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Az igazgató jelentése az 1916—17. 
iskolai évről.

I.

Iskolánk és a háború.

I. Önvédelmi harcunk harmadik évében is becsülettel 
kivettük részünket a munkából, amit nagyon megkönnyített 
az, hogy az idén is használhattuk összes helyiségeinket. A 
tanítási órák számát mégis redukálnunk kellett, mert keve
sen voltunk és segítenünk kellett a két testvérintézeten, amit 
különben a tanítóképző tanárai a maguk részéről is viszo
noztak. A tanárok az idén is 21 órát vállaltak kötelezően. 
A tanítás csak nyolc hónapig tartott; ez alatt nem szünetelt, 
kivéve a tornát február 8-ától április 24-éig, mikor a szénin- 
ség miatt, a termet nem tudtuk fűteni.

II. Az intézeti tanárság.
1. A hadbavonultak. Künsztler János 1916. július 3-án 

orosz fogságba esett. Baksányi Samu, Szever Pál és Zwick 
Vilmos az idén is a múlt évi Értesítőben jelzett helyeken 
teljesítettek katonai szolgálatot.

2. A hadbavonult tanárok helyett tanítottak: Jezsovics 
Károly nyug. lie. igazgató 1 7s évig, dr. Vitális István főisk. 
tanár 3 évig, Wagner Géza és dr. Kosáry János tanítóképzői 
tanárok 3, illetve 1 7* évig.

3. A tanárok óratöbblete kitűnik a „Tanárok névjegyzéke 
és működése“ című rovatból.

4. A tanároknak a háborúval kapcsolatos tevékenysége
1 *
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az iskolán belül főképpen abban nyilvánult, hogy hazafias 
lelkesedéssel vállalták a többlet-munkát.

5. Minden tanár, de elsősorban a történelmet és a föld
rajzot tanítók, felhasznált minden alkalmat, hogy figyelmez
tesse tanítványait a nagy időkre.

6. Háborúsemléktárgyak gyűjtésére alkalom nem kínál
kozott.

7. Hadikölcsönt (V. és VI.) jegyzett a tanárok közül: 
Becker Nándor 1000 K, Fekete István 300 K, Lencsó János 
2000 K, Suhajda Lajos 400 K, Szever János 1000 K, Szever 
Pál 2000 K.

8. A tanárok a háborúval kapcsolatos, intézeten kívüli 
tevékenységre nem vállalkozhattak, mert az iskolaévi munka 
teljesen kimerítette erejüket.

III. A tanulók.
1. Önként jelentkezett s hadbavonult tanuló egy volt.
2. A besorozott tanulók. Bada László V., Molnár Árpád 

V., Heimann Miksa VII. és a jelen Értesítő „Az érettségi vizs
gálat“ rovatában felsoroltak.

3. Az intézetben érettségi vizsgálatot tett tanulók közül 
egynek, Wihl Lajosnak hősi haláláról értesültünk. Csak 1915- 
ben maturált és a derék, kedves tanítvány az olasz harcté
ren adta ifjú életét a hazáért.

4. Tanulóink szegények s így keveset áldozhatnak; ka
rácsonyi adományra 3'14, Hadisírgondozásra 61'40 K-t adtak.

5. Helyben rendezett, hadicélokat előmozdító concerte- 
ken a líceum tanulói szinte közreműködtek.

6. A háború hatása a tanulmányi előmenetelre, maga
viseletre az idén is általában üdvös volt; de néhány alsóbb 
osztálybeli tanulónál észrevehettük, hogy a hadiállapot meg
zavarta gondolkozásukat, a legyeimet s kitartó munkát 
illetőleg.

7. A tanulók örömmel vállalkoztak mindenféle vacatiói 
munkára.

8. Az iskolai egyesületek háborús tevékenységéről az 
egyesületek rovatában számolunk be.

9. A szülőkkel való érintkezés következménye lett, hogy 
több hadbavonult kereskedő fiának megengedtük, hogy a
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hetivásárokat az üzletben tölthesse, másokat pedig tavaszi 
mezőgazdasági munkákra bocsátottunk haza.

10. A háború hatása a mi ifjúságunkra is lelkesítő és 
önbizalmat keltő volt.

IV. Speciális helyijelenségek a háborúval kapcsolatban 
nem voltak észlelhetők, mert Selmecbánya távol esik a ha
dak mozgalmas életétől.

1. Az intézet belélete.

Országos gyásznak az éve volt az 1916/17. iskolaév, 
mert elvesztettük szeretett öreg királyunkat; de intézetünket 
is nagy szomorúság érte, mert elhagyott bennünket kedves 
volt tanártársunk, Osztroluczky Gyula. Nyugalomban töltötte 
utolsó éveit, miután 1881-től 1911-ig szolgálta a líceumban 
a nevelés nemes ügyét. Március 16-án kisértük ki a helybeli 
testvérintézettel együtt utolsó útjára s a sírnál Hamrák Béta 
vallástanárunk, az ő volt tanítványa és Klaniczay Sándor, a 
tanári széken az ő utódja tett fogadalmat, hogy emlékét az 
iskola mindenkorra híven meg fogja őrizni.

Augusztus 31-én ugyan tartottunk néhány külömbözeti 
vizsgálatot a latin nyelvből, de miután megérkezett a minisz
ternek az évnyitást másodszor is elhalasztó rendelete, a ja
vítóvizsgálatokat csak szeptember 28-án ejtettük meg. 
E napon és 29-én, 30-án írtuk be a tanulókat s így október 
1-én megnyithattuk az évet és 2-án megkezdhettük a 
tanítást.

Velem együtt kilencen voltunk; Künsztler János, Bak- 
sányi Samu, Szever Pál, Zwick Vilmos távol és Dr. Fucskó 
Mihály állása még be nem tölthető. Hálás köszönettel vettük 
tehát, hogy Jezsovics Károly, Dr. Vitális István, Wac/ner Géza 
és Dr. Kosáry János ebben az évben is szívesek voltak ben
nünket kisegíteni. Három iskolaszolgánk pótlására kaptunk 
egy orosz foglyot; az iskolaév végén legalább az 1866-ban 
született Lengyel Samu hazakerült a harctérről.

Miután Klaniczay Sándor az 1916. évi egyhavi torna
tanfolyamon részt vett, átvehette a tornatanítást s így a 
testgyakorlást nem- voltunk kénytelenek annyira elhanyagolni,



6

mint az előző két évben. A skiket is kiosztotta a jelentkezők 
között, de már a Testgyakorló Kört egyéb nagy elfoglaltsága 
miatt nem léptethette ismét életbe.

November 30-án gyászünnepélyre gyűltünk össze: Bol
dogult királyunk uralkodását én méltattam; mint máskor, 
ha az ifjúsághoz szólok, most is egyes, az emlékezőtehet
séget segítő mozzanatokat emelve ki: 86 éves korában halt 
meg I. Ferenc József, miután 68 évig uralkodott, a 68 óv 
első negyedéről csak bánatosan, de a többi háromnegyedére 
annál nagyobb örömmel emlékezik meg a magyar, a 89 és 
98 volt a nagy tűrőnek két legszomorúbb éve. Dec. 30-án IV. 
Károly király megkoronázását a templomban ünnepeltük, hol 
Hamvak Béla vallástanárunk prédikált, január 4-én pedig, 
miután tanulóink a karácsony-újévi szünetről visszaérkeztek, 
a liceumban tartottunk koronázási emlékünnepélyt, melyen 
én méltattam a koronázást s köszöntöttem uj királyunkat, 
mint a béke fejedelmét, Suhajda Lajos felolvasta a Népeim
hez intézett szózatot és a Hitlevelet, Zsámbor István VI. o. 
tanuló pedig elszavalta Vörösmarty Himnuszát. Rendkivüli 
volt a május 20-iki Arany János emlékünnepély is. Dr. Pau- 
lovics István szép beszédben méltatta a Toldi-trilógia alapján 
nagy költőnk egyéniségét, Engel Imre VII. o. t. Aranyról 
olvasott fel sikerült dolgozatot, Kossuth Vilmos VII. o. t. A 
hídavatást, Lukacsek Emil VII. o. t. pedig Rachel siralmát 
szavalta el hatásosan.

Az április 11-iki ünnepélyen a templomban voltunk az 
itt levő VIII. osztálybeli és az érettségire előkészítő tanfolya
mon résztvevő tanulókkal. A húsvéti vakáció utáni rossz 
idő lehetetlenné tette az idén is az ezzel összefüggően szo
kásos kirándulást.

Kísérletet tettünk, hogy a helybeli Apolló-mozgóképszín- 
házban külön ifjúsági előadásokat rendeztessünk. Ilyen dec. 
13-án és jan. 22-én volt. De a közlekedési nehézségek miatt 
a képek késedelmes érkezése és a benzin kifogyása mind 
kétszer sok óráját rabolta el az ifjúságnak.

Protestáns ünnepélyeink voltak: október 31-én a refor
máció évfordulója, mely alkalommal, valamint május 6-án, az 
úrvacsorához járultunk.

Szabad napok voltak még: október 4-ón, ápr. 27-én,
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máj. 9-én. Főigazgatói szabadnapot adtam nov. 13-án s ezt 
arra használtuk fel, hogy az ifjúsággal kirándultunk.

Minthogy az idén is úgyszólván minden erőt a háború 
vett igénybe, városunk egyesületi élete még mindig szünetelt. 
Ebben tehát nem is vehettünk részt.

Ifjúsági egyesületeink közül kettő: a Zenetársaság és a 
Testgyakorlók Köre a lefolyt iskolaévben szünetelt, mert 
régi, kipróbált vezetőik mozgósítva voltak. A többi egyesület 
működéséről az „Egyesületek“ rovatában számolunk be.

A szokásos téli hangverseny, valamint a májusi ünne
pély az idén is elmaradt. Ez az év sem lehetett a mulat
ságok éve.

Jurkovich Emil tankerületi főigazgató, mint miniszteri 
megbízott, nov. 3., 4. és 12-én látogatott meg bennünket. 
Lelkesítő és elismerő szavai újabb kitartó munkára buzdí
tottak bennünket.

Hivatalból részt vettem a Pozsonyban 1916. augusztus 
24-én tartott kerületi gyűlésen s az előző napok bizott
sági gyűlésein, október 6-án Budapesten az egyetemes tan
ügyi bizottságban, ugyanott november 8—10-ig az egyete
mes gyűlésen.

Tanári értekezleteinket gimnáziumi rendtartásunk köve
telményei szerint tartottuk meg. A tanulókat nov. 24-én és 
márc. 26-án intettük, miről a szülőket is értesítettük, kik 
a Félévi Értesítő útján is tudomást szereztek gyermekeik 
haladásáról, magaviseletéről. Az utóbbi ellen általában nem 
volt kifogás. Egy tanulóra mégis ki kellett mondanunk, hogy 
a jövő iskolaévben fel nem vesszük és egyet ki kellett 
zárnunk. Az eddigi gyakorlatunk az volt, hogy úgy az Intő
ket, mint a Félévi Értesítőket postán küldtük el a szülőknek. 
Az uj póstadíjszabás azonban azt olyan költségessé teszi, 
hogy ezután a tanulóknak vagyunk kénytelenek átadni az 
iratokat, hogy ők küldjék el szüleiknek.

Bejáró leány-magántanulóink száma 20 volt. Az óraközö
ket a könyvtárban. Suhajda Lajos felügyelete alatt töltötték. 
Mindnyájan igen szépen haladtak, öten tiszta jelesek lettek.

Dr. Tóth Imre bányakerületi főorvos, ki 13 éven át 
tanította nálunk a VII. és VIII. osztályban az egészségtant, 
erről az idén lemondott. így ezen rendkívüli tantárgy el-
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maradt, annálinkább, mert dr. Szegedi Sándor élelmezői és 
iskolaorvos még mindig mozgósítva volt. Őt Dr. Kapp Jakab, 
Dr. Tandlich Ignác és Dr. Tóth Imre helyettesítették tanulóink 
gyógykezelésében, mely buzgó tevékenységükért őszinte kö
szönetét mondunk.

Zachar Adám róm. kath. hitoktató az egész évben kato
nai szolgálatot teljesített, őt Szentgyörgyi Endre róm. kath. 
segédlelkész helyettesítette.

A trachomavizsgálatot a hatósági orvos december 6-án 
és május 5-én ejtette meg s beteg tanulót nem talált.

2. A líceum kormánya.

Az 1915-ben hat évre megalakult, Kormányzó Testület
nek és Iskolatanácsnak az elmúlt iskolaévben szinte volt 
gyásza. 1917. június 4-én a Mindenható magához szólította 
Frenyó Gyula nógrádi főesperesnek, iskolánk régi barátjának 
nemes lelkét s így az idei kerületi közgyűlés lesz hivatva 
helyébe Korm. Testületi tagot választani. A tagok máskülöm- 
ben ugyanazok, kiknek nevei a múlt évi Értesítőben ta
lálhatók.

A líceum kormányát 1916/17-ben újra főképpen az is
kola anyagi helyzete foglalkoztatta. Utalva arra, amit a múlt 
évi Értesítőben felhoztam, a 2017/1916. M. E. számú rendelet 
alapján 1916. augusztus 28-án Békéscsabán történt meg
egyezés szerint a régi bérlő 1917. szept. 30-ig évi 4400 ko
ronával az eddigi 6600 K helyett megtartotta ugyan a bér
letet, de a birtok jövedelmezősége ezzel sem látszott bizto
sítottnak. így fogta fel a helyzetet az 1916. évi egyetemes 
Közgyűlés, a líceum egyik fentartója is. Jegyzőkönyve 112. 
p. 6. kikezdésével felhívta a líceum Kormányzó Testületét, 
hogy ingatlan jövedelmének fokozása által is igyekezzék a 
hiány fedezéséről gondoskodni. Miután a múlt évben a Köz
telekben, a Gazdasági Lapokban és a Békésmegyei Közlöny
ben 3—3-szor hirdetett földbérleti pályázat csak avval az 
eredménnyel járt, hogy egy bérlő jelentkezett 3300 K évi 
bérösszeggel, a Kormányzó Testület nem talált a birtok jöve
delmének fokozására más módot, mint hogy a Breznyik-
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birtokot eladja. Szeberényi Lajos Zs. békéscsabai lelkész ön
zetlen buzgóságától támogatva, elkészítette a tervet, mely 
szerint a birtok parcellázva az eddiginél mintegy háromszor 
akkora jövedelemhez juttatná a líceumot. Az idei kerületi 
közgyűlésnek kell döntenie a felett, hogy a Korm. Testületi 
szabályrendelet 6. pontja szerint megadja-e az engedélyt az 
ingatlan eladására.

3. Fenntartók és pártfogók.

A líceumi főgimnáziumot az állam 1915. évi július hó 
1-től évi 40000 korona fentartási összeggel segélyezi. Az ág. 
hitv. ev. egyházegyetem évi segélye 5000 korona, azonkívül 
még 252 korona. A helybeli ág. hitv. ev. egyház adja a 
líceumi régi épületet. A Kach'elmann-féle ház csak a líceum 
céljaira használható. A Breznyik-birtokalapból az 1916. évre 
eső jövedelemből 4417 koronát fordíthattunk az iskola fenn
tartási költségére.

Az ösztöndíj-alap kamatja ez iskolaévben 2404 K volt. 
Az ág. hitv. ev. egyházegyetem a Teleky-Roth ösztöndíjra 70, 
a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület a Németh István- 
félére 84, dr. Mikler Gusztáv 200, dr. Szmik Gyula 100, 
Szpiska Mihály 50, az Izr. Nőegylet 50, Selmecbánya város 20, 
Farbaky István líceumi felügyelő úr 20, dr. Thébusz Béla 50 
K-t, Joerges Ágost 17'70 K, Grohman Gyula 16'20 K értékű 
könyvet.

A tanári nyugdíjalapot pártfogolta Nicora Sándor űr 10 
K adománnyal.

A líceummal kapcsolatos élelmezőre a dunáninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerület adott 1916/17. évre 500 és az 1916. 
évre rendkívüli segélyül 500 K-t. Az élelmezőt pártfogolták: 
a gróf Stabiléin Ottó hagyomány 250 K 40 f, dr. Thébusz 
Béla 200 K, Ivánka István 100, Dr. Szmik Gyula 100, Dr. 
Miklósy Zoltán 20, özv. Sulcz Endréné 10, Szandriki ezüst
árugyár 10, Kőszegi egyház 4, Medzihradszky Gusztáv 5, a 
Selmeci Takarékpénztár 100 K, a Selmeci Népbank 50 K, 
a mosoni ág. hitv. ev. esperesség 14 K, a körmöcbányai egy
ház 10 K adománnyal.
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A szupplikációból (a szupplikansok járulékainak, költ
ségeinek és a postaköltség leszámításával) 1722 K 53 fillér 
folyt be és pedig:

1. Hont, Bars, Komárom, Fejér és Esztergom megyékből: 
379 K  32 fillér. Nagyobb adományok: Ivánka István, Kosz
tolányi István 20—20, Rudnay Béla 10, Névtelen 8, Vajda 
Barna, Bende Miklós, Dedinszky Aladár, Paksy Péter, Kon
koly Thege Sándor, Medveczky Sándor, Rásky Mihály, Weszt- 
fried Ernő, Bánszky Mihály, Repiczky Emil, a Selmeci Nép
bank báti fiókja, a Bátvidéki Takarékpénztár, a Hontmegyei 
Népbank, az Ipolysági Takarékpénztár, az ipolyvecei ev. egy
ház, az ipolysági ev. egyház, a komáromi ev. egyház, a Fejér
megyei Takarékpénztár, a Székesfehérvári Takarékpénztár, a 
Székesfehérvári Kereskedelmi Bank, az alsószelezsényi ev. 
egyház, Cservinka Mór, a Lévai Kereskedelmi Bank bakabá
nyai telepe, N. N. 5—5, Huszák Ágost, Ipolyság nagyközség, 
a derzsenyei ev. egyház, a lévai ev. egyház 4—4 K.

2. A pestmegyei esperességből: 325 K  32 fillér. Nagyobb 
adományok: Br. Prónay Dezső, Földváry Elemér, Okolicsányi 
Gyula, Lándori dr. Kéler Zoltán 20—20, dr. Thébusz Zoltán, 
Kéler Napóleon, Tolnay Lajos, a Félegyházi Takarékpénztár, 
a Rimamurány-Salgótarjám Vasmű Rt. 10—10, Zachar Vidor 
6, dr. Genersich Antal, Monárné, dr. Kozma Endre, dr. Hofier 
József, dr. Krepuska Géza, a kiskunfélegyházai egyes. prot. 
egyház, a kecskeméti ref. egyház. Magy. Takarékpénztárak 
Közp., Jelzálogbankja, az osztálysorsjáték igazgatósága, Schop- 
per J. G., Magyar Jelzáloghitelbank, Kisbirtokosok Orsz. Föld
hitelintézete, Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Kovách Imre, 
Gregersen G. és fiai 5—5, Illyés Kálmán, Dürringerné, a rá
koskeresztúri ev. egyház 4—4 K.

3. Arad, Békés, Csanád, Csongrád és Jásznagykúnszolnok 
megyékből: 255 K  80 fillér. Nagyobb adományok: Lipták Galó 
10, a Békéscsabai Áruforgalmi Rt., a tiszaföldvári ev. egyház 
6—6, Békéscsaba község, a Korponai Takarékpénztár békés
csabai fiókja, a Békéscsabai Gőzmalom Rt. 5—5, Réthy Béla, 
a békéscsabai ev. egyház, Gécs és társai, a Csabai Gőztégla
gyár, Balázs Jánosné, a szarvasi ev. egyház, az orosházai 
ev. egyház 4—4 K.

4. A zólyomi és gömöri esperességekből: 226 K. Nagyobb
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adományok: Thomka László 20, Hanzlik Andor 12, Moravcsik 
József, Szászpelsőc község, a szászpelsőci ev. egyház 10—10, 
a zólyomi ev. egyház, Mátyásfalva község, Stádler 'Tóforné 
5—5, a korponai ev. egyház, a Korponai Takarékpénztár, Uj- 
mogyoród község, a besztercebányai ev. egyház, a libetbá- 
nyai ev. egyház 4—4 K.

5. A nógrádi esperességből: 164 K  40 fillér. Nagyobb ado
mányok: Dr. Szontagh Tamás 20, Almásy grófné, a salgótar
jáni acélgyár, Hanzély Gyula, Degenfeld Lajos gróf 10—10, 
Bende Mihály, Bende Miklós 5—5, Pálfy Móric, Kondor Vil
mos, a dabari ev. egyház, Jónásch, Mihalovics Samu, dr. 
Liebermann Mór, Br. Buttler Ervin 4—4 K.

6. Túróc, Trencsén, Nyitra, Pozsony, Árva és Liptó me
gyékből: 141 K  80 fillér. Nagyobb adományok: Zay Miklós 
grófné, Beniczky Kálmán 10—10, Árva vm. közönsége, Zsuffa 
R. 5—5, Csillaghy József, N. N., az óturai ev. egyház, a miavai 
ev. egyház 4—4 K.

7. Bácsbodrog, Torontói megyékből: 125 K  80 fillér. Na
gyobb adományok: Reich Henrik, Sajkásszentiván község, 
Petrőc község 10—10, Walter Ádám, a Kulai Takarók- és 
Hitelintézet, a petrőci ev. egyház 5—5, az óverbászi ev. egy
ház, a torzsai ev. egyház, a kátyi ev. egyház, a Petrőci Ta
karékpénztár, Jeszenszky, Starke Samu 4—4 K.

8. Heves, Borsód, Hajdú, Szabolcs, Zemplén, Ábaujtorna, 
Szatmár és Sáros megyékből: 104 K  09 fillér. Nagyobb ado
mányok: Sziberth Gusztáv 10, Nyíregyháza város 6, Börzsö
nyi Viktor, Zsivora Samu, a hajdúnánási ref. egyház, a Nyíregy
házai Takarékpénztár 5—5, Zsáry Samu, a Hajdúböszörményi 
Részvénytársulati Takarékpénztár, a Hajdúböszörményi Városi 
Takarékpénztár 4—4 K.

Amikor a nemesszívű adakozóknak ezúton is hálás kö- 
szönetünket nyilvánítjuk, kérjük őket, hogy szokásos adomá
nyaikat, iskolánk és ifjúságunk egyéb pártfogóinak és jóakaróinak 
esetleges adományaival együtt, minthogy a jelen viszonyok kö
zött szupplikansokat nem küldhettünk ki, az értesítőhöz 
mellékelt póstautalványon közvetlenül az intézet igazga
tóságának küldjék meg. Élelmezőnk, mint szegényebbsorsu 
tanulóifjúságunk hathatós, úgyszólván nélkülözhetetlen támo
gatója. sohasem szorult rá annyira nagyrabecsült pártfogóink,
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gyülekezeteink, lelkészeink és hitsorsosaink gyámolítására, 
mint a mai drágasági viszonyok között.

A „Tanárok Özvegyeit és Árváit Segítő Országos Egyesület“ 
számára, az intézmény megalakulásától kezdve a jelen tanév 
végéig, 216913 K-t gyűjtöttünk. Ebből az összegből 1000 
K-t az 1913. évben küldtünk be az egyesület pénztárába a 
Selmecbányái ág. hitv. ev. lie. főgimnázium I. alapítványa
ként, 1917. május 29-én pedig II. alapítványul egy darab 
1000 K névértékű hadikölcsönkötvényt küldtünk, melyet 920 
K-ért vásároltunk, úgy hogy jelenleg 24913 K-t kezelünk ezen 
a címen. Az 1916/17. tanév folyamán adományaikkal támo
gatták az egyesületet: Dr. Paulovics István lie. tanár 35 K, 
Dutkó János kir. járásbíró, Sziberth Gusztáv szatmárzsadányi 
földbirtokos, Szever János lie. tanár . 10—10 K, Jeszenszky 
Gusztáv korponai rendőrfőkapitány 6 K, Feldszam János hod- 
rusbányai földbirtokos 5 K, Schliesshahn Henrik postatiszt 4 
K, az V. osztály 110 K. A magánvizsgálatok után 5% 82'33 
K, kamatjövedelem 35'55 K. Gyarapodás 198'98 K.

A nemesszívű adományozók fogadják ez utón is hálás 
köszönetünket!



I I .

Tanárok névjegyzéke és működése.

Nyugalomban: Jezsovics Károly.
A miniszter által ajánlott takarékossági elvet követve, 

e rovatot az eddigitől eltérő alakban adom. Különösen, mivel 
a végzett tananyag közlése most egészen elmarad, itt jelzem, 
hogy a tanárok eltérve a rendes óraszámtól, hány órában 
tanítottak egy-egy tantárgyat. A tantárgyak rövidített jelzése 
lesz: V =  vallás, Mgy =  magyar, L =  latin, G =  görög, 
Gpmgy =  görögpótlómagyar, Gpr =  görögpótlórajz, N =  német, 
T =  történet, F == földrajz, Tr =  természetrajz, Tt =  termé
szettan, M =  matematika, Rg =  rajzoló geometria, B =  tilos, 
propádeutika, Sz =  szépírás, Tgy =  testgyakorlat, E =  egy
házi ének. A római szám az osztályt, az arabs-szám pedig a 
heti órák számát fogja jelezni. A tanárok heti óráinak ösz- 
szegét h. ó.-val, működési éveiket a liceumban m. é.-vel 
közlöm. Végül a tanítóképzőben (tkp.) és a leányiskolában 
(lk.) adott órákat tüntetem fel:

1. Tanári testület.

1. Király Ernő igazgató-tanár, T. V. 2, VI. 2, VII. 3, VIIL 
3, M. V. 3, h. ó. 13, m. é. 32, tkp. 2, lk. 1.

2. Becker Nándor rendes tanár, N. III. 4, IV—VIII. 3, 
Tr V. 3, Gpmgy V. 2, VIII. 2, h. ó. 26, m. é. 21'5, tk. 2. A 
VI. o. főnöke.

3. Fekete István r. t. L. V. 6, VI. 5, G. V. 4, VIII. 4, Gpmgy 
VI. 2, VII. 2, h. ó. 23, m. é. 23, lk. 6. Az V. o. főnöke, a Kor
mányzó Testület jegyzője.
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4. Hamrák Béla vallástanár, r. t. V. I—VIII. 2. E. I. II. 
és III. IV. 1. T. III. 3, h. ó. 21, m. é. 14, tkp. 6, lk. 2. A Biblia- 
Egyesület elnöke.

5. Klaniczay Sándor r. t. Mgy. VI. 3, VII. 3, L. II. 6, VII. 
5, Tgy I. 2, II. 2, III. IV. 2, V. VI. 2, VII. VIII. 2, h. ó. 27, m. é. 8, 
tkp. 2. A II. és VII. o. főnöke, a tanári értekezletek jegyzője, 
a klasszika-filológiai szertár őre, az ifjúsági könyvtár kezelője.

6. Künsztler János tornatanár, r. t. m. é. 19'5. Az egész 
évben a harctéren.

7. Lencsó János rajztanár, r. t. Rg. I. 3, II. 3, III. 2, IV. 2,
Gpr. V. VI. 2, VII. VIII. 2, M. II. 4, Sz. I. és II. 1, h. ó. 2o’
m. é. 28. A rajzszertár őre.

8. Dr. Paulovics István r. t. Mgy. II. 5, IV. 4, VIII. 3,
L. IV. 6, VIII. 4, T. IV. 3, Tr. I. 2, II. 2, h. ó. 29, m. é. 14. A 
IV. és VIII. o. főnöke, a Petőfikor elnöke.

9. Raksányi Samu r. t. m. é. 14. Az egész évben a 
harctéren.

10. Suhajda Lajos r. t. Mgy. I. 5, V. 3, L. I. 6, F. I. 3,
M. I. 3, IV. 3, B. VIII. 3, h. ó. 26, m. é. 18, tkp. 2. Az I. o.
főnöke, az élelmező gondnoka, a liceumi könyvtár kezelője, 
a Gyorsírókör elnöke.

11. Szever János r. t. L. III. 6, G. VI. 4. VII. 4, F. II. 3,
Mgy III. 4, M. III. 3, h. ó. 24, m. é. 24. A III. o. főnöke,
liceumi számvevő.

12. Szever Pál r. t. m. é. 15. Az egész évben a harctéren.
13. Zwick Vilmos r. t. m. é. 8. Az egész évben a harctéren.
14. Tóth Lajos ref. lelkész, hitoktató, h. ó. 2, m. é. 8.
15. Zachar Ádám r. k. segédlelkész, hitoktató, m. é. 6.

Az egész évben a harctéren lévén, őt helyettesítette Szent- 
györgyi Endre r. k. segédlelkész, V. I—VIII. h. ó. 16, m. é. 1.

16. Welwárd Jakab izr. rabbi-helyettes, V. I—VIII. h. ó. 8. 
m. é. 30.

17. Jezsovics Károly nyug. lie. igazgató, M. VI. 3, VII. 2, 
VIII. 3, h. ó. 8.

18. Dr. Vitális István bány. és érd. főiskolai tanár, Tr. 
IV. 2, VI. 2, h. ó. 4.

19. Wagner Géza tanítóképzőintézeti tanár, Tt. VII. 4, 
VIII. 4, h. ó. 8.

20. Dr. Kosáry János tanítóképzőintézeti tanár, F. III. 2.
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2. Irodalmi és társadalmi működés.

Ugyanaz, mint a múlt évben. Dr. Paulovics István a 
magyar hadikölcsönök sikerének az előmozdításáért Elismerő 
Oklevelet kapott.

3. Végzett tananyag.

A) lien (les tantárgyak.

A rendes közléstől eltekintek, annálinkább, mert úgyis 
az állami tantervet vagyunk kötelesek betartani. Tankönyv
változtatás nem volt és az 1917—18. iskolaévben sem lesz. 
Az osztályfők nevei, az egyes osztályokban az egyes tantár
gyakból adott óraszám feltalálható a III. 1. rovatban. Azoknak, 
akik a végzett tananyagot részletesebben akarnák megtudni, 
2 korona lefizetése ellenében elküldjük régibb Értesítőink 
egy példányát, melyben arra vonatkozólag tájékozódhatnak.

B) Kötelező játék-délután.

Az idén elmaradt.

C) Rendkívüli tantárgyak.

Egészségtan, nem taníttatott. L. az igazgatói jelentést.
Műének, ez évben elmaradt.
Gyorsírás, 1. a Gyorsírókört.
Szabadkézi rajz, hetenként 2 óra. Rósztvehetnek a III. 

osztálytól a VIII. osztályig járó liceumi tanulók. Évi tandíj 
20 korona. A tananyag ugyanaz, mint a görögpótló-rajzé. 
Résztvettek összesen 12-en. — Tanár: Lencsó János.



III.

A tanulókra vonatkozó adatok.

1. A tanulók névsora és előmenetele.
Magyarázat: A minden tantárgyból jeles tanulók neveit vastagabb 

betűkkel nyomattuk. A tanulók neve után következő helynév a tanuló 
illetőségét jelzi.

Rövidítések: ism. =  ismétlő; tdm. =  tandíjmentes; r. tdm. =  
részben tandíjmentes; ev. =  ágostai hitvallású evangélikus; ref. =  refor
mált; r. k. =  római katolikus; g. k. =  görög keleti; izr. =  izraelita.

I. osztály.
Adamcsik Samu. Hontbagonya, Hont vm, ev.
Andrási Géza, ism., Selmecbánya, r. k.
Ballay Géza, Szentantal, Hont vm., r. k.
Borhegyi "Miklós, Selmecbánya, r. k.

5 Brodnyánszky János, r. tdm., Bacúr, Zólyom vm., ev. 
Eckstein Mór, Selmecbánya, izr.
Finkelstein Tibor, Selmecbánya, izr.
Gálik Béla, Selmecbánya, r. k.
Grescho Béla, ism., Bát, Hont vm., ev.

10 Heiler Gusztáv, Hegybánya, Hont vm., r. k.
Holuby Vilmos, Felsőrakonca, Hont vm., ev.
Kaldrovits Pál, Vihnye, Bars vm., r. k.
Kordos Ernő, Nómetlipcse, Liptó vm., ev.
Kovácsik Milos, r. tdm., Bakabánya, Hont vm., ev.

15 Leber János, Alsóhámor, Bars vm., r. k.
Licskó Béla, Selmecbánya, r. k.
Licskó Imre, Selmecbánya, r. k.
Lőwy József, Selmecbánya, izr.
Maczner Lajos, Selmecbánya, izr.
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20 Maschek József, Selmecbánya, r. k.
Michalovics Barna, Fakóyezekény, Bars vm., ev. 
Michalovics László, Fakóvezekény, Bars vm., ev. 
Neuschwentner Ágost, Selmecbánya, r. k. 
Neuschwentner János, Selmecbánya, r. k.

25 Pelachy Gyula, Selmecbánya (Istvánháza,) ev. 
Philadelphy László, Selmecbánya, ev.
Plavecz Gusztáv, Bakabánya, Hont vm., ev.
Polszter József, Harta, Pest vm., ev.
Pramuka Károly, ism., Selmecbánya (Kisbánya), r. k. 

30 Reményi Ferenc, Selmecbánya, izr.
Sasvári József, Selmecbánya, r. k.
Schneider Miklós, Selmecbánya, r. k.
Schulcz Imre. ism., Selmecbánya, izr.
Sós Aladár, Vihnye, Bars vm., izr.

35 Stahl Béla, Selmecbánya, r. k.
Starke Vilmos, Diósgyőr, Borsod vm., ev.
Sugár Gyula, Selmecbánya, ev.
Suhajda Béla, Nagykürtös, Nógrád vm., ev.
Szászik Ferenc, Selmecbánya (Istvánháza), r. k.

40 Trczka János, Selmecbánya, ev.
Trczka Lajos, Selmecbánya, ev.
Vöröss Jenő, Lupény, Hunyad vm., r. k.
Wilbeber Pál, Selmecbánya, r. k.

Magántanulók:
Abzinger Angela, Hodrusbánya, r. k.

45 Onciu Aurél, Ujozora, Torontál vm., g. k.
Stahl Piroska (bejáró), Selmecbánya, izr.
Szever Jolán (bejáró), Selmecbánya, ev.
Szolár Erzsébet (bejáró), Selmecbánya, ev.
Ungár Erzsébet (bejáró), Selmecbánya, izr.

50 Weisz Stefánia (bejáró), Selmecbánya, izr. 
Winterstein Ilona (bejáró), Selmecbánya, izr.

Kimaradt:
Roth Lipót, Selmecbánya, ev.

Kizáratott:
Elek Antal, ism., Selmecbánya, r. k



18

II. osztály.
Bartkó Barna Szászpelsőc, Zólyom vm. ev.
Blázy János, ism. Selmecbánya ev.
Blázy Miklós, Selmecbánya ev.
Blumenfeld Imre, Selmecbánya, izr.

5 Bruoth Béla, Alsószabadi. Zólyom vm. ev.
Cseh Géza, Hegybánya, Hont vm. r. k.
Csesznák Jenő, r. tdm. Selmecbánya, ev. 
Goldberger László, Selmecbánya, izr.
Hodina Béla, Petrozsény, Hunyad vm. r. k.

10 Huszágh András, Vihnye, Bars vm. ev.
Kotri István, Alsóhámor, Bars vm. r. k.
Kozányi Artúr, Selmecbánya, r. k.
Král István r. tdm. Szászpelsó'c, Zólyom vm., ev. 
Majduch Samu, Selmecbánya, ev.

15 Mazura János, Bakabánya, Hont vm., ev. 
Medzihradszky Tibor, Zsarnóca, Bars vm., ev. 
Mikuska János, Bagonya, Hont vm., ev.
Molnár Pál, Hodrusbánya (Selmecbánya), r. k. 
Nemes István, Selmecbánya, r. k.

20 Paxner Jenő, r. tdm., Selmecbánya, r. k.
Petró János, Zsibritó, Hont vm., ev.
Planovszky Imre, Alsóhámor, Bars vm., r. k. 
Polónyi János, Selmecbánya, ev.
Pomekács Sándor, ism. Alsóhámor, Bars vm., ev. 

25 Rosenfeld Pál, Selmecbánya, izr.
Róth Vilmos, Selmecbánya, ev.
Steiner Ármin, Ujantalfalva, Gömör vm., izr. 
Strelinger József, Hegybánya, Hont vm., izr. 
Suhajda Lajos, tdm., Selmecbánya, ev.

30 Szarka Antal, Istvánháza (Selmecbánya), r. k. 
Szentiványi Oszkár, Zólyom, Zólyom vm., ev. 
Tihanyi József, Hegybánya, Hont vm., r. k. 
Trczka József, Selmecbánya, ev.
Visnyovszky Gyula, Selmecbánya, ev.

35 Wollner Vilmos, Ipolyság, Hont vm., izr.



Magántanulók:
Barlai Edit, (bejáró), Selmecbánya, ev.
Szever Róza, (bejáró), Selmecbánya, ev. 
Wahlberg Gyula, Pálosnagymező, Bars vm., izr.

III. osztály.
Ábrahám Ádám, r. tdm., Vihnye, Bars vm., r. k. 
Bartkó Pál, Szászpelsőc, Zólyom vm., ev.
Bánszky Ernő, Palást, Hont vm., ev.
Bogya Géza, Selmecbánya, ev.

5 Brodnyánszky Gyula, Bacúr, Zólyom vm., ev. 
Cserny László, Selmecbánya, r. k.
Delinga János, Kőpatak, Hont vm., ev.
Dutkó Gábor, Selmecbánya, r. k.
Fáczány Miklós, Selmecbánya, r. k.

10 Frank Lajos, Selmecbánya, ev.
Gemeiner Béla, Selmecbánya, izr.
Gerő Béla, Selmecbánya, izr.
Goldstücker Béla, Feketebalog, Zólyom vm., izr. 
Görner Alfréd, Selmecbánya, ev.

15 Heller Ernő, Bozók, Hont vm., izr.
Hodina Adolf, Petrozsény, Hunyad vm., r. k.
Jasskó Lajos, Selmecbánya, ev.
Kaldrovits György, Alsóhámor, Bars vm., r. k. 
Klaniczay Jenő, Ózd, Borsod vm., ev.

20 Kovácsik János, r. tdm., Bakabánya, Hont vm., ev. 
Lehoczky Henrik, Soltvadkert, Pest vm., ev. 
Lumnitzer Mihály, Bélabánya (Selmecbánya), ev. 
Macsuha Sándor, Teszór. Hont vm., ev.
Maruska Ferenc, ism., Selmecbánya, r. k.

25 Molnár Róbert, Hodrusbánya (Selmecbánya), r. k. 
Paksy Péter, Palást, Hont vm., ev.
Podhradszky István, Szentantal, Hont vm., ev. 
Polatsik Imre, Selmecbánya, izr.
Poljak Pál, Bélabánya (Selmecbánya), ev.

30 Polszter Gyula, Harta, Pest vm., ev.
Szolovits Vilmos, r. tdm., Zolna, Zólyom vm., ev.
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Szpiska Antal, Selmecbánya, r. k.
Szpiska József, Selmecbánya, r. k.
Urszínyi Dezső, Zsarnóca, Bars vm., ev.

35 Vargha Sándor, Felsőozor, Trencsén vm., ev. 
Wágner László, Bezeréte, Bars vm., r. k. 
Weisz Jenő, Selmecbánya, izr.
Zamboy Samu, Bakabánya, Hont vm., ev.

Magántanulók:
Geiger Lili (bejáró), Selmecbánya, izr.

40 Szever Katalin (bejáró), Selmecbánya, ev.

Kimaradt:
Vlcsko János, Kisbánya (Selmecbánya), ev.

IY. osztály.
Bruóth János, Alsószabadi, Zólyom vm., ev.
Burda János, Selmecbánya, r. k.
Chovan Ödön, Hajnik, Zólyom vm., ev. 
Chrakovszky Bertalan, r. tdm., Selmecbánya, izr. 

5 Einhorn Jenő, Selmecbánya, izr.
Feldszam Dénes, Selmecbánya (Hodrusbánya), ev. 
Floch Bertalan, Selmecbánya, r. k.
Gemeiner Miklós, Selmecbánya, izr.
Hajniczky Gyula, Selmecbánya, ev.

10 Hodina Dezső, Petrozsény, Hunyad vm., r. k. 
Honvéd József, Vihnye, Bars vm., r. k.
Horváth Lajos, r. tdm., Selmecbánya, ev.
Ilofszky Gyula, Selmecbánya, izr.
Joerges Elemér, Selmecbánya, ev.

15 Kőszegi István, Vihnye, Bars vm., r. k.
Lehotzky Károly, Selmecbánya, r. k.
Lőwy Zoltán, r. tdm., Selmecbánya, izr.
Skoff Gusztáv, Hontbesenyőd, Hont vm., r. k.
Skoff Jenő, Hontbesenyőd, Hont vm., r. k.

20 Sóska István, Selmecbánya, r. k.
Vassányi István, Vrbanja, Szerém vm., ev.
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Veszély Ágoston, Selmecbánya, r. k.
Zsivora Samu r. tdm., Bakabánya, Mont vm., ev.

Magántanulók:
Kiiusztler Anna (bejáró), Selmecbánya, ev.

25 Ranunkel Márta (bejáró), Felsőcsertós, Hunyad vm., izr.

Y. osztály.
Bada László, Selmecbánya, ev.
Baló Zoltán, Kolozsvár, ev.
Bartkó Ernő r. tdm., Szászpelsőc, Zólyom vm., ev.
Bielik Dezső, Lónyatelep, Hunyad vm., r. k.

5 Blumenfeld Ernő r. tdm., Selmecbánya, izr.
Chrakovszky Lajos, Selmecbánya, izr.
Dukász Sándor, Selmecbánya, izr.
Eckstein Samu. Selmecbánya, izr.
Geist István, Selmecbánya, izr.

10 Goldbecher Jenő, Selmecbánya, ev.
Greschó János, Bát, Hont vm., ev.
Haas Károly, Gar am szentkereszt, Bars vm., r. k.
Hrankó Márton, Korpona, Hont vm., ev.
Hruskovicz István, r. tdm. Bakabánya, Hont vm., ev.

15 Kemény Béla, Soltvadkert, Pest vm., ev.
Reviczky Gyula, Bát, Hont vm., ev.
Klein Bertalan, Túrócszentmárton, Túróc vm., izr.
Licskó László, Selmecbánya, r. k.
Michalovics Aladár, Fakóvezekény, Bars vm., ev.

20 Molnár Árpád, Hodrusbánya (Selmecbánya), r. k.
Mótyvay Tibor, Dunaszekcső, Baranya vm., ref.
Nedeczky László, ism., Felsőtúr, Hont vm., ev.
Schoucsik Ferenc, Selmecbánya, r. k.
Székely Alfréd, Selmecbánya, r. k.

25 Toldi Elemér, r. tdm., Bakonycsernye, Veszprém vm., ev. 
Urbán Gyula, Alsószecse, Bars vm., ev.
Valtinyi János, r. tdm., Felsőesztergály, Nógrád vm., ev.
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Magántanulók:
Ernst Valéria (bejáró), Selmecbánya, izr.
Király Irén (bejáró), Selmecbánya, ev.

30 Mikler Edit (bejáró), Zólyom, Zólyom vm., ev. 
Osztroluczky Piroska (bejáró), Selmecbánya, ev. 
Philadelphy Angyal (bejáró), Selmecbánya, ev.

VI. osztály.
Baumerth Hugo, Selmecbánya, ev.
Bing Árpád, Selmecbánya, izr.
Brust Jenő, r. tdm., Selmecbánya, ev.
Dútkó Zoltán, Selmecbánya, r. k.

5 Erdős Dezső, Selmecbánya, izr.
Fischer László, Selmecbánya, izr.
Goldstücker Győző, Dobrocstelep, Zólyom vm., izr. 
Joerges Rikárd, Selmecbánya, ev.
Kartalik József, Selmecbánya, ev.

10 László Tibor, Selmecbánya, izr.
Mótyvay István, Szakály, Tolna vm., reí.
Pivkó Milán, Túrócszentmárton, Túróc vm., ev.
Réz Endre, Selmecbánya, ev.
Schulcz Ármin, Alsőzsember, Hont vm., izr.

15 Steiner Dezső, Újantalfalva, Gömör vm., izr. 
Strkula László, Selmecbánya, r. k.
Susiczki László, Selmecbánya, izr.
Vargha Béla, r. tdm., Felsőozor, Trencsén vm., ev. 
Vargha Emil, Felsőozor, Trencsén vm., ev.

20 Visnyovszky Dániel, Selmecbánya, ev.
Wagner Jenő, Jálna, Bars vm., r. k.
Winter stein Miksa, Selmecbánya, izr.
Wollner Lajos, Ipolyság, Hont vm., izr.
Zsámbor István, tdm., Selmecbánya, ev.

Magántanuló:
25 Künsztler Erzsébet, (bejáró), Selmecbánya, ev.



23

TH. osztály.

Bándy Endre, Léva, Bars vm, ev.
Eckstein Artúr, Selmecbánya, izr.
Einhorn Herman, Selmecbánya, izr.
Engel Imre, Selmecbánya, izr.

5 Heimann Miksa, Léva, Bars vm., izr.
Hesz Pál, Ipolyság, Hont vm., r. k.
Jeszenszky László, Korpona, Hont vm., ev.
Koricsánszky Vilmos, Felsőterény, Hont vm., ev.
Kossuth Vilmos, r. tdm., Túrócszentmárton, ev.

10 Lukacsek Emil, r. tdm., Selmecbánya, ev.
Mátray Mihály, Selmecbánya, ev.
Paksy Aladár r. tdm., Palást, Hont vm., ev.
Reiner Aladár r. tdm., Istvánháza, izr.
Soltész Jenő., Zólyom, Zólyom vm., r. k.

15 Szametz János, r. tdm., Ledény, Hont vm., ev.
Weisz Barna, Selmecbánya, izr.

Magántanulók:
Hugyecz János, Becsó, Zólyom vm., ev.
Ivanovits Dezső, Léva, Bars vm., r. k., vizsgálatlan maradt. 
Martinkovics József, Besztercebánya, Zólyom vm., r. k.

20 Stimmel János, Cseri, Hont vm., ev.
Winter stein Lipót, Selmecbánya, izr.
Zlattner Béla, Garamszentkereszt, Bars vm., izr., vizsgá

latlan maradt.

YJU. osztály.

Baumerth László, Selmecbánya, ev.
Fenyves Samu, Derzsenye, Hont vm., ev.
Jaksy József, r. tdm., Malacka, Pozsony vm., ev. 
Lobi Tibor, Vác, Pest vm., izr.

5 Monár Jenő, Zólyom, Zólyom vm., r. k.
Réz Ferenc, Selmecbánya, ev.
Singer Ervin, Selmecbánya, izr.
Sós László, Selmecbánya (Hodrusbánya). izr. 
Stern László, Hegybánya, Hont vm., izr.
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10 Szegedin Jenő, Hontnómeti, Hont vm., izr.
Sziberth Gusztáv, tdm., Szatmárzsadány, Szatmár vm., ev. 
Vitális Sándor, Selmecbánya, ev.
Weber Gyula, Zólyom, Zólyom vm., ev.
Wittich István, Selmecbánya, r. k.

Magántanulók:

15 Hugyecz János, Becsó, Zólyom vm., eV.
Pollák Emil, Léva, Bars vm., izr.

• Salamon Margit (bejáró), Zólyom, Zólyom vm., ref. 
Tandlich Piroska (bejáró), Zólyom, Zólyom vm., izr.



2. Statisztikai táblázatok.

I. II. | III. IV. v. VI. VII. VIII.
Ö s s z e s e n

0  s z t  á 1 y b t  n

Felvétetett az év folyamán nyilvános és magántanuló 53 38 1 41 25 32 25 22 I  18 254
Vizsgálatot te tt nyilvános és m agántanuló............... 51 38 40 25 32 25 20 18 249

„ „ összes magántanuló.......................... 8 3 2 2 5 1 4 4 29
„ leány-magántanuló............................. 7 2 | 2 2 5 1 2 21

Adatok a 24!) vizsgálatot tett nyilvános és magántanulóról.
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i. 4 _ 19 _ 20 i i i 51 9 32 7 12 45 2 12 18 8 7 4
ii. 2 21 — 10 — 7 38 5 19 7 12 32 — 8 17 7 5 1

in. 1 22 — 11 — 7 40 5 19 8 13 33 4 3 19 6 6 2
IV. — — 9 — 10 — 6 25 4 C 15 3 7 20 2 5 10 5 1 2
V. 1 19 18 i 6 — 7 32 7 15 5 12 23 4 5 17 3 3 —

VI. — 14 11 i 3 — 10 25 7 S 16 2 7 21 3 4 18 — —

VII. 1 --- 9 10 — 3 — 7 20 3 8 5 7 14 2 5 13 — —

VIII. — 10 8 i 2 — 7 18 2 6 3 9 11 3 4 11 — —

Összesen: 8 52 118 •3 65 i 62 249 42 —  i1 130 40 79 199 20 46 123 29 22 9
Százalékban: 3 55 48 1 26 — 25 100 17 100 52 16 32 80 8 18 49 12 9 4
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3. Tandíj-, élelmeződíj-elengedés, ösztöndíjak, 
segélyek, jutalmak.

(Összeg: 4703 K.)

Tandíjelengedésben 29 líceumi főgimnáziumi rendes ta
nuló részesült. Az elengedett összeg 624 K.

Az élelmeződíjból 11 líceumi főgimnáziumi tanulónak: 
8 choralistának, 2 szeniornak és egy portansnak 1098 K-t 
engedtünk el.

A szuplikációból 1722'53 K folyt be.
Ösztöndíjat, segélyt, jutalmat részint az alapítólevelek, 

részint az iskolai tanács határozata alapján 45 tanuló kapott 
2981 K értékben és pedig:

a) Az iskola saját ösztöndíj-alapjaiból:
1. Az Öllik Pál-féle ösztöndíjat (240 K): Zsivora Samu

IV. o. t.
2. Dr. Szmik Gyuláné szül. Hoffer Klára-félét (a 335'5 

K) Sós László VIII., Lukacsek Emil VII. o. t.

b) Az iskolához kötött nem saját ösztöndíjalapokból:
1. A Teleky-Róth Johanna grófnő-félét (70 KL Jaksy 

József VIII. o. t.
2. Németh István-félét (84 K): Szametz János VII. o. t.

c) Az iskolai segélyekből:
1. A Szeberényi—Ivánka-íélét (á 50 K): Brust Jenő 

VI., Valtínyi János V. o. t.
2. Bánóczy Sámuel-félét (a 40 K) a következő árvák: 

Pivkó Milán VI., Huszágh András II., Adamcsik Samu és Sugár 
Gyula I. o. t.

3. Wankovits Lajos-félét (16 K): Starke Vilmos I. o. t.
4. Eiben József és Terézia-félét (a 40 K): Dutkó Zoltán 

VI., Ábrahám Ádám III. o. t.
5. Breznyik János-félét (á 40 K): Zsámbor István VI, 

Horváth Lajos IV. o. t.
6. A Csik-Olajos Terézia-félét (40 K): Mótyvay István 

VI. o. t.
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7. Zsigmondy Vilmos-félét (24 K): Blázy Miklós II. o. t.
8. A nagylaki egyház segélyét: —
9. Leidenfrost—Kostenszky-félét (12 K): Philadelphy 

László I. o. t.
10. Dr. Luther Márton jubileum-félét (10 K): Trczka Jó

zsef II. o. t.
11. Báró Radvánszky Antal—báró Nyáry Antal-félét (16K): 

Vargha Sándor III. o. t.
12. Csemez Miklós—dr. Székács József-félét (16 K): Ko- 

vácsik Milos I. o. t.
13. Sulcz Endre-félét (40 K): Polszter József I. o. t.
14. Csemez Miklós-félét (a 100 K): Jaksy József VIII. o. 

t., Kossuth Vilmos VII., Hruskovicz István ős Toldi Elemér
V. o. t.

15. A Jezsovicsianumot (16 K): Jaksy József VIII. o. t.
16. Földváry-félét (40 K): Suhajda Lajos II. o. t.
17. A volt tanulók ösztöndíját (40 és 26 K): Paksy 

Aladár VII., Kovácsik János III. o. t.
18. Bernovits Emil-fólét (40 K): Vassányi István IV. o. t.

d) A magánosok adományaiból:
1. A gr. Stainlein Ottó-félét (420 K) a következő tiszta 

jeles evangélikus tanulók: Jaksy József VIII., Kossuth Vilmos 
ős Lukacsek Emil VII., Brust Jenő VI., Hruskovicz István ős 
Hrankó Márton V., Frank Lajos III. o. t. á 60 K.

2. Selmec- és Bélabánya város jutalomdíját (20 K): 
Molnár Pál II. o. t.

3. Farbaky István lie. felügyelő jutalomdíját (a 10 K): 
Plavecz Gusztáv I. o. t. a magyar nyelvben, Bándy Endre
VII. o. t. a szabadkézi rajzban elért jeles előmeneteléért.

4. Dr. Thébusz Béla volt lie. tanuló, budapesti orvos 
jutalomdíját (á 25 K): Jeszenszky László VII, Csesznák Jenő
II. o. t.

5. Dr. Szmik Gyula jutalomdíját (a 50 K): Kartalik Jó
zsef VI., Chrakovszky Bertalan IV. o. t.

6. Dr. Mikler Gusztáv jutalomdíját (a 50 K): Mátray 
Mihály VII., Bruoth János IV. o. t.

7. Szpiska Mihály adományát (á 25 K): Dutkó Gábor
III. , Kaldrovits Pál 1. o. t.
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Köszönettel itt említjük meg, hogy Joerges Ágost és 
Grohmann Gyula helybeli könyvkereskedők 17'70 és 16'20 K 
értékben 6—6 jutalomkönyvet küldtek intézetünk szorgalmas 
tanulóinak. Tizenkét tanulónak adtuk.

4 . Évzáróvizsgálatok.

Miniszteri és egyház főhatósági intézkedésre évzáróvizs
gálatok helyett az idén befejező összefoglalásokat tartottunk. 
Kivételt csakis a megmaradt öt evangélikus VIII. osztálybeli 
tanuló vallástani vizsgálatával tettünk, mert ez a mi egyhá
zunk szerint tulajdonképen érettségi vizsgálat, Händel Vilmos 
főesperes úr elnöklete alatt folyt le május 12-én. A VIII. o. 
többi tárgyából az összefoglalás abból állott, hogy az osztály 
tanulói részt vettek a hat heti, érettségire előkészítő tanfo
lyamon, melyet március 3-ától április 12-éig — a húsvéti 
szünetig, a rendes VIII. osztálybeli órákon, azután pedig kü
lön órabeosztás mellett tartottunk a három alkalmasnak ta
lált VII. osztálybeli tanulóval.

Az I.—VII. osztály befejező összefoglalásai május 21—26 
folytak le. Nagyon sajnáljuk, hogy a tanárok heti 28—29 
órai elfoglaltsága miatt csak csekély mértékben vihettük ke
resztül, hogy egymásnak összefoglaló ismétléseire elmenjünk. 
Május 26-án fejeztük be a miniszteri és egyházi főhatósági 
intézkedés szerint a tanévet a nyilvános tanulókkal, kiknek 
ekkor osztottuk ki a bizonyítványokat és az ösztöndíjakat,

A nem-katonáskodó magántanulók vizsgálatai az óv 
vége felé folytak le. De tekintetbe vettük a magántanulók
nak azt a jogát, hogy június második felében is tehetnek 
vizsgálatot. Ily magánvizsgálatok tehát voltak: május 11., 
12., 18., 31., június 1., 15., 16. és 27., 28-án.

Katonáskodó magántanulóink március 2., 3., 30., 31., 
április 2., 3., június 5. és 6-án tettek vizsgálatot. Akik érett
ségit is tettek, azokra nézve tájékoztat „Az érettségi vizs
gálat“ című rovat.



IV.

A könyvtárak és szertárak állapota és 
gyarapodása.

1. Tanári könyvtár.
Ore: Suhajda Lajos.

A tanári könytár anyagának újabb felvétele, uj leltárba 
foglalása és rendezése e tanév folyamán fejeződött be. Ez 
uj felvétel szerint a könyvtár állománya 1916. december 31-én 
20610 mű, 30803 kötet 100,702'34 K értékben. Azóta rész
ben vétel, részben ajándék utján 153 művel, 186 kötettel 
gyarapodott a tanári könyvtár 409'84 K értékben. Az egész 
állomány jelenleg 20763 mii, 30989 kötet 101,112 18 K  értékben.

A tanév folyamán ugyanazokra a folyóiratokra fizettünk 
elő, amelyekre a múlt tanévben.

Értesitőgyüjteményünk régibb évfolyamainak kiegészí
tése céljából kérelemmel fordultunk néhány intézethez, hogy 
a hiányzó évfolyamokat küldjék meg. Ily módon 21 intézet 
részéről összesen 103 darabbal gyarapodott a gyűjtemény. 
Fogadják ez intézetek ez úton is hálás köszönetünket kérel
münk szives teljesítéséért.

2. Ifjúsági könyvtár.
Őre: Klaniczay Sándor.

Az elmúlt tanévben részben vétel, részben ajándék ut
ján 295 művel (254 drb 337 kötet) gyarapodott 1034'10 K.
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értékben. Az év folyamán kiselejtezett s bibliográfiái értéke 
miatt a tanári könyvtárnak átadott 23 mű (26 drb 26 kötet 
51'10 K értékben) leszámításával a jelenlegi állomány 3518 
mű (3644 drb 4607 kötet) 11865 K értékben. Az ifjúsági 
könyvtárt használták a helybeli ev. Csemez-tanítóképzöinté- 
zet tanulói is.

Az ifjúsági kölcsönkönyvtár 89 szegényebb sorsú tanu
lót látott el 488 tankönyvvel.

3. A szertárakban

úgymint a filológiai, a történet-földrajzi, a természetrajzi, ter- 
mészettani szertárban és a rajzszertárban az idén beszerzés 
nem volt. Itt takarékoskodtunk és takarékoskodhattunk is a 
miniszternek még a háború elején adott engedélye alapján.



V.

A főgimnáziummal kapcsolatos intézetek 
s a líceumban fennálló egyesületek.

1. Élelmező.
Eforus: Suhajda Lajos.

Az élelmezőben, számításba véve az évközben kima- 
radtakat és a később jelentkezőket, összesen 119 tanulót 
(79 ág. hitv. ev.. 3 ref., 32 rém. kath., 1 gör. kath. és 3 izr.) 
láttunk el ebéddel és vacsorával.

Az élelmezői díj az egész tanévre ebédért és vacsoráért 
(az ingyenes orvosi kezelés és gyógyszerköltség beszámítá
sával) 242 korona volt. Ez az összeg azonban, tekintve a 
nagy drágaságot, nem fedezi azt a költséget, amelybe egy- 
egy élelmezős az intézetnek kerül. Minthogy az élelmező 
vagyona a folytonos ráfizetésekkel járó óriási áldozatokat 
többé már nem bírja, a kormányzótestület az élelmezői díjat 
egy tanévre — tekintet nélkül arra, hogy hány hónapból áll 
a tanév — 300 2 koronára emelte, amelyből 2 K orvosi
segélyre és gyógyszerekre esik. Egyszersmind felhatalmazta 
az iskolatanácsot, hogy ezt a díjat, amennyiben az élelmi
szerek árai továbbra is emelkednének, a saját hatáskörében 
évközben is felemelhesse.

A tanítóképzőintézet tanulóira nézve az évi díj szintén 
300 K, melyhez 2 K gyógykezelési költség is járul. Az így 
befolyó élelmezői díjösszegnek egynegyed részét azonban a 
dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület téríti meg az élei-
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mező pénztárának s a szorgalmas és jó magaviseletű tanulók 
ez összeg erejéig részesülnek elengedésben.

Mivel az iskola csak nagy anyagi áldozatok árán tartja 
fenn ezt a mindenkivel szemben jelentékeny segélyezést gya
korló intézményt, figyelmeztetjük tanulóinkat, hogy becsüljék 
meg, mint olyat, mely nemcsak az ő javukat szolgálja, hanem 
szüleik terhén is nagyban könnyít. Egyszersmind esdő szóval 
fordulunk nagyrabecsült pártfogóinkhoz, gyülekezeteinkhez, 
lelkészeinkhez, a hitrokonokhoz s mindazokhoz, kiket a jó 
Isten anyagiakkal megáldott, hogy adományaikat ne vonják 
meg ettől a humánus intézménytől, mely a szegényebb sorsú 
tanulóifjúság hathatós, úgyszólván nélkülözhetetlen támo
gatója.

Csupán ebédért havonként 18, vacsoráért 12 K fizetendő. 
A csupán ebédre való járást azonban az intézet csak indokolt 
esetekben és a szülőknek élőszóval előadott vagy írásban közölt 
kérelmére engedi meg; a vacsoráról való elmaradást pedig ugyan
ilyen feltételek mellett legalább egy hónappal megelőzőleg kell 
kérelmezni az igazgatónál. A seniorok évi 180. a portansok 
150 K elengedésben részesülnek, ha a rájuk bízott feladatnak 
pontosan és lelkiismeretesen megfelelnek.

Minthogy az élelmiszerek árainak rohamos emelkedé
séhez képest az ellátási díj nagyon csekély volt, díjelenge
désben csupán 10 tanulót részesíthettünk: 1 seniort, 1 portanst 
és 8 choralistát. Az elengedett összeg 1098 korona.

2. Petőfi-Kör.

A líceumi főgimnázium „Petőfi Önképzőköre“, mely 
ebben az esztendőben töltötte be fennállásának és munkás
ságának 90-ik esztendejét, az elmúlt tanévre 1916. október 
18-án alakult meg, JPaulovics Is tv á n  dr.-nak, a magyar 
nyelv és irodalom tanárának a vezetésével, 90 taggal, akik 
közül 33 rendes és 57 rendkívüli tag volt. Az alakulógyűlésen 
a tisztikar a következőképpen alakult meg:

Ifjúsági elnök: Jaksy József VIII. o. t., titkár: Vitális 
Sándor VIII. o. t., főjegyző: Sós László VIII. o. t., aljegyző: 
Mátray Mihály VII. o. t., főpénztáros: Monár Jenő VIII. o. t.,
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ellenőr: Fenyves Samu VIII. o. t ,  levéltáros: Paksy Aladár 
VII. o. t.. háznagy: Weber Gyula VIII. o. t. A főpénztáros be
vonulása után a kör Szegedin Jenő VIII. o. tanulót választotta 
meg főpénztárossá.

Gyűléseit eleintén szerdán délután tartotta a kör, utóbb 
azonban, a világítóanyag hiánya miatt, vasárnap délelőtt. 
Gyűlésünk összesen 24 volt és pedig 16 rendes, 1 zártkörű 
ünnepi, 1 nyilvános ünnepi, 3 bizottsági, 1 megnyitó- és 1 
zárógyűlés.

A tanév folyamán 41 munka érkezett be: 25 irodalmi 
és 16 írásbeli bírálat. Jegyzőkönyvi dicséretet nyert 4, elis
merést 7, méltánylást 9 munka. Egy munkát érdemkönyvbe 
iktattunk. Címe: Beethoven élete és művei. Szerzője: Dutkó 
Zoltán VI. o. t. Szabadelőadás három volt: kettő dicséretesen 
sikerült, egy sikerült. Szavalat 29 volt (kettő víg, a többi 
komoly). Jegyzőkönyvi dicséretben részesült 8, elismerésben 9, 
méltánylásban 3, tudomásul vételben 2. A komoly szavaló
verseny díját, 10 K-t, Kossuth Vilmos VII. o. t. nyerte el. 
Szóbeli bírálat 28 volt,

Pályamunka csak kettő érkezett be: az egyik történelmi, 
a másik irodalmi tárgyú.

1. A Hunyadiak jelentősége hazánk történetében. Király 
Ernő igazgató-tanár úr bírálata alapján a pályadíjat nem 
érdemelte meg. 2. Költészetünk összefüggése a közélettel a 
reformkorszakban. Klaniczay Sándor tanár úr bírálata alapján 
20 K jutalomban részesült. Szerzője: Jaksy József VIII. o. t.

Körünk ebben a tanévben 2 ünnepi gyűlést rendezett: 
1 nyilvánosát és 1 zártkörűt. Arany János születésének szá
zados évfordulóját 1917. március 4-én a következő műsorral 
ünnepeltük meg: 1. Himnusz. 2. Arany János jelentősége. 
Irta: Jaksy József VIII. o. t., elmondta: Mátray Mihály VII. o. t. 
3. A hamis tanú. Szavalta: Vitális Sándor VIII, o. t. 4. Arany 
Jánosról. Irta és felolvasta: Engel Imre VII. o. t. 5. Tetemre 
hívás. Szavalta: Lukacsek Emil VII. o. t. 6. Epizódok Arany 
János életéből. Irta és felolvasta: Jaksy József VIII. o. t. 
7. Szózat.

Az 1917. március 15-iki nyilvános ünnepi gyűlés műsora 
a következő volt: 1. Himnusz. 2. Megnyitó beszéd. Irta: Singer 
Ervin VIII. o. t., előadta: Sós László VIII. o. t. 3. Csép Leó:

3
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Petőfi az iskolában. Szavalta: Kossuth Vilmos VII. o. t. 4. Ün
nepi beszéd. Irta és elmondta: Jaksy József'Vili. o. t. 5. Gyóni 
Géza: Petőfi lelke. Szavalta: Lukacsek Emil VII. o. t. 6. Petőfi 
a Hortobágyon. Váradi Antal melodrámája. Szavalta: Sós 
László VIII. o. t., zongorán kísérte: Mátray Mihály VII. o. t. 
7. Berekesztő beszéd. Irta: Jaksy József VIII. o. t.. elmondta: 
Mátray Mihály VII. o. t. 8. A magyar dal. Herodek Sándor 
melodrámája. Szavalta: Salamon Margit VIII. o. t., zongorán 
kísérte: Mátray Mihály VII. o. t. 9. Szózat.

Munkásságuk elismeréséül a következő tagok kaptak 
jutalmat: Vitális Sándor VIH. o. t. 25 K-t, Jaksy József VIII. 
o. t. 20 K-t, Sós László Vili. o. t.. Mátray Mihály VII. o. t. és 
Lukacsek Emil VII. o. t. 15—15 K-t, Engel Imre VII. o. t. és 
Kossuth Vilmos VII. o. t. 10 — 10 K-t.

A Petőfi-Körrel kapcsolatos O lvasókör Suhajda Lajos 
tanár vezetése alatt működött. Tagjai a lie. főgimnázium 
V—VIII. osztályú tanulói, összesen 80-an, kik 2 K tagsági 
díjat fizettek. A naposok kijelölését és beosztását, a lapok 
ellenőrzését márc. 1-ig Weber Gyula VIII. o. t., azután Vitális 
Sándor Vili. o. t. végezte. Az olvasószoba naponként 5—7-ig, 
utóbb 3—5-ig volt nyitva s különösen a téli időszakban sok 
tanuló látogatta. Olvasgattak a rendelkezésükre álló tudomá
nyos, szépirodalmi, élclapokból és napilapokból, vagy pedig 
sakkjátékkal töltötték idejüket.

Az Olvasókör e tanévben ugyanazokat a lapokat járatta, 
amelyeket a múlt tanévben.

3. Bibtiaegyesület.

Mint az előző esztendőkben, úgy e tanévben is a líceum 
ifjúsága a Csemez-tanítóképző ifjúságával együtt alakította 
meg az egyesületet, melynek működését, mint elnök, H a m rá k  
B éla  vallástanár irányította. Az egyesület tisztviselői a kö
vetkezők voltak: alelnök: Jaksy József; főjegyző: Vitális Sán
dor; főpénztáros: Fenyves Samu; ellenőr: Clementis György; 
(tkp); aljegyző: Szametz János; osztálypénztárosok: Réz Ferenc,
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Koricsánszky Vilmos, Kartálik József, Hr uskovicz István, Sziberth 
Gusztáv, Weber Gyula, Soltész Jenő, Mátray Mihály és Hursan 
János (tkp.). Az egyesület tagjainak a száma a líceumban 
131. a tanítóképzőben 27, összesen 158. A havi és az ünnepi 
gyűléseken munkát olvastak vagy beszédet mondtak: Vitális 
Sándor (Megnyitó okt. 31-én), Jaksy József (Ünnepi beszéd 
okt. 31-én; Ünnepi beszéd márc. 15-ére), Lukacsek Emil (Hó
királynő. Az idő egy atomja. Mater dolorosa), Mátray Mihály 
(Karácsony), Paksy Aladár (Vallás és háború), Hrankó Márton 
(A háborúk. A rabszolgaság), Bielik Dezső (Mese), Bándy Endre 
(A szeretet boldogít). Szavaltak: Mátray Mihály, Kossuth Vil
mos, Lukacsek Emil, Soltész Jenő. Vitális Sándor, Hrankó 
Márton, Klaniczay Jenő, Frank Lajos, Paksy Aladár, Jaksy 
József, Hruskovicz István, Chovan Ödön.

A filléres adományokból egybegyült 180 K, amely ösz- 
szeghez a liceum ifjúsága 167'30 K-val, a tanítóképző ifjú
sága 12'70 K-val járult hozzá. Ez összegből 45 K-t az egye
temes gyámintézetnek, 20—20 K-t a pozsonyi és eperjesi 
theol. otthonoknak, 20 K-t a torzsai árvaháznak juttattunk, 
,40 K-t két pályadíj kitűzésére a reformáció jubileumának alkal
mából, 35 K-t pedig a katonák között kiosztandó vallásos 
iratokra fordítottunk.

A .  Líceumi „Markovits“-kör.

A líceumi főgimnázium, „Markovits“-köre ebben az év
ben töltötte be fennállásának 20. esztendejét. Alakuló gyű
lését 1916. október hó 27-én tartotta meg S u h a jd a  L a jos  
líceumi tanár vezetésével, amelyen a tisztikar a következő- 
képen alakult meg: Ifjúsági elnök: Jaksy József VIII. o. t., 
jegyző: Paksy Aladár VII. o. t., pénztáros: Wittich István
VIII. o. t., könyvtáros: Mátray Mihály VII. o. t. Tanfolyam
vezetők a kezdőknél: Wittich István VIII. o. t. és Dutkó Zol
tán VI, o. t., a haladóknál: Jaksy József VIII. o. t. és Paksy 
Aladár VII. o. t. A vitaírási tanfolyam — jelentkezők hiá
nyában — szünetelt. A rendes tagok száma ebben az évben 
40, a rendkívülieké pedig 29, összesen 69 volt. Tagsági díj 
2 K, a pártolóknál tetszésszerinti összeg. Az óraszám heten-

3 *
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ként 2 volt. A haladó tanfolyam tanulói ezenkívül Mátray 
Mihály VII. o. t. vezetése mellett a Kör Yost-rendszerű író
gépén a gépírást is gyakorolhatták.

A Kör a könyvtár számára a lapok közül „Az írás“-t s 
a „Szegedi Gyorsíróit járatta, a zárógyűlésen pedig a kezdő' 
és haladó tanfolyam tanulói között versenyírást rendezett, 
amelyre 2—2 versenydíjat tűzött ki 30 K összegben. Az első 
díjat (a 10 K) a kezdőknél Bruóth János IV. o. t., a hala
dóknál Palcsy Aladár VII. o. t., a másodikat (a 5 K) a kez
dőknél Frank Lajos III. o. t.. a haladóknál Dutkó Zoltán VI. 
o. t. nyerte el. Az elnök 5 K díját Dutkó Gábor Ili. o. t. kapta 
meg. Ezenkívül Chrakovszky Bertalan IV. o. t. és Weisz Jenő 
III. o. t. dolgozata dicséretben részesült.

5. A Líceumi Zenetársaság, a Testgyakorló-Kör és a 
Líceumi Természettudományi Kör ez idén nem alakult meg.

\



VI.

Az érettségi vizsgálat.

Ilyen az 1916—17. iskolaévben hétszer volt. Kettő ren
des, öt háborús.

Az 1916. szeptember 9-én Händel Vilmos főesperes el
nöklete és Dr. Wallentinyi Dezső rimaszombati tanár kor
mányképviselősége mellett javító érettségit tartottunk. Csak 
egy pozsonyi liceumi tanuló jelentkezett, ki a természettanból 
megfelelvén, a bizottság érettnek nyilvánította.

Az évvégi rendes érettségi vizsgálaton Farbaky István 
miniszteri tanácsos, liceumi felügyelő volt az elnök; kormány- 
képviselő nem küldetett ki. A megmaradt 8 nyilvános fiú
tanuló és két leánymagántanuló jelentkezett. Az írásbelit 
május 14—16-án tartottuk meg. Az elnök a következő téte
leket tűzte ki:

1. A magyar nyelvből: Petőfi költészetének főbb jellem
vonásai.

2. A latin nyelvből: Róma hadat üzen Carthagónak. 
(Titi Livi: Ab űrbe condita 1. XXI. c. 18.)

3. A matematikából: Algebrai: Hány év alatt lesz 8000 
K-ból 19000 K kamatos kamatokkal, ha a percent 5 s a ka
matok évenkint csatoltatnak a tőkéhez. Geometriai: Egy há-

í xl =  — 5'5
romszög mu mi: ms csúcsainak a koordinátái: mt \ ^  ____g g

\ xi — “H 12 j  .r3 — -j- 6'5
nii \ j/s =  — 3'5, |  y3 =  -j- 7'5, kiszámítandók a három
szög oldalai, szögei és területe.

A bizottság az írásbeli alapján mind a 10 jelöltet szó
beli vizsgálatra bocsátván, ez május 29. és 30-án a követ-
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kező eredménynyel folyt le: jelesen érett 6, névszerint Jaksy 
József, Singer Ervin, Sós László, Szegedin Jenő, Salamon 
Margit, Tandlich Piroska; jól érett 2, névszerint Réz Ferenc, 
Vitális Sándor; érett 2, névszerint Baumerth László, Fenyves 
Sámuel.

A 10 tanuló pályaválasztása: orvosi 5, bölcsészeti 1, 
bányászati 1, erdészeti 1, katonai 1, kereskedelmi 1.

A háborús érettségi vizsgálatok a következők:
1917. január 26-án a 8689/1917./V. számú V. K. M. ren

delet alapján Monár Jenő jól érett.
1917. március 2-án a 2257/1917. ein. V. K. M. rendelet 

alapján csak szóbelit tettek az én elnökletem s kormány
képviselő nélkül öten. Jól érett Weber Gyula, érett Lobi Ti
bor, Stern László, Sziberth Gusztáv, Wittich István.

1917. április 14-én a 2257/1917. ein. sz. rendelet 3. pontja 
alapján, miután a hatheti érettségire előkészítő tanfolyamot 
elvégezték és április 13-án a Vili. o.-ból a vizsgálatot letették, 
az érettségi szóbelit az én elnökletem alatt és kormánykép
viselő nélkül megállották hárman. Jelesen érett Reiner Aladár, 
jól érett Hesz Pál, érett Eckstein Artúr.

1917. május 26-án a V. K. M. 37523/1917./V. sz. rendelete 
alapján, miután az előző két napon a VIII. o. vizsgálatát 
megállotta, az én elnökletem alatt és kormányképviselő nél
kül szóbelin Hugyecz János lett érett.

1917. június 27-én a V. K. M. 68804/1917./V. számú ren
delete alapján Pollák Emil. aki VIII. o-beli nyilvános tanu
lónk volt, de önként jelentkezvén katonának, magántanuló 
lett, miután az előző két napon a VIII. o. vizsgálatát meg
állotta, az én elnökletem alatt és kormányképviselő nélkül 
a szóbelin jól érett lett.



Figyelmeztetések a jövő iskolai évre 
vonatkozólag.

V II.

1. Az 1917—18. iskolai év tankönyvváltozásai.

A tankönyvek maradnak az eddigiek.
Ajánljuk a szülőknek és gyámoknak nemcsak a rend

hez szoktatás, de különösen betegségtől való megóvás szem
pontjából, hogy uj könyveket szerezzenek be. Csakis a leg
újabb kiadásokat vegyék meg, mert a régiek szerint gyer
mekeik nem haladhatnak kellőképen. Ezt annál is inkább 
megtehetik, mert nagyon sok könyvet több évre vesznek. 
Ezeket mindenesetre köttessék is be. A könyveket legcélsze
rűbben a helybeli könyvkereskedésekben szerezhetik be. 
Ugyanitt kaphatják a görögpótló rajzhoz szükséges felsze
relést.

2. Felvétel, fizetendő.

Az 1917—18. iskolai év, ha más felsőbb hatósági in
tézkedés nem lesz, amit a napilapok is közölnének, szeptem
ber elején kezdődik. Augusztus 31-én lesznek a javító, pótló, 
kiegészítő vizsgálatok és pedig délelőtt 8 órától a négy alsó 
osztálybeliekkel, délután 2 órától a négy felső osztály tanu
lóival.

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

Az első osztályba az 1883. évi XXX. t.-c. értelmében csak 
oly növendékek vétetnek fel, akik legalább is oly idősek, hogy
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életük kilencedik évét felvételi évük dec. 31-ig betöltik és 
vagy arról, hogy a népiskola négy osztályát jó sikerrel végez
ték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak 
fel, vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mértékű 
képzettségük van. Ezek a felvételi vizsgálatok a beírási napok 
d. e. 8—9 és d. u. 5—6 óráiban lesznek. Tizenkét évnél idő
sebb tanulóknak az I. osztályba felvétele felett a tanártestü
let határoz. A felvételkor tartozik a tanuló felmutatni a kereszt- 
levelét vagy a születési bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyít
ványt arról, hogy mikor volt utoljára oltva, különben fel nem 
veszem.

Akik valamely felsőbb osztályba más tanintézetből jön
nek, a megelőző osztály-bizonyítványt és keresztlevelüket 
vagy születési bizonyítványukat kötelesek felmutatni. Akik 
nálunk jártak, az osztálybizonyítványt adják át. A VIII. osz
tályba más intézetből jövőket csak úgy fogadunk be, ha jó 
a bizonyítványuk, vagy ha kimutatják, hogy alapos oknál 
fogva célszerű rájuk nézve a liceumba való beiratkozás, vagy 
ha önként ismétlők.

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

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

Az igazgatónál történt beiratkozás után minden tanuló 
köteles osztályfőjénél jelentkezni.

Az iskolai fizetendők: Minden tanuló felvétele alkalmával 
a 10 K felvételi díjat, 12 K állami nyugdíjilleteket, 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. 1-éig, márc. 15-éig és május 1-éig okvetlenül 
törlesztendő. Szegénysorsú, jeles előmenetelű és jó magavise
letű tanulók valláskülönbség nélkül tandíj elengedésben része
sülhetnek. Ebbéli folyamodványaikat az iskolatanácshoz cí
mezve, a lie. igazgatójánál az I. félévre vonatkozólag, mellé
kelve az előző tanévi bizonyítványt, okt. 1-éig, a II. félévet 
illetőleg, a félévi értesítőt csatolva, márc 1-éig adják be.
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Élelmezöi díj az egész tanévre ebédért és vacsoráért 300 
(háromszáz) korona. Azonban a Kormányzó Testület felhatal
mazta az iskola tanácsát, hogy a díjat évközben is emelje, 
ha a drágaság még fokozódik. Az ólelmezői díj negyedrésze 
a felvételkor, a többi negyed pedig november 15-én, február 
1-én és április 15-én okvetlenül fizetendő. Minden élelmezőbe 
járó tanuló a 300 koronán felül még 2 K-t fizet gyógysze
rekre. Az orvosi segély az összes tanulókra nézve díjtalan, 
de az élelmezőbe nem járók maguk fedezik a gyógyszertári 
szükségletüket. Szegényebb szülőknek rendkívüliesen meg
engedjük, hogy 30 koronás havi előleges részletekben tör- 
lesszék az élelmezöi díjat. Díjelengedésnek a két első hóna
pot nem számítva itt is van helye. A folyamodás módozata 
és ideje ugyanaz, mint a tandíjnál.

A choralisták eddig ingyen ebédet kaptak az élelmező
ben. Az iskolatanács kimondta, hogy a choralistáknak felvett 
tanulók szülei ezután kérhetik ezen kedvezménynek az iskola
évre szólóan 60 koronás megváltását.

Szabadkézi rajzdíj egy évre hetenként 2 órai oktatásért
20 K.

Természettani gyakorlatok díja egy évre hetenként 2 órai 
oktatásért 20 K.

Ábrázoló mértani díj egy évre hetenként 1 órai oktatá
sért 20 K.

A vidéki szülőknek saját érdekükben ajánljuk, hogy a dija
kat a líceumi igazgatóság eime alatt postán utalványozzák.

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

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

A szállásadók pedig tartsák kötelességüknek, hogy az 
igazgatóságnál előzetesen jelentkezzenek, mert ismeretlen, az 
igazgatóságnál előre be nem jelentett helyen tanulót elhe
lyezni nem szabad.

Király Ernő,
igazgató-tanár.
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