla
tok egészen március 15-ig, a zenegyakorlatok a Vili. osztály 
vizsgájáig folytak.

A zenetársaság 1910. január 29-én tánccal egybekötött 
jótékonycélú hangversenyt rendezett, amelynek műsora a kö
vetkező volt: 1. a) Beliczay »Nemzeti Himnusz«, b) Lányi 
»Petőfi Sándor csatadala«. Előadta a vegyeskar. 2. Herold 
»Nyitány«. Előadta a zenekar. 3. a) »A tündérkirály és a hold«. 
Svéd ballada. Karra alkalmazta Beliczay. b) Lindblad »Gőz
hajón«. Svéd ének. Előadta a vegyeskar. 4. Gabányi »Vig ma
gánjelenet«. Előadta Sárpy Béla VIII. oszt. t. 5. a) Bion »Vig 
vadászat«; b) Rohout »Mandolinata«. Előadta a zenekar. 6. 
Tariczky »Magyar népdalegyveleg«. Előadta a vegyeskar. 7. 
Schumann »Induló«. Előadta a zenekar. — A zenetársaság 
énekkara közreműködött még a líceumi »Petőfi Önképzőkör«
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március 15-iki díszülésén és a Mikszáth-ünnepélyen is egy-egy 
énekszámmal.

A hangverseny tiszta jövedelme 480 K 39 f. Ezen összeg
ből adtunk 100 koronát a lie. »Olvasókör« számára, 25 koro
nát helybeli szegény iskolásgyermekek segélyezésére és 50 ko
ronát Szeberényi ág. hitv. ev. püspök, az intézet egykori nagy 
jóltevője sírjának jókarba hozására. A megmaradt 305 K 39 f-t 
hozzácsatoltuk a helybeli népbank részvénytársaságnál kama
tozó tőkénkhez, amely most a tanév végén kamatok nélkül 
1776 K 70 f-re növekedett.

A tagsági, tetszés szerinti, igen mérsékelt járulékokból 
befolyt 131 K 42 f. Ezen összegből fedeztük évi szükségletein
ket (hangjegyek, hangszer javítások, húrok stb.).

A zenetársaság működő tagjai közül különös elismerés és 
dicséret illeti meg Faller Gusztáv VIII. o. t. alelnök-zenekari 
vezetőt és Varga Jenő VIII. o. t énekkari vezetőt.

7. T estg y a k o r ló -k ö r .
Célja a tagok testedzése, különösen a vívásnak rendsze

res gyakorlása. A lefolyt tanévben nem fejthetett ki rendszeres 
tevékenységet, mert tornatermünk egyáltalán nem volt. Az épí
tendő másodépület kertjének egy részét a tagok planirozták s 
itt azután a tél beálltával korcsolyáztak. A skizést is szorgal
masan gyakorolták. Elnöke: Künsztler János tornatanár.

8. G y o r s í r ó  k ö r .

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. Ve
zetője ebben az évben is Szever János lie. tanár volt, alel- 
nöke Lukács Ottó VIII. o. t., jegyzője Nagy Jenő VI. o. t., pénz
tárosa Stadtrucker Gyula VIII. o. t., könyvtárosa Szilvás András
VI. o. t., előadók: a kezdők részére Stibrányi Gyula és Szilvás 
András VI. o. t., a haladók részére Stibrányi Gyula VI. o. t., a 
vita-írók részére Lukács Ottó VIII. o. t. A körnek 52 rendes, 
17 pártoló tagja volt. A rendes tagok évi díja 2 K, a pártolóké
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tetszés szerinti összeg. Bevétel: 1908/9. évi pénzmaradvány 
10959 K, hátralékokból 720 K, folyó évi tagdíjakból 77'50 K, 
füzetek eladásából 2'60 K, betétkamatból 2'84 K, elnök ado
mánya az írógépre 100 K, egyéb 0'40 K, összesen 30013 K. 
Kiadás: könyvekre, lapokra 2820 K, törlesztés az írógépre L, 
II. részlet 200 K, pénzmaradvány 1910/11. évre 7193 K, össze
sen 30013 K. A kör tartott alakuló, félévi és záró-gyülést. 
Könyvtára számára, mely hetenként egyszer állott a tagok ren
delkezésére, járatta az »Országos Gyorsíró Közlöny«, »Szegedi 
Gyorsíró«, »Gyakorló Gyorsíró« című havi lapokat 3—3 pél
dányban. A tagok közül 18 kezdő, 6 haladó és vita-író tanulta 
ebben az évben a gyorsírást. A kezdők közül kiváltak: Blumen
feld Jenő és Welward László ILL, Kollár István és Varga Béla
IV., Kubisch Gyula, Lukács Nándor és Majer János V. o. t. Az 
év folyamán a kör háromszor tartott versenyírást: febr. 20-án 
(nyertesek: 1. Welward László IIL, 2. Lukács Nándor V., 3. 
Blumenfeld Jenő III. o. t.), május 6-án (1. Lukács Nándor V.,
2. Welward László IIL, 3. Kubisch Gyula V. o. t.), június 15-én 
(1. Welward László III., 2. Blumenfeld Sándor V. o. t.). A ju
talomdíjak a fent említett három folyóirat teljes évfolyamai és 
egyéb gyorsírási művek voltak, részint az elnök, részint a kör 
adományai.

A gyorsírás szépségét, hasznát bizonyítani ma már feles
leges. Ha nézzük az intézetek értesítőit, évről-évre többen és 
többen igyekeznek elsajátítani e művészetet. Hogy az eredmény 
mégsem felel meg a gyorsírás-tanító önzetlen fáradságának, 
annak az oka egyrészt a tanulók egyéb elfoglaltságában, más
részt az akaraterő gyengeségében keresendő: nem gyakorolják 
eléggé otthon az írást, gyáván meghátrálnak a képzelt nehéz
ségek elől. Az eredménytelenség oka az is, hogy a jeles, jó elő- 
menetelű tanulók s akiknek könnyed folyékony írásuk van, 
nem vállalkoznak, hanem többnyire a gyengébbek s inkább az 
alsó osztálybeliek. A jövőre nézve tehát kívánatos, hogy első 
sorban a felső osztálybeli, könnyed, jó írású s jó előmenetelű 
tanulók vállalkozzanak a gyorsírás megtanulására, annál is in
kább, mert hiszen nem úgy, mint másutt, tandíjért, hanem 
pusztán a 2 korona rendes tagsági díjért tanulhatják meg ezt 
a szép és hasznos tárgyat. Hozzá még azok, akik tökéletesen
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elsajátították a gyorsírást, mintegy jutalomképen csekély díjért 
megtanulhatják a gépírást is. Nagy előnnyel jár ez különösen 
azokra, akik esetleg a felső kereskedelmi iskolába lépnek át, 
ahol a jövő iskolai évtől kötelező lesz a gyorsírás tanulása.



VI. Az érettségi vizsgálat.

A lefolyt iskolaév érettségi vizsgálatán Farbaky István 
miniszteri tanácsos, liceumi felügyelő volt a püspök úr által 
felkért elnök, a kormányt pedig Dr. Moravcsik Géza zeneaka
démiai tanár képviselte.

Összesen 30 tanuló jelentkezett, kik közül egy másodíz
ben készült érettségit tenni.

Az írásbelit május 19—21-én tartottuk meg. Az elnök a 
következő tételeket tűzte ki:

1. A magyar nyelvből:
A politikai viszonyok irányító hatása irodalmunkra a XIX. 

század elejétől a kiegyezésig.
2. A latin nyelvből:
Ciceronis: De amicitia VI. (20—22.)
3. A mathematikából:

Geometriai: Egy erdő szélének valamely pontjából két 
egymással 120° 20'-nyi szöget bezáró egyenes utat vágunk az 
erdő túlsó széléig, az egyik 876 m., a másik 560 m. hosszú. 
Mekkora a köztük fekvő erdőterület (ha a túlsó erdőszegély 
egyenes), mekkora szöget zárnak be ezen utak a túlsó erdő
szegéllyel és milyen hosszú e szegélynek a két út közti része?

A bizottság az Írásbeli alapján egy tanulót sem utasított 
ismétlő vizsgálatra. A szóbeli érettségi vizsgálat jún. 23—27-éig 
a következő eredménnyel folyt le:

Jelesen érett 4, névszerint: Bartha Zoltán, Földváry Mik
lós, Király Endre, Lukács Ottó.

Jól érett 8, névszerint: Ágfalvi Imre, Gavora Lajos, Hlóska

*  +  I / 'Algebrai: 3V + 2 =  y  32 (s -  *)
X  \ I

2 » -  2 —  .  I 93 (3 -  «)
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Samu, Mikiién István, Osztroluczky Tibor, Podhragyay Károly, 
Stadtruck er Gyula, Volczer Károly.

Érett 9, névszerint: Bérczy Aladár, Gservenák Károly; 
Drottner Arzén, Faller Gusztáv, Gyurcsó Gyula, Reviczky Fe
renc, Ravasz Antal, Schréder Rudolf, Sebestyén Sándor.

Javító vizsgálatra utasittatott 8.
Ismétlő vizsgálatra utasittatott 1.
Az érettségit sikerrel befejezett tanulók pályaválasztása a 

következő: 1 bölcsészeti, 2 theológiai, 5 jogi, 1 orvosi, 1 erdé
szeti, 2 bányászati, 1 vaskohászi, 3 kereskedelmi, 2 vasúti, 3 
jegyzői.



VII. Figyelmeztetések a jövő iskolai évre 
vonatkozólag.

1. A z 1910—1. i s k o l a é v  t a n k ö n y v v á l t o z á s a i .
Itt csak azokat a tankönyveket soroljuk fel, melyeket az 

1910—1. iskolaév kezdetével hozunk be; az itt fel nem emlí
tett tantárgyak tankönyvei maradnak az eddigiek és feltalál
hatók »A végzett tananyag« cimü rovatban.

I I .  o sztá ly .
Magyar nyelv: Balogh helyébe Máthé-Szabó: Magyar ol

vasókönyv II. r. 1908.
Latin nyelv: Uj könyv még: Nyelvtani függelék a Geréb- 

Morvay-féle Kis latin nyelvkönyvhöz. 1909.

I I I .  o sztá ly .
Latin nyetv: Roseth helyébe Ilittrich: Latin olvasókönyv 

a III. és IV. o. számára. 1908. Hittrieh: Latin szókönyv, 1909. 
(1. I I .  o.)

I V . osztá ly .
Vallás: Bereczky helyébe Hetvényi Lajos: Keresztyén 

vallástan. 1909.
Magyar nyelv: Korda helyébe Weszely Ödön: Stilisz

tika. 1909.

V. osztá ly .
Latin nyelv: Wagner-Horváth helyébe Hittrieh: Római 

régiségek. 1910.
Német nyelv: Albrecht helyébe Schuszter Alfréd: Német 

nyelvtan, II. r. Heinrich I. elmarad.
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V II. o sz tá ly .
Német nyelv: Miklós helyébe Schuszter Alfréd: Német 

irodalomtörténeti tankönyv. I. rész.
Történet: Segédkönyv: Mika, Történeti olvasókönyv, V.

1909.

V III . o sz tá ly .
Latin nyelv: Gyomlay helyébe Dr. Schmidt A.: Szemel

vények Tacitus Annaleseiböl, II. jav. k. 1905.
Görögpótló irodalom: Dr. Geréb helyébeZsámboky Gyula: 

A görög művészet kiválóbb alkotásainak ismertetése. 1909.
Ajánljuk a szülőknek és gyámoknak nemcsak a rendhez 

szoktatás, de különösen betegségtől való megóvás szempont
jából, hogy uj könyveket szerezzenek be. Csakis a legújabb ki
adásokat vegyék meg, mert a régebbiek szerint gyermekeik 
nem haladhatnak kellőképpen. Ezt annál inkább megtehetik, 
mert nagyon sok könyvet több évre vesznek. Ezeket minden
esetre köttessék is be. A könyveket legcélszerűbben a helybeli 
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 1910—11. iskolai év szeptember elején kezdődik. Au
gusztus 31-én lesznek a javító- és pótvizsgálatok, és pedig dél
előtt 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.

5 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

7
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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 fölvélele fölött a tanártestület 
határoz. A felvételkor tartozik a tanuló felmutatni kereszt- 
levelét vagy születési bizonyítványát, továbbá orvosi bizo
nyítványt 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 
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- 
isméllők.

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 dijat, 6 K állami nvugdijilletéket, 2 K-t az 
ifjúsági könyvtárra tartozik fizetni A tandíj egész évre 48 K, 
mely a felvételkor is fizethető, de negyedrészekben okt. 15-éig 
dec. l-éig, márc. 15-éig és május 1-éig okvetlenül törlesztendő. 
Szegénysorsú, jeles előmeneteld és jó magaviseletű tanulók 
valláskülönbség nélkül tandíjelengedésben részesülhetnek. Eb
béli folyamodványaikat az iskola-tanácshoz címezve a lie. igaz
gatójánál az I. félévre vonatkozólag mellékelve az előző tanévi 
bizonyítványt okt. 1-éig, a II. félévet illetőleg a félévi értesítőt 
csatolva márc. 1-éig adják be.

Eleimezői d íj az egész tanévre ebédért és vacsoráért 
160 K, melynek negyedrésze a felvételkor, a többi negyed pe
dig nov. 15-én, február 1-én és április 15-én okvetlenül fize
tendő. Minden élelmezőbe járó tanuló a 160 koronán fölül
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még 2 K-t fizet gyógyszerekre. Az orvosi segély az összes tanu
lókra nézve díjtalan, de az élelmezőbe nem járók maguk fe
dezik gyógyszertári szükségletüket. Szegényebb szülőknek rend- 
kivüliesen megengedjük, hogy 16 koronás havi előleges részle
tekben törlesszék az élelmezői dijat. Dijelengedésnek a két első 
hónapot 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.

Szabadkézi rajzdíj egy évre hetenként 2 órai oktatásért 
20 K.

Ábrázoló mértani díj egy évre hetenként 1 órai okta
tásért 20 K.

A líceumi főgimnáziummal kapcsolatos tanítóképző nö
vendékei felvételi díjul 6 K-t, tandíj fejében egy évre 24 K-t 
s élelmezői díjul az önáliósitott évfolyambeliek 160 K-t fizet
nek, de díjelengedésért folyamodhatnak. A többi tanítóképzős 
élelmezőre 70 K-t fizet.

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

Elvárjuk tanulóinktól, hogy a szünidőben is iskolai törvé
nyeink 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 tartsák kötelességüknek, hogy az 
gazga tóságnál előzetesen jelentkezzenek, mert ismeretlen, az 
igazgatóságnál 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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