
Király Ern ı 
(1855–1933) 
 
A selmeci gimnázium jó nevő tanárának és igazgatójának, Király József Károlynak1 volt a fia 
Király Ernı történész, pedagógus és szakíró, aki 1855. március 12-én született Sopronban. Itt 
végezte gimnáziumi tanulmányait, aztán a bécsi egyetemen jogot, a pestin bölcsészetet tanult. 
 
Pályafutását az országos protestáns árvaháznál kezdte mint kisegítõ, majd Földváry Miklós 
családjánál volt nevelı Budapesten. Közben katonáskodott, 1881-ben beutazta 
Németországot, végül Selmecbányára került, ahol 1885–19132 közt volt az evangélikus 
líceum tanára, illetve igazgatója. 
 
Selmecen igen aktív pedagógiai és közéleti munkát fejtett ki. 1885-tõl tagja volt a 
Gyógyászati és Természettudományi Egyletnek, támogatta a turisztikai mozgalmakat, s mint 
rendszeres természetjáró kijelölte a gyalogösvényeket és turistautakat a Szitnya körül. (SBS 
III., 1989. 81–82. l.) 
 
Király több könyvet megjelentetett, 1894-ben például Selmecbányán adta ki egyik tankönyvét 
az alábbi címmel: Világtörténelem Augustustól napjainkig Magyarország történelmével 
kapcsolatban tárgyalva. A Mangold-féle világtörténelemhez készült „vázlatot” az V–VIII. 
osztály számára szerkesztette. 
 
1896-ban Hlavacsek Andrással ugyancsak Selmecen jelentették meg iskolatörténetüket ezzel 
a címmel: A selmecbányai ág. hitv. ev. kerületi lyceum története (Breznyik Jánosnak »A 
selmecbányai ág. hitv. ev. egyház és lyceum története« cz. mőve alapján kivonatosan 
összeállították és 1889–1896. évig szerkesztették Hlavacsek András és Király Ernõ). 
 
A vármegye monográfiája számára Richter Edével ı írta a Selmeczbánya címő fejezetet. 
(Borovszky S. szerk., 1906. 85–127. l.) Király Selmecbányának a szatmári békétõl a 
szabadságharcig terjedı idõszakát dolgozta fel. Bemutatja a város XVIII. századi életét, 
tárgyalva a társadalmi rétegzõdésbõl, a nyelvi és vallási különbözõségekbõl adódó 
problémákat; az evangélikus iskola küzdelmeit, a jezsuiták helyébe lépı kegyesrendiek 
mőködését, a bányabirtoklás változatait stb. Ír a királylátogatásokról, az akadémia 
fejlõdésérõl, a magyar nyelv térhódításáról, a selmeci vízvezetékrõl, a kálvária és az 
evangélikus templom megépítésérõl, s kitér a szabadságharc eseményeinek rövid áttekintésére 
is. 
 
1906-ban a Habsburg-monarchia címmel publikált könyvet Selmecen. Közben szerkesztette 
iskolája értesítõit. Az 1910-ben általa közreadott kiadványban jelent meg például Hamrák 
Bélának a selmecbányai középiskolákról írt forrásértékő tanulmánya (4–27. l.). Az 1901-es 
értesítõben Király Jezsovics Károlyról írt megemlékezést. 
 
Neves tanárunk publikált még az Országos Középiskolai Tanáregyesület Közlönyében és a 
Selmecbányai Hetilapban is. 1919-ben Budapestre költözött, ahol egy év múlva gimnáziumi 
tanárként ment nyugdíjba. Ugyanott halt meg 1933. április 29-én. 
 
                                                 
1 Hibás. Király Ernı Király József Pál fia volt, akirıl a következı szócikk szól! 
2 Tévedés: 1919-ig volt igazgató Selmecen! 


