
BESZTERCZEBÁNYAI 

AG. H. EY. V OSZTÁLYÚ GYMNASIUM

ÉRTESITVÉNYE
AZ

1875- 76.

TANÉVRŐL.

BESZTERC ZEBÁNYÁ N,
MACHOLD FÜLÖP NYOMDÁJÁBÓL. 

1 8  7 6 .

A





A

BESZTERCZEBÁNYAI 

AG. H, EY. Y OSZTÁLYÚ GYMNASIUM

ÉRTESITVÉNYE

1875- 76.

T AN ÉY RŐL .

BESZTERCZEBÁNYÁN,
MACHOLD FÜLÖP NYOMDÁJÁBÓL.

1 8  7 6.





I

-J

A beszterczebányai ág. h. ev. gymnasium története.
A beszterczebányai ev. gymnasium mint egyházi intézet 

1678-tól a legújabb időkig.
Miután a beszterczebányai ev. gymnasium a város intézete lenni meg

szűnt, sokkal sanyarúbb sorssal kellett megküzdenie, mint előbb. Mert vala
mint fiz élőfa, mely jó termő földből gyökerestül kiszakíttatott, a rajta elkövetett 
erőszakot sokáig megsínli, habár azonnal más földbe ültetteték is át; vagy 
valamint a hajó, mely biztos és nyugalmas révből a magas tenger hullámai 
és viharai közé kisodortatott, az elstilyedéstől csak a legnagyobb erőmegfe
szítés és óvatosság mellett megmenthető, és sokáig ide s tova hányatván népét 
gyakran igen keserű nélkülözésekre kényszeríti: úgy cserélte fel a szóban 
lévő intézet is előbbi biztosított léteiét az önfentartás meg nem szűnő küz
delmeivel. Egyedüli pártfogója, mely vele jóban roszban mindig híven oszto
zott, s ügyét mái napig buzgón felkarolta és sajátjává tette, a beszterczebá
nyai ev. egyházközség volt.

A most leírandó korszakban különösen két hatalmas tényező hátráltatta 
sőt néhányszor teljesen meg is akasztotta e gymnasium felvirágzását t. i. a 
beszterczebányai jezsuita telep által felbizgatott bécsi kormány erőszakosko
dásai, és anyagi segélyforrásainak koronkinti kimerülése; amannak sújtó ha
talmát leginkább a 18-ik század közepe táján, az utóbbit pedig kiváltképen a 
19-ik század második évtizedében érezte meg. Az előbb nevezett kormány 
önkénye úgyszólván koronájának tetejét s legvirágzóbb ágait vagdalta le; az 
utóbb érintett anyagi hiány pedig gyökereiben támadta meg újonnan erőteljes 
hajtásokat kibocsátó fáját. — Annál nagyobb érdemet szerzett magának a beszt. 
ev. egyház, hogy eltűrvén a magas kormány kegyének elvesztését s szembe 
szállván az idők mostohaságával pártfogoltját mostanáig fentartotta: ez bizo
nyára aránylag sokkal nagyobb áldozat volt részéről, mint a melyet az előbbi 
korszakban az egész város hozott volt a tanügynek; — pedig ez vala az 
utóbbinak is legdicsőbb s legáldásosabb, de egyszersmind legtöbb áldozatot 
igénylő tette. Az ev. iskola fentartásának terhével együtt igazgatásának jogai 
is átszállottak az ev. egyházközségre. A „status evangelicus“ választotta és 
hívta meg ezután a tanárokat, megállapította azok fizetését, gondoskodott tan
helyiségekről és tanszerekről, kiválóbb tagjaiból iskolai bizottságot alakított, 
mely az oktatás rendjét szabályozta, "a tanárok által benyújtott tan- és lecz-
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kerendeket átvizsgálta, a törvények felolvasásánál s később a vizsgáknál meg
jelent, s az iskolai élet minden mozzanatát ellenőrizte. Ezen ellenőrzés ugyan 
mindig igen tág határok közt maradott; de ezt roszalni nem lehet, mert a 
legszorosabb ellenőrzés sem pótolhatja a derék tanár lelkiismeretességét. — 
„Scholarum anima docentes sunt“, mondá igen helyesen ezen intézet hajdani 
igazgató tanárainak egyike; ') hogy pedig ezután is e gymnasiumnak nem egy 
tanférfia önfeláldozó tevékenysége folytán érdemessé vált arra, hogy odaitél- 
tessék neki a polgári érdemeket követő elismerés koszorúja, arról a következő 
sorok tanúságot tesznek.

1. Átmeneti időszak 1678—1712-ig.
Midőn 1678 okt. 10-én Thököly Imrének várva várt 1 2) serege Beszter- 

czebánya falai közé bevonult s a capituláló császári őrség onnét kitakarodott, 
a protestáns lakosság, mintha valamely gyötrelmes álom nyomasztó bilincseit 
magáról lerázta volna, új életre ébredett. Mind a mi az ev. egyháztól, 
császári parancs alapján erőszakosan elvétetett volt, most visszadatott neki, 
mert, a mint a capitulatio egyik pontja hangzott, „a magyar nemzet legna
gyobb részt, sőt majdnem egyedül az evangélikusok templomainak elvétele, 
s az evangélikus vallás gyakorlatának meggátlása miatt fogott fegyvert.“ 3)

1) Magda Pál az 1872-ik év Junius havában kibocsátott iskolai értesítvényben.
2) A vallási kényszer évről évre fokozódott. így p. o. 1678, Febr. 16-án a pozsonyi 

guberniumtól (helytartó tanácstól) a városi tanácshoz egy leirat érkezett, melyben meghagya- 
tik, hogy minden czéh, mely a kath. szent meneteknél külön zászló alatt meg nem jeleuend, 
100 aranynyi bírságban marasztaltassék el. Y. 1. 278, 17.

3) Thököly közeledvén Beszterczebáuya felé Zólyomból 1678 okt. 3-án kövelcező ira
tot intézett a városi tanácshoz: Y. 1. 328,1; „Akarám kegyeteknek városostul is tegnapi 
napon isten kegyelmességéből szerencsés ide való érkezésemet és az franczia generálissal ő 
kegyelmével és hozzá tartozó idegen hadakkal . . . való megegyezésemet, és már erre a 
földre is nem ok nélkül való jövetelünket tudtára adni. Micsoda fundámentommal lett légyen 
indulásunk, elég bizonyság az fényes porta s méltóságos erdélyi fejedelem protectiója, és. az 
felséges francziai s lengyel királyok közöttünk lévő számos hadból álló népük. Derék tábo
runk utánunk való nyomulását . . .  én az elmúlt napokban távolabb lévén kegyelmeteknél 
attól az földtől nálanmál jobban tudhatja; de ha mindez consideratióban kegyelmetektől 
nem hitetődnék is, akár csak ez jó alkalmatosság meggondolására serkentse fel kegyelmete
ket ennyi esztendőtűi fogyást lelki testi iga alatt való nyomorúságos léte, és hogy mi nem 
egyébért jöttünk istennek dicsőségéért, lelki testi szabadságunk visszanyeréséért. Kegyelme
teket azért kérem istenéhez s maga nemzetéhez való kötelességére, szerctetire kényszerítem, 
miként ez levelemet veszi két vagy három emberséges atyafiai által adja minden továbbvaló 
halogatás nélkül utolsó resolutióját. Egyébiránt ha kegyelmetek sem istennel sem a maga 
eddig való lelki testi nagy igájával, szabadságtalanságával nem gondol, és erőtlen állapotához 
képest városát fel nem adja, embereinket be nem bocsátja, az magyar nemzet fegyverének ellen 
állani igyekszik; nyugodjék meg benne mások példájára is városa porrá tétetik, mindenne
mű alkalmatossági tűzzel vassal megemésztetnek, és még gyermeki is magával együtt kard élére 
hányattatnak; és így megkínálván elsőben atyafiságos szeretetbűl álló requisitiommal kegye
teket én se isten se világ előtt oka semminek is ne legyek. Elvárom még ma kegyetek vá
laszát; ajánlom ezzel isten oltalmába kegyeteket.;1 Az okt. 10-én bekövetkezett capitulatio 
főbb pontjai így hangzanak: V. 1. 144, 32. „Cum tamen natio hungarica maxime, imo fere 
unice ob templorum evangelicorum occupationem ac prohibitum religionis evangelicae exer-
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Az evangélikusok elvett templomaikkal együtt visszakapták a lefoglalt iskolai 
épületeket s minden előbbi egyházi és iskolai jövedelmeiket is. Valószínű, 
hogy az ev. iskolában a négy év óta félbeszakított tanítás azonnal újból szer
vesztetett, legalább oly mérvben, a mennyire ezt a kedvezőtlen körülmények 
megengedték; mert rendes medrébe az iskolai élet csak több év múlva tér
hetett vissza. Ugyanis egyrészt a fölkelő magyarság fegyvereit nem követte 
mindig a győzelem, s a változó hadi szerencse Beszterczebányának is más más 
urat adott; másrészt pedig szükség esetében nem lehetett az iskolához azon
nal alkalmas egyéneket kapni, kivált ily háborús s a protestáns tanférfiakat 
annyi veszélylyel fenyegető időben. — Már a következő évben, t. i. 1679-ben 
ismét császári hadak tanyáztak Beszterczebányán, kiktől a lakosság a legna
gyobb sanyargatásokat, bántalinakat és zsarolásokat volt kénytelen elszenvedni, *) 
a nélkül, hogy e miatti panaszai valahol orvoslást nyerhettek volna.

A következő két évben is császári fenhatóság alatt állott a város; * 1 2) de 
már 1682-ben ismét Thököly oltalma alá került, Szept. 18-án úgy nevezett 
oltalmi levelet (literae protectionales) nyervén az utóbbitól, mely így hangzik: 
„Beszterczebánya, Zólyom s több szabad királyi városok hozzánk és az fegy
verben lévő magyarsághoz alkalmaztatván magokat s fejet hajtván, vettük ez 
okon mi is azon városokat javokkal, jószágokkal és minden marhájokkal 
együtt oltalmunk alá.“ E viszony sem tartott sokáig, mert már 3) Oktober 10. 
fegyverszünet jött létre Thököly és Caprara Aeneas császári tábornok között, 
melynek alapján a bányavárosok Véghles és Zólyom várakkal együtt az utób
binak engedtettek át, míg amaz seregével együtt ltorponára visszahúzódott. 4)

tium arma sumserit templa antea augustanae confessionis civium, ita scliolae, parochiae pro
ventus, ac ea omnia, quae antiquitus ante occupationem eorum ac disturbiorum tempora 
evangelici possidebant, in integrum absque omni defectu occupabuntur, quae vero antea ro- 
mano — catholicorum usui inserviebant intacte prae manibus eorum reliquentur, ac exercitium 
eorum plene liberum conceditur, parochiae domusque ecclesiasticae eorum incorruptae ma
nebunt. Ita et ecclesiastici in suo statu et ordine persistent exceptis tamen si qui forent, 
Jesuitis, qui tamen etiam una cum germanica suae majestatis militia etiam rebus suis pro
priis libere exmittuntur.“ — A város Thökölynek következő iratban hűséget Ígért: V. 1. 178, 
11; — 1078, 11 Oct. — Nos iudex, interior et exterior senatus, totaque communitas 1. ac 
r. m. civitatis Novisoliensis significamus . . . : Posteaquam gens hungarica, pro libertatibus 
patriis militans una cum exercitu auxiliari gallico castris sub civitate hac Novisoliensi fixis, 
germanico praesidio per contractum emisso, civitatem ac inclytam hanc cameram occupasset, 
iure eiusdem contractus de fidelitate nostra erga gentem hungaricam futura reversales a 
nobis dari po stulavit; assecuramus itaque Christiana fide eandem inclytam gentem hunga
ricam, nos . . . causae eiusdem fideles in omnibus fore ac eius promotioni iuxta possibili
tatem nostram omni ope adnisnros esse . , .“

1) V. 1. 157, 41. — 1679 den 8-ten Martii. „Verzeichniss derjenigen Ungelegenheiten 
und grossen Kriegspressungen, so diese Zeit hero durch die allhier liegende Kaiserliche 
Soldateska an gewissen hiesigen Bürgern verübet worden.“ — Tolvajlás, rablás, zsarolás, 
durva testi sértések és megsebezések napi renden voltak, s sokszor panaszt emelni is ve
szélyes volt. — 900 katona volt ekkor a polgárságnál elszállásolva.

2) V. 1. 261, 74. —
8) Kelt Thökölynek Fülek melletti táborából.
4) V, 1. 288, 86. 11. „Montanae civitates, bonaque et arces ad cameras montanas 

spectantes item arces Véghles et Zólyom, quae alias etiam pro defensione montanarum civi-
1*



A következő év (1683) Julias havában ismét magyar csapatok szállották meg 
Beszterczebányát, melyek Jánoky Zsigmond parancsára a helybeli jezsuita su- 
periort, Schretter Károlyt, fogságba ejtették, mivel a vártemplom egyházi 
iratai és drágaságai közűi több darab hiányzott, valamely austriai jezsuita 
klastromba lévén letéteményezve. A bebörtönözött Ígérte, hogy az elszállított 
dolgok visszatérítését kieszközli; ') mivel azonban, a mint látszik, Ígéretét 
egyhamar be nem válthatta, hosszabb ideig fogva tartatott, sőt az év vége 
felé, midőn a magyar csapatok gr. Babatta Rezső császári tábornok előtt hát
ráltak, Kassára vitetett. A mint e tábornok Beszterczebányára megérkezett, 
megparancsolta, hogy azonnal minden templom kulcsa hozassék el hozzá, s 
midőn ez halogatás nélkül megtörtént s a protestánsok előtte csak azon ké
relmüket nyilvánították, hogy legalább a két kisebb templom, t. i. Szt. Er
zsébet és Szt. lélek templomának birtokában hagyassanak meg, azt mondá, 
hogy „minekutána látja, hogy a beszterczebányai evangélikusok kevésbé ellen
szegülők, ez okból őket nem csak ő felségének ajánlani fogja, hanem a tem
plomokat is ő felsége nevében iigy fogja szétosztani, hogy a két vártemplom 
a katkolikusoké, a többi két kis templom az evangélikusoké legyen.“ * 1 2) Egy
szersmind pedig figyelmeztette az utóbbiakat, hogy a fogságban lévő jezsuita 
szabadon bocsáttatását minden módon szorgalmazzák; mert ha ez 14 nap alatt 
nem sikerül, vagy ha a mondott időköz lefolyása alatt legalább biztosítást 
ki nem eszközölnek a nevezettnek bekövetkezendő megszabadításáról, hogy 
akkor nem csak a beszterczebányai, hanem a körmöcz- és selmeczbányai ev. 
lelkészek is börtönbe fognak vettetni.

Az evangélikusok azonnal közbenjártak ezen ügyben Tbökölynél, Decz. 
10-én útnak indítván Kassára kér vény nyel ellátott követüket Szmertniky Meny
hértet; 3) de ennek közbenjárása ekkor sikertelen volt, mire a fent idézett 
fenyegetést gr. Karaffa Antal császári tábornok a beszterczebányai ev. lelké-

tatum destinatae sunt, una cum omnibus suis appertinentiis, munitionibus praeterea tormen
tis ibidem relictis manibus commissarii comitis a Caprara statim et de facto assignabuntur. 
In castris ad Dobronivam positis. 3. p. Nos et adhaerentes cum omnibus copiis a montanis 
partibus Carponam recedemus, . . . nullaeque contra praesidia suae majestatis tani in inferi
ori quam superiori Hungária existentia hostilitates a parte nostri ac universorum nobis ad
haerentium quocunque sub praetextu fient.“

1) L. a Y. 1. 367, 51 száma alatti, 1683, Aug. 27-én kelt s a városi tanácshoz inté
zett levelét, melyben azt mondja, hogy a szóban lévő drágaságok közül nem sok hiányzik, 
„ausgenommen etliche Schriften, und etwas weniges, welches bei unseren in Ostereich sicher 
aufgehaltenen Sachen sich befindet, die zu besserer Sicherheit sind hinausgeschafft worden“ 
und ich versprochen hab, dieselbige mit sicherer Gelegenheit herein zu bringen, und der 
allhiesigen Schlosskirchen wiederum erstatten.“ Kéri szabadon bocsáttatását. — L. Jánoky 
Zsigmondnak Aug. 5-én kelt levelét 278, 73 sz. a.

2) V. 1. 278, 80. „Quandoquidem videam, evangelicos Ncosolienses minus esse refra
ctarios, ideo non solum eosdem majestati suae humillime recommendalio, sed et templa nomi
ne suae majestatis dividam ita, ut duo illa summa templa arcensia dominis catholicis, cetera 
vero duo nempe Spiritus sancti et xenodochiale, evangelicis cedant.“

3) Y. 1. 278, 77. A protestáns lakosság közbenjáró levele Decz. 10-én kelt s így 
hangzik: „Posteaquam rev. P. Carolus Schretter hic arestatus et proxime praeterlapsis tem
poribus per militiam hungaricam abhinc abductus fuisset; nobis ab inclyto hic residente 
suae sacr. Majestatis gencralatu, notanter exc. d. Rudolfo comite a llabatta, sacr. Majestatis



székén megvalósította, bebörtönözvén őket a zólyomi várba. Azután még ká
rom ízben menesztettek követek Thökölyhez, de csak miután 1684 Márcz. 
havában előbb a protestáns lelkészek szabadon bocsáttattak, lett a nevezett 
jezsuita is szabad lábra állítva. ’) 1684 óta Thököly hatalma gyors hanyatlás
nak és sülyedésnek indúlt, s 1086-ban a véres drámának irtózatos zárszava 
lett az Eperjesi vértörvényszék, melynek kegyetlen kinpadjain két besztercze- 
bányai lakos, Gutk Zsigmond és Iíoth Mihály is szenvedett. * 1 2)

Szükségesnek tartottam a gyorsan változó és zavaros politikai viszonyok
nak e vázlatos képét előrebocsátani, mivel azok hatását a várossal s a pro
testáns egyházközséggel együtt az ev. iskola is megérezte. Természetes, hogy 
e hatás az utóbbira nézve általában véve nem lehetett kedvező; a folytonos 
hadi zaj, a külömböző s egymást fölváltó csapatok átvonulása vagy hosszabb 
ideig tartó táborozása a varosban s annak környékén zavarólag hatott a ta
nításra; de különösen akkor fordult az iskola sorsa roszabbra, midőn a hadi 
szerencse lebegő mérlegén a császári fegyverek voltak túlsúlyban, mivel a 
császári hatalom győzelme egyszersmind a katholicismus diadala volt, és a 
felkelők veresége egyúttal a Protestantismus elnyomását vagy legalább üldö
zését vonta maga után. A tanítás többé ugyan egyszer sem szállíttatott félbe 
erőszakosan, de más úton módon annál több akadály gördíttetett elébe.

Habár az 1686-ik évig tartó időközből csak kevés, az iskola sorsára 
fényt vető adat maradt fen, mégis a rendelkezésünkre álló adatok is elégsé
gesek az imént mondottak igazolására. 1681-ben s a következő két évben az 
iskola igazgatóval és segédigazgatóval is bírt, kiknek nevét azonban nem is
merjük ; a harmadik osztály tanítójául Cruselius Márton hivatott meg Lőcsé
ről, ki már a nagy üldözés előtti korszakban is ezen állomáson működött 
volt. 3) 1683. Simonides János, hajdan a breznóbányai iskola igazgatója, s az 
üldözés ideje alatt a legállhatatosabb hittanúk egyike, megkináltatott az iiie-

camerario, bellico aulae consiliario generali campi mareschalli locumtenente, regiminis unius 
cataphractorum constituto colonello, et commendante in Hungária mandatum, et auctoritate 
caesarea impositum est, quatenus omnem operam et conatus nostros impendendo ita adlabo- 
remus ut attactus d. P. C. Scliretter intra 14 dies a dato infrascripto incipiendo ex integro 
liberatus personaliter hic coram praelibato generalatu per nos sistatur; alioquin si intra 
praefixum terminum salvus et integer restitutus non fuerit, aut ad minimum de certissima 
eiusdem eliberatione intra saepe fatum terminum informatio assecuratioque advolaverit, non 
solum Novisolienses, sed et Crcmnitzicnses Schemnitziensesque pastores evanngelicos arestum 
subituros esse.“ Sth.

1) V. 1. 278, 74. — 1684, Márcz' 9-én Szmertniky Menyhért e levéllel indúlt útnak 
Thökölyhez: „Celsissime princeps. — Ad amicam solum Celsitudinis vestrae requisitionem 
generalis comes a Caraffa honesto in aresto detentos pastores nostros, simulae Celsitudinis 
vestrae intereessionales appulissent, dimisit, spe nixus reciprocam gratitudinem in negotio 
liberandi patris Scliretter se experturum. — E követségek a városházán kezelt egyházi pénz
tárnak 282 frt 60 denárnyi költségbe kerültek. — L. v. 1. egyh. szám. a 1683 4-ik évre. — 
Scliretter K. 1684, Máj 15-én superior és városi plébános volt; mint ilyen a városi tanács
hoz az egyházi szükségletek födözéséért folyamodott L. v. 1. 367, 70.

2) L. Rauhofer Gesch. d. ev. Kirche Ang. 306 és 307 1.
3) Y. 1. 285, 71. — Az iskola fenállását bizonyítja a következő adat is, mely az 

egyházi számadásokban van följegyezve: „Am 16. Oct. 1682 der Schuljugend, als solche



sedésbe jött igazgatói hivatallal, ') de e meghívást el nem fogadta, Ezután az 
iskolának három évig nem volt igazgatója: a terrorismus, melyet az előbbi 
üldözés emléke, s a győztes császári fegyverek mindenfelé terjesztettek, el
riasztotta e nehéz és veszélyes hivatal elvállalásáról azon nehány tanférfit, 
kiket a közbizalom arra érdemeseknek találhatott, — így p. o. a hajdani 
igazgató, Stürtzer Mátyás ekkor Beszterczebányán tartózkodott ugyan, de az isko
lánál többé nem működött. A válságos 1683-iki évben az iskola megfősztatott 
régi épületétől s magánházban helyeztetett el. Az elkülönített elemi osztá
lyokon kívül a növendékek csak egy csoportban egy tanár által oktattattak, 
osztályokra nem voltak osztva, s elő nem léptettettek fokozatról fokozatra. 
Természetes, hogy ilyen zilált viszonyok közt rendes tanításról s fegyelemről 
szó sem lehetett, * 1 2)

A tanár neve, ki e nehéz körülmények közt működött, nem maradt fen; 
csak annyit tudunk, hogy a város által kezelt egyházi pénztárból nem volt 
fizetése, s hogy fentartásáról különösen egyes pártfogók gondoskodtak; ezen 
kívül még a tandíjakban s némely rendkívüli járadékban is részesült. — A 
sülyedés azon fokától, melyet a beszterczebányai iskola ekkor elért, a meg
semmisülésig csak egy lépés hiányzott; de e lépés nem tétetett meg, sőt in
kább az ev. egyházközség, bármilyen uehéz viszonyok közt sinlődött, folyton 
szivén hordta az iskola ügyét, s azon magán pénztárából, melyet 1682-ben 
máj. 22. egyházi s iskolai szükségleteinek födözésére gyűjtés utján alapított3), 
a Jénai egyetemen tanulmányait folytató Peuclcer Györgyöt 168ö-ben és 1686 
elején 146 ftnyi segélyben részesítette, az utóbbi évben pedig az iskola 
igazgatójává magválasztotta és a hazautazásra szükséges utipénzzel ellátta.4) 
Peuclcer György beszterczebányai születésű volt, Németországban több évet 
töltött kizárólag tanulmányainak élvén, s ekkor Vittenbergben következő 
két iratot bocsátott közre: „Inferioris Hungáriáé libera regiaque civitas

eine Recreation pro festo Galli gehalten, auf Semmel und Bier geben rthl. 1.“ — Eegyh. 
levélt, egyh. szám.

1) Egyh. lev. — egyh. szára, az 1683-iki évről: „Einem aufgenombenen Poten nach 
Priess zu dem H. M. Simonides, da man ihm wegen Annehmung der Magisterstell in hiesiger 
Schul zugeschrieben, 1 fl. 20 den.“

2) Egyh. lev. — 31, A e. Peucker Gy., későbbi igazgató, e viszonyokról a status 
evangelicushoz beterjesztett iratában így nyilatkozik: „Cura ista laudabilis erat, quod de loco 
habendae scholae solliciti fueritis, et praeceptores ac tandem intra tres annos aliquem re
ctorem vocatum et sumptibus viae necessariis adductum scholae vestrae praefeceritis, illisque 
de salariis prospexeritis . . . .  Offendi autem magnam in schola confusionem, quoad classes 
et lectiones et adolescentiam effrenatam ac efferatam, ita ut quam maxime opus fuerit dis
ciplina severiori, reformatione quadam ac nova dispositione.“

3) Egyh. lev. — E E 1, p.: „A. 1682 den 22 Mai haben die Herrn Evangelischen 
zu Fortsetzung ihres Gottesdienstes zusammengetragen: 190 fl. 82 den.“ Következik az ada
kozók névjegyzéke.

4) L. az egyh. szám. —• Hogy mennyire lelkesültek ekkor a beszterczebányai protes
tánsok a tanügy iránt, azt legjobban bizonyítja azon tény, hogy 1686-ban Szept. 15-én, a 
mikor még rendezetlen pénzviszonyaik miatt saját ügyeikkel elég bajuk volt, az egyházi 
számadásokban e tétel fordul elő : „Von einem lobi. statu evangelico in das Eperieser Col
legium deputirt worden: 100 fl.“



Sancto-Georgium simplici carminis stylo in illustri wittembergensi academia 
a. 1679 delineata per Georgium Peucker, neosolieusem Hungarum; typis aca- 
demicis;“ — továbbá: „Lamenta et soteria Hungáriáé, 1681.“ '). 1686 Jul. 
13-án Beszterczebányára jővén, 17 hétig rokona Stürtzer Mátyás vnndégsze- 
rető házában tartózkodott, s ezen idő közben Aug. 7-én igazgatói tisztébe 
ünnepélyesen beiktattatott. Hiváuya 1 2) .egy nappal előbb állíttatott ki, s kö
vetkező jövedelmet biztosított neki: 187 magyar frt 20 den.nyi állandó évi 
fizetést, Szt. György napi egész, s új évi és Márton napi fél recordatiót. 
Állandó fizetése, valamint az összes evangélikus egyházi személyzeté is a 
város egyházi pénztárából folyt3). Később Höfflinger Ján. Mih. előkelő la
kos házánál magán oktatást adott, s ennek fejében ingyen szálláson kívül 
sok más segélyezésben is részesült. A mint ilyen módon tűrhető anyagi hely
zetbe jutott, buzgón hozzá látott iskolai teendőihez, úgy hogy az iskola 
régi jó hire, úgyszólván újból föltámadott, s a felsőbb osztályokba újonnan 
nagyobb számú növendékek távolabbi vidékekről is gyülekezni kezdtek. Mi
dőn működését megkezdte, az iskolában uralkodó zavar megszüntetése végett 
többször fordúlt az egyházközséghez, mig végre ennek nevében Stürtzer Má
tyás és Steller Tamás, ekkor ispotály! lelkész, okt. 29-én az iskolában meg
jelentek, a két legfelsőbb osztály növendékeit a többiektől elkülönítették, két 
csoportra osztották, s Peucker vezetésére bízták. A többi növendékek ekkor 
is csak egy osztatlan és rendezetlen tömegben hagyattak, s habár két évvel 
később, 1688 Julius 19-én, az alsóbb osztályok szervezése tervben elké
szíttetett, ez ügy továbbra is elintézetlen maradt, mivel a tervezett reform 
életbe nem léptettethetett. Peucker a két felső osztály tanítását magára 
vállalván, lekötelezte magát az igazgatói és segédigazgatói teendők végzé
sére. Egészben véve ugyanazon tanrendszer maradott érvényben, melylyel 
az iskola az előbbi korszak vége felé birt. — Negyedévenkint fölolvastattak 
az iskolai törvények, s e fölolvasáshoz meghivattak az egyház főbb emberei 
i s ; az év végén nyilvános vizsga tartatott, év közben pedig szónoklati ünne
pélyek rendeztettek.

A vallásos szellem ápolása végett a növendékek nemcsak vasárnapon, 
hanem kedden és csütörtökön is, még pedig reggel 9—10-ig a templomba 
vezettettek; minden tanítás imával kezdődött és végződött. Hétfőn csak dél
után, szombaton pedig csak reggel volt tanítás; a többi napokon reggel nyolcz 
órától tizenegyig, s délután kettőtől négyig. Ezen idő alatt Pencker két osz
tállyal foglalkozván, sokféle teendővel volt elhalmozva, mihez az is járult, 
hogy mindkét osztálylyal irálygyakorlatokat is kellett tartania. 1686. Aprilis 
26-án az egyházközséghez benyújtott iratában4) panaszkodik, hogy a tan
tárgyaknak ezen sokasága és különfélesége, sőt zavara neki nagyon ártalmas, 
úgy, hogy nemcsak testének ereje nagy mértékben gyöngíttetik, hanem szel

1) L. Rotarides catalogusát és Fabó mou. II, 106. — Ezen iratok nyomán az előbb 
nevezett kútfőben „poéta non iuelegans“-nak neveztetik.

2) V. 1. 278, 71 sz. a.
3) A 3 ev. lelkész már 1683 Jnn. 20-a óta ezen pénztárból húzta fizetését.
4) Egyh. lev. 31, A, a.



lemének éle és Ítéletének hatálya is erre és amarra elforgácsoltatván eltom- 
píttatik és elvesz, és tartania kell józan eszének igen veszélyes fogyatkozá
sától és romlásától. Egyszersmind e baj orvoslása végett azt ajánlja, bogy 
hivassák meg melléje segédigazgató, mely üdvös ajánlat elfogadását azonban 
az egyház viszonyai, melyek, mint látni fogjuk, nemsokára a legnagyobb za
varba hozattak, meghiúsították. Ugyanezen iratban azt ajánlja, hogy néhány 
kiválóbb, s a tanügyben avatottsággal biró egyháztag bízassák meg az iskola 
közvetlen felügyeletével, >) mi tettleg meg is történt. Az egyház főbb embe
rei közül néhányan e czélból gyűlést tartottak, („nonnuli patroni ex statu 
evangelico“) s az iskola felügyelőivé a két lelkészt Breithor Illést és Nicle- 
tius Boldizsárt, továbbá Stürtzer Mátyást, Höfflinger Ján. Mihályt, és még 
két más egvháztagot megválasztották.

De épen ezen időtájban új és hatalmas csapás méretett az ev. egyház
ra és iskolára, s ekkor különösen Peuckerre nézve keserű tapasztalatok és 
váratlan szenvedések ideje állott be. 1688. Május 27-én * 2) gr. Erdődy György, 
királyi biztos más bizottsági tagokkal együtt Beszterczebányára jö tt, s kije
lentette, hogy az 1681-iki országgyűlés 25-ik törvényczikkének azon pontját 
életbe fogja léptetni, mely megengedte, hogy mások közt a beszterczebányai 
protestánsoknak is templom, papiak és iskola számára a szükséges építkezési 
helyek kijelöltessenek. Ebből azt következtetvén, hogy, a mivel ekkor bírtak, 
tőlük elveendő, megfosztotta az evangélikusokat az eddig általuk használt két 
kis templomtól, sőt még azon 44 darab egyházi szertől s drága edénytől is, 
melyek mint saját szerzeményeik és adományaik még a nagy üldözés idejé
ben is 1672-ben Juh 12-én kelt magas parancs alapján nekik meghagyattak 
volt3). Továbbá megparancsolta, hogy az evangélikusok ezután csak két lel
készt tartsanak4), s hogy ezeket valamint tanítóikat is saját vagyonukból fi

ll „Certi, reique scholasticae intelligentes viri constituantur inspectores, quorum in
terventu consiliis atque auctoritate schola ipsa et disciplina scholastica eo melius et majori 
cum fructu regi et observari possit, quique laborum nostrorum spectatores, testes atque 
vindices sint, et defensores contra iniquos nostrarum operarum censores et obtrectatores.“

2) Bauhofemél a 311-ik lapon az mondatik, hogy e bizottság Selmeczbányára 1688 
Máj. 30-án jött, s hogy mindjárt ezután Beszterczebányára ment, úgy hogy tehát Beszter
czebányára Junius elején érkezett volna, a mi nem áll. Peucker mint szemtanú ezen ese
ményről e szavakkal tesz említést: „Quum superiori anno, 1688 die 27 Mai. a. c. r. majes
tatis commissarii huc venissent, Semproniensis diaetae circa religionem nostram conclusa 
effecturi, cultum sacrum simul et scholae informationem extra urbis moenia instituendam 
edixissent, et dominos pastores simul ac me rectorem emigrare, ibique in suburbiis habitare 
iussissent, schola certe ipsa et ego quoque in magnum periculum fuissemus adducti, . . .  si 
sequenti post die informassem. — Terminus praecise constitutus emigrationis meae . . . .  
erat intra bis quindenam praefixus.“

3) V. 1. 367, 50 sz. a.
4) A harmadik lelkész, Lovcsányi György, ki az ispotálynál volt alkalmazva, kény

telen volt más ellátás után látni. Leveléből, melyben a prot. lakossághoz segélyért folyo- 
modott, álljon itt e néhány so r: „ . . . Bin ich nicht vor zweien Jahren eurem Begehren 
nachkommen, da ihr mich durch einen gewissen Boten von Kemenian, allda ich schon mein 
Stück Brots gehabt, und es auch bis dato gehabt hätte, habt abfordern lassen, und mir die 
Hospitalkirch anvertrauet, da ihr mich damals obligirt gemacht, nicht nur in gedachter Hos-



zessék; végre az ev. lelkészeknek s az ev. iskola igazgatójának megtiltotta, 
hogy a város falain belül lakjanak, s az építendő ev. imaház és iskola szá
mára a fürdői kapun (Baderthor) kívüli külvárost jelölte ki helyül. E külvá
rosban az ev. egyközség az úgynevezett Lovcsányiféle telket szerezte meg 
2300 frt árán, mely összeghez 1023 frt 94 kr. önkéntes adakozásból folyt 
be; de vétel után e birtokhoz két egyén által jogigények támasztattak, s az 
ev. egyházközségnek, hogy kénytelen ne legyen hosszadalmas pörökre költe
kezni, az egyiket 400 fttal, a másikat pedig 150 írttal kellett kielégítenie.

Ha magunkat ezen sötét és szomorú időbe, az absolutisnms és hitfele
kezeti terrorismus e korszakába visszaképzeljük, ha meggondoljuk, hogy a 
beszterczebányai prot. egyház mily veszélyeztetett helyzetbe jutott ekkor, a 
mikor sem temploma, sem iskolája nem volt, lelkészei és tanítói mint valami 
ragálytól megmételyezett egyének a város falain belül nem törettek, s az ev. 
isteni tisztelet, és iskolai oktatás, mint valami dögvész a város kebeléből 
száműzetett; valóban csodálnunk kell azon szívós kitartást és önfeláldozó ál
dozatkészséget, melyet ezen egyház hívei ily körülmények közt tanúsítottak, 
s melylyel a protestantisniust e városban az elenyészőstül megmentették. 
Hogy ezen áldozatkészség nagyságát kellőleg méltányolhassuk, tekintetbe kell 
vennünk a polgárságnak ekkori sajnálatra méltó vagyoni állapotát, mely egy
részt az üzleteknek s a kereskedésnek sokáig tartó általános pangásából, 
másrészt pedig azon rendkívüli terhekből eredeti, melyeket az utolsó forra
dalom s az ezután következő évek a lakosságra róttak. Mert az utóbbinak 
nem csak az átvonuló, vagy pedig a városban elszállásolt katonaság ellátásá
ról kellett gondoskodnia, hanem évről évre nagy hadi adókat is („Kriegspor
tionen“) kellett elviselnie, még pedig 1684-ben e czim alatt 3270 irtot kellett 
fizetnie, 1685-ben 11470 irtot, s az ez után következő években: 5000, 4000, 
4095, 6825, 10800, 5850, 87477, 11000, 13000, 1G000 irtot stb ')

pitalkirch das ordinarium officium zu verrichten: sondern auch in casu necessitatis in denen 
beiden obern Kirchen, bei dem H. Geist, die wohlehrwürdigen und wohlgelehrten Amtsbrüder 
zu ttberheben, welcher Obligation ich allezeit mit denen wenigen mir von Gott verliehenen 
Gaben nachzukommen höc.hstermassen mich befleissiget habe? Hab ich auch nicht in das 
andre Jahr meinen betrübten exulirenden Stand bei Ihnen also zugebracht, dass ich mit 
Wissen Keinen beleidiget, Keinem ärgerlich viel weniger beschwerlich gewesen? Habe ich 
nicht mich und die Meinigen bis dato mit meinem wenigen patrimonio, davon Ihnen allen 
wohlbewusst, kümmerlich ernähret, dieweil Niemand mich gefraget, wie ich lebe und mich 
ernähre? . . . Ich wollte meine Lebensmittel gerne anderswo suchen, aber weil das exerci
tium religionis dermassen iu die Eng gespannet ist, dass weder ich, noch andere ehrwürdige 
Exulanten ihnen zu rathen wissen, muss man sich nur dem lieben Gott befehlen, und die 
Seele in Geduld fassen. In fremde Länder in diesen Kriegeszeiten, wie auch im hohen Alter 
mit Weib und Kindern sich zu hegeben, will es auch sehr misslich fallen. Stb. — Georgius 
Lovtschani, vester patricius tertia viee-afflictissimus exul pro Christo. — V. 1. 278, 82.

1) V. 1. 317, 37 sz. a. — lG85-b<n következő szavakkal folyamodott a város terhe
inek megkönnyítéséért: „Wir gedenken mit Wehmuth der nun von 3 Jahren her ausgestan
denen Noth, der Durchzüge, Contributionen, und Einquartirungen iu dieser an der Stras
sen gelegenen Stadt, iumassen nach zweimaliger Abziehung kaiserlicher Garnisonen, und 
von dem Feind gesehener Bemächtigung uns solch grosses Unglück durch Brandschatzungen 
und andere Geldexactionen betreten, dass gemeine Stadt in unersetzliche Schulden, der



A város folytonos panaszai ezen elviselhetetlen megterheltetés ellen nem 
hallgattattak meg; minek következtében a városi pénztár adósságai s a pol
gárok elszegényedése folyton növekedtek, úgy hogy p. o. 1700-ban a hadi 
adó behajtása végett 36 polgárnál foglalásokat kellett tenni, 11 polgár pedig 
koldusbotra jutván, kénytelen volt kivándorolni ')• Ily körülmények közt kel
lett az ev. egyháznak semmiből mindent előteremtenie! Nem csoda tehát, 
hogy különösen az itt elősorolt első években az ev. egyházi és iskolai sze
mélyzetnek is a polgárság Ínségében osztozkodnia kellett.

Az Erdődi-féle bizottság egyetlen egy határozati pontja megmásíttatott 
utólag, t. i. az, mely által meghagyatott, hogy az evangélikusok lelkészeiket 
és tanítóikat magok fizessék. Ezek ugyanis arra hivatkoztak, hogy ha ezen 
elv rájok alkalmaztatik, a jogosság parancsa szerint a katholikusokra is al
kalmaztassák; minthogy pedig ez mindkét félre nézve igen terhes lett volna, 
minthogy továbbá az evangélikusok fölhozták, hogy egyházi és iskolai kiadá
saik régi idő óta a város által födöztettek; a nevezett bizottság egyik tagja, 
báró Vieckter János András kamaragróf * 1 2) megbizatott ezen ügy utólagos el
intézésével, s ennek elnöklete alatt oly egyesség köttetett, melybe a jezsuita 
superior Frank is beleegyezett, hogy az eddigi szokás továbbra is fentartas- 
sék3). De a hadi adók és más rendkívüli kiadások által kimerített s adósá-

erschöpfte Bürgersmann aber in äusserste Armuth gerathen ist. Zudem nach vielfältigem 
Durchmarschiren öfters ganzer kaiserlicher, polnischer, auch wohl feindlicher Armem, und 
jüngst der baierichen Miliz musste man im jüngstverstrichenen Winter, da schon die Noth 
über die Ohren zu wachsen beginnete, mit Reichung der Portionen, nebst Einlogirung und 
mit Service-Aushaltung der löbl. Generalität und des ganzen Generalstabes den ausgemer
gelten Bürger beladen.“ V. 1. 308, 2. — 1695-ben, a mikor a városra 16000 frtnyi hadi adó 
rovatott, a 317, 37 szám alatti iratban e panaszos megjegyzést olvassuk: „Welche Steigerung 
auch der Stadt Neusohl den gänzlichen Ruin auküudet; zumalen weilen bei der so harten 
und theuren Zeit alle Wirth — und Kaufmannschaft darniederlieget, hingegen nichts Ver
setztes oder zu versetzen vorhanden ist. Wofern einmal die Creditores ad executionem greifen 
sollten, würden gewisslich die meisten Häuser öd und alle Bergwerk, so die Neusohler in 
Bau erhalten, wüst verlassen werden müssen.“

1) V. 1. 317, 34 sz. a.
2) Bauhofernél a 311-ik lapon hibásan Fichtuernek neveztetik.
3) V. 1. 320, 26: „Nos iudex et senatus interior et exterior tam catholicae, quam 

evangelicae religionis lib. r. m. civ. Novisoliensis recognoscimus tenore praesentium — quod 
nonnullis nostrum recenti memoria, aliis autem ex observato a compluribus annis usu atque 
ex publicis civitatis rationibus constaret, quod tam catholici, quam evangelici hic loci eccle
siarum pastores et ministri ex publici civitatis ef ecclesiarum proventibus, habita inter nos 
ét praedecessores nostros certa orali accorda, ante excelsam commissionem Erdődyanam, 
quae anno 1588 mense Majo praesens hic fuerat, exsoluti fuerint; et licet praelibata com
missio id mutandum initio asseruerit, nihilominus tamen, postquam coram eadem excelsa 
commissione de modalitate, qualiter hactenus catholici et evangelici ministri interteuti et 
exsoluti fuerint, expositum, ac id quoque, si mutatio hocce in puncto sequeretur, id catho
licis aeque ac evangelicis onerosum fore, dictum fuisset, factum fuisse, ut ab excelsa com
missione 111. domino Joh. And. libero baroni a Viechter, eotum cammergraffio et praetitula- 
tae commissionis commembro, negotium hocce cum catholicis et evangelicis complanandum 
delegatum fuerit, remque hanc deinceps cum catholicis et evangelicis orali conventione me
diante inter se et coram D. cammergraffio ita fuisse accomodatam, ut solutio ministrorum 
ecclesiasticorum tam catholicorum quam evangelicorum cursum suum et usum talem, qualis



gokba sülyesztett városi pénztár ezen kötelezettségének több Ízben csak rész
ben s nem nagy pontossággal bírt megfelelni, úgy hogy az ev. egyházi és is
kolai személyzet nem egyszer a legnagyobb szorultságba jutott.

így p. o. az 1688/9-ik évben az ev. egyháznak csak 407 ft fizettetett 
ki a városi pénztárból, minek következtében Peucker Gy. igazgató fizetésének 
tetemes részét meg nem kapta, t. i. 115 ftot 20 dénárt; nemkülönben a két 
lelkész sem, kik különvéve 96 fttal kevesebbet kaptak, mint rendes körül
mények közt '). Ezen, s több más oknál fogva, az Erdődyféle bizottság ideje 
óta kiváltképen Peucker helyzete valóban sajnálatra méltó lett.

Peucker szenvedéseinek emléke s egyszersmind az iskola ekkori siral
mas állapotának hű képe egy terjedelmes iratban fenmaradt, melyet e férfi 
1689. apr. 28-án az ev. községhez beterjesztett* 1 2). Ezen irat igen elkesere
dett hangon van írva. Bevezetésül Strabóból egy elbeszélés idéztetik, mely 
éles czélzást rejt az elharapódzó materialismusra, s igy hangzik.

Jassus szigetére hajdan hires citharás jött, kit a sziget lakói meghallgat
ni akarván, a színházba gyülekeztek össze. Épen midőn mindenki legnagyobb 
gyönyörrel a művész játékára látszott figyelni, megcsendült a harangszó, 
melylyel a halvásár kezdődése szokott jeleztetni, s azonnal elsiettek a hall
gatók, egyet kivéve, ki nagyot hallott. Midőn a művész ez előtt hálálkodni 
kezdett, hogy játékát legalább ő becsülte meg kellőképen, nem meuvén a ha
rangszó hallatára a többiekkel együtt halakat vásárolni; kérdé az ott mara
dott polgár, váljon a harang valóban megcsendült-e már,{ s midőn amaz erre 
igenlőleg felelt, azt mondá: „Ügy tehát Isten veled, ó ember,“ s rögtön a 
többiek után elsietett. — Ezen idézethez Peucker azon vádat fűzi a szülék 
s a városi hatóság ellen, hogy nagyobb gondot fordítanak bármely más do
logra, mint az iskolára, s hogy előbb és rendesebben fizetik szolgáikat, haj
dúikat, s pásztoraikat, mint a tanítókat.

Panaszkodik az ellene intézett rágalmazások és megszóllások miatt, s sze
mére veti az egyházi tagok főbbjeinek, kik az egyház és iskola pártfogóinak 
tekintettek, hogy a tanítókat nem becsülik meg, s hogy az iskolával keveset 
törődnek. Felemlíti, hogy többet tanít és kevesebb fizetést kap mint hivatal
beli elődei, mert ezek naponta csak három órán át oktattak, ő pedig öt 
órán át. Fölhozza, hogy évenkint a kiszabott időben nagy fáradsággal két

ille in publicis civitatis continuorum retro annorum rationibus comperiretur, habitura esset.“ stb. I
V. 1. 278, "S: „ . . . cum videremus Dnos concives nostros catholicos ad supportan

dum suum onus insufficientes esse, facile annuimus, et illi consenserunt, ut, velut signanter 
Novisolii iuxta initum contractum, in quem eius temporis D. P. superior Frank nuncupatus 
coram 111. 1). Andrea Viecbter, eatum cammergraffio, et per Kxc. I>. commissarium Comitem 
Georg. Erdeődy deputato ac subdelegato commissario consenserit, ex publica cassa, in quam 
a potiori ex evangelicorum sudoribus proventus et pecuniae accumulantur, idihisjjnajfiligiaJ| 
nis ministris aequaliter exsolverentur salaria.“

1) V. I. egyb. szám. — Peucker 1689 Jan. 15-én a város bírójához folyamodott hát
ralékos fizetéséért, kérvényében naiv őszintességgel megjegyezvén, hogy „absque pecunia, 
quae rerum gerendarum nervus est, vitam agere satis miserum est.“ — Fgyb. lev. 31, A, d.

2) Egyh. lev. 31, A, c: „Gravamina super inordinato statu scholae evangelicae in r,
1. m. civitate Neosolio."



nyilvános vizsgát rendezett, s ezen alkalommal növendékeivel beszédeket és 
más irálygyakorlatokat dolgoztatott ki, s azokat ki is javította, hogy azonban 
a városi hatóság nem jelent meg e vizsgáknál; hogy azonkívül öt szónoklati 
ünnepélyt (actus oratorios) tartott, s hogy egyre ezek közül nyomtatott ér
tesítés által, melyre négy tallért és 18 garast költött, az evangélikus közön
ség minden tekintélyesebb egyéniségét meghitta; de sem a vizsgák után nem 
kapta meg a szokásos tizedpénzt (nummus decimális), sem az ünnepélyekért 
az ezekért járó tiszteletdijat (t. i. 12 ftot). Hogy az ő ajánlatára alakíttatott 
ugyan iskolai tanács, de hogy ennek legtöbb tagja nem felelt meg kötelessé
gének, mivel azok még az iskolai törvényeknek negyedévenkint bekövetkező 
felolvasásához sem jelentek meg. Hogy az általa oktatott két felső osztály nö
vendékeinek száma 30-ra növekedett ugyan, s a többi osztályok növendékei is 
megszaporodtak; de alig hogy az iskola újra virágozni kezdett, e virága ugyan
azoktól, kik gondját viselni tartoztak, ismét elhervasztatott, mivel a nemrég 
alakított iskolai pénztár javára a vasárnapi cantatiókból és a mendicatiókból 
bejövő pénznek egy harmada lefoglaltatott, minek következtében 8 karénekes és 
7 mendikáns elvesztvén segélyét kénytelen vala eltávozni. ') — Továbbá nehez
telve felemlíti, hogy midőn az Erdődyféle bizottság az ev. iskolának kirekesz
tését a belvárosból parancsképen kimondotta, ő erről az ev. község által nem 
értesítettetek, s hogy ekkor az iskolával együtt nagy veszedelemben forgott volna, 
ha e parancs tudomására magán utón nem jut, s a tanítást az iskola előbbi 
helyiségében tovább folytatja. Elbeszéli ezután bekövetkezett szenvedéseit, 
melyek, mint szóban lévő emlékirata bizonyítja, kedélyét elkeserítették s beteges 
és túlizgatott állapotba hozták: hogy miután a fent nevezett bizottság megha
gyásából 30 nap alatt, vagy is 1688 Jun. 26-áig a fürdői külvárosba kellett 
kiköltözködnie, szállásul és két osztálya számára tanhelyiségűl Höfflinger J. 
M. polgár egyik házában két szobát kapott, melyek ablakokkal és fapado
zattal nem bírtak, s hol az időjárás viszouytagságainak, a szabadon beható 
szeleknek s a hidegnek kitéve lévén, meghűlés következtében forró lázba 
esett s Augustus 1-től Szeptember közepéig betegen feküdött. E bajból Ok
tóber havában föllábadván ismét más betegségekbe esett, s mind ehhez az is 
járult, hogy mivel a prot. lelkészeknek és tanférfiaknak fizetése a tizedpénzt 
beszedő hivatalnok által (decimator supremus) épen ekkor hosszabb ideig be
szüntettetek, nagy Ínséget kellett szenvednie. Magán emberek könyörültek 
rajta, és betegségének tartama alatt ellátták őt étellel itallal s a szükséges 
orvosságokkal, később pedig barátaitól kikölcsönözte magának a fentartásákoz 
szükséges összegeket. Csak Márton napján láttatott eh szállása az annyira 
nélkülözhetetlen ablakokkal, de miután a nagyobbik szoba, mely tanteremnek 
szolgált, nem volt fűthető, a kisebbik és fűthető lakszobába pedig a tanulók 
el nem fértek, a hidegben kellett délelőtt két nyilvános s egy magán órát 
tartania, s mivel, a mint látszik, tüzelő anyag hiányában lakszobáját sem fűt- 1

1) Ex choro cjecti nominatim fuerunt: Joh. Ládassy, Georg. Vendrinsky, Sam. Mar
celli, Math. Wissnovsky, Mich. Bajnok, Thom. Sussniak, M. J. Klosius, Jac Majersky; ex 
mendicantibus: Vantara, Christophori, Ogar, Chovan, Hil, Gregori, Molitoris.“



hétté kellőleg, tanítás után ösmerőseihezment melegedni, s az első délutáni 
órát 1-től 2-ig nem tartotta meg, — mit neki többen szemére lobbantottak. — 
1689-ben Januárius 8-ától fogva 3 bétig a tanítás az ekkor uralkodó nagy 
hideg miatt egészen szünetelt; ') ekkor hatan a tanulók közül eltávoztak, s 
a tanítás ezután a kisebbik fűthető szobában folytattatott, mely a hátrama
radottak számára elég tágas volt. Hasonló sanyargatásokon mentek keresztül 
a kisebb növendékek is, kik 1688 Május 28-ától Okt. 23-áig a Lovcsányiféle 
telken lévő 3 oldalról nyitott pajtában oktattattak, 1 2) mivel hevenyében nem 
lehetett számukra más alkalmasabb helyiséget bérbe venni. - Sok szüle nem 
akarván gyermekeinek egészségét kocztáztatni, más iskolába küldte azokat.

Végre Október közepén jobb helyiségek béreltettek ki az alsóbb osztá
lyok számára. — Peucker annyi szenvedés által elkedvetlenítve emlékiratának 
végén kijelentette, hogy ily rendezetlen viszonyok közt hivatalát tovább nem 
viselheti, s sorait következő búcsúszavakkal végezte: „Sed vale vobis quidem 
longum, scholae vero vestrae et hactenus meae optimum dicam. Hanc Deus 
optimus ac summus scholarum patronus et vindex tueatur, protegat, augeat, 
et ipsi de bonis patronis, Maecenatibus et fautoribus, praeceptoribus item 
sedulis et fidelibus ulterius usque ad extremum omnium rerum finem clemen
tissime prospiciat!“’

Bármennyire viselte szivén e férfi a reá bízott iskola ügyét, ily nehéz 
körülmények közt sem ezen sem maga magán nem tudott segíteni. Heves 
véralkatánál és merev követeléseinél fogva nem birt a viszonyokhoz és embe
rekhez simúlni, s nem nagy népszerűségre tett szert. Eljárásában sok tekin
tetben kevés tapintatot tanúsított, s a tán kikerülhetetlen bajokat önhibája 
által még szaporította; mert p. o. majdnem hihetetlennek látszik, hogy tanszo
bája számára előbb meg nem szerezhette a szükséges ablakokat, s hogy semmi 
módja nem volt, saját és tanulóinak egészségét az időjárás kíméletlen beha
tásától megóvni. Nem járt el tapintatosan abban sem, hogy midőn 1688 Decz. 
15-én az iskolai törvényeknek negyedévi fölolvasásának alkalmával az iskola 
felügyelői, névszerint Breithor Illés, Nicletius Boldizsár lelkészek és Stürtzer 
Mátyás által hivatalosan fölszólíttatott, hogy az iskola megváltozott viszonyai
hoz mért új tanrendet készítsen el, ő ezt nem az ő kötelességének állítván 
tenni nem akarta; pedig ki volt inkább hivatva mint ő az iskolának újjászer

1) In rigidissima camera subsistere amplius cum discipulis meis non potui; et in eo 
hypocausto, quod carceri quam commodae habitationi similius esse videtur, augustum nimis 
spatium pro eis fuit.“

2) „A remotione scholae nostrae in suburbia primo tempore pueritia maxiinam par
tem tenerior sub tecto quodam a duobus lateribus patente informabatur; quo in loco non 
tantum inter stercora, sit venia verbo, per noctem illuc a vaciss, suibus, anseribus, gallinis, 
et meleagridibus eiecta et posita cum insigni docentium et discentium nausea et incommodo 
versabatur, sed etiam a tribus coeli cardinibus septemtrionali, occidentali et meridionali, 
tempestatibus, per aestatem calori solis, in auctumno voro usque ad 13 Octobris gelidis ct 
pluviosis ventis fuit exposita..“



vezése ügyében czélszerű, helyes és kivihető reformokat ajánlani ? Annál in
kább követelhették ezt tőle az illetők, mivel a régibb időkben a városi iskolai 
tanács is szokott volt az iskolai igazgatóktól új tanrendek kidolgozását meg
kívánni, s a Heinzelius által kidolgozottra emlékiratában maga is hivatkozik; 
így tehát e tekintetben maga magára alkalmazhatta volna azon általa idézett 
helyes tételt, hogy „consuetudo abit in legem.“

Az ev. község Peucker lemondását tudomásul vevén megküldte neki az 
általa tartott iskolai ünnepélyek fejében a sürgetett tiszteletdíjat (12 tallért), 
s ezután majdnem egy évig nem választott új igazgatót, valószínűleg főkép 
azért, mivel előbb nem talált ezen állomásra alkalmas egyént. Egyébiránt 
ezen idő alatt eléggé igénybe volt véve imaházának s emeletes iskolai épüle
tének felépítésével, melyek közül az első 890 ftnyi összegbe, az utóbbi 1013 
ítba került készpénzben, nem számítva az önkéntes s ingyenes kézi munkát, 
fuvart s más adományokat. ’) Ezen fából épült épületekkel 1690 elején ké
szült el. Milyen állapotban volt ezen idő alatt az iskola, helyettesítette-e valaki 
ezalatt a hiányzó igazgatót, vagy nem, arról nincsenek adataink.

A tanítás csak 1690 Aprilis 19-ike óta jött rendes kerékvágásába, a 
mikor igazgatónak Felicides Fái hozatott el Zsolnáról, ki előbb lelkészi hiva
talt viselt volt, s új állomásán 1695 Február hó elején bekövetkezett haláláig 
működött. * 1 2) Habár Felicides működéséről bővebb értesítésünk nincsen, s e 
tekintetben csak azon néhány száraz és sovány adatra vagyunk utalva, me
lyeket az egyházi számadások tartalmaznak; mégis ezek alapján is biztosság
gal állíthatjuk, hogy a beszterczebányai iskola általa új lendületet nyert. Erre 
azon tény utal, hogy őt az ev. község elismerése jeléül 1693-ban 20 tallér- 
nyi rendkívüli tiszteletdíjjal kitüntette. 1694-ben a nyilvános vizsgánál régi 
szokás szerint kisebb ösztöndíjak osztattak ki, még pedig a nagyobb növen
dékek közt 5 rizma papiros, mely az egyházi pénztár által 12 tton vétetett, 
és a kisebbek közt 1 ft 80 den. árán mézes kalács. A szegény tanulók se
gélyezésére a cantátiókból és mendicatiókból befolyó jövedelem két harmada 
fordíttatott; a harmadik harmad a nemrég alapított iskolai pénztárba folyt be, 
melyből két tanító díjaztatott. 3)

Felicides özvegye még 16 hétig részesíthetett elhúnyt férje fizetésében. 
Miután 1692-ben az iskolai épület 338 ftnyi költséggel kiszélesíttetett, úgy 
hogy azután az igazgató és segédigazgató szállását is magában foglalta. 1693

3) A mendicatiók mái napig tartották fen magokat a beszterczebányai ev. egyháznál, 
csakhogy most az utóbbi javára folytattatnak, s abból állanak, hogy vasár- és ünnepnapokon 
néhány tanuló („mendicáus“) egyenkiní a polgárok házait körüljárja, s azok ajtaja előtt 
kik a német egyházhoz tartoznak egy egyházi dalt elénekel, a tót isteni tiszteletet látogatók 
szállásán pedig az illettő nap evangyeliomi szakaszát leolvassa, s a készen tartott perzsely- 
be kegyadományokat beszed, Az itt szóban lévő időben e jövedelem évenkint körülbelül 
300 ftot hozott be.

1) Egyh. lev. egyh. szám.
2) Vár. lev. és egyh. lev. egyh. szám. — Fabó Monnm. I, 118: „Paulus Felicides

. . . Pilensium minister.“



i í
Febr. 25-én Pilárik János iktathatott be segédigazgatónak, ki Osgyánból ’) 
jött Beszterczebányára s Felicides halála után 1696 Junius haváig az igazgatói 
teendőket is végezte. Ezen utóbbi év Aprilis 12-én az iskola igazgatásához 
Purius János mester hivatott meg. 1 2) 'ír tfih '*

E férfi hasonnevű atyától, a „Micae“ czímű irat szerzőjétől számozott; 
öregatyja a beszterczebányai iskolának köszönte egész tudományos kiképezte- 
tését. Atyjának halála után Boroszlóban folytatta tanulmányait; később pedig 
e város tanácsa által közköltségen a lipcsei egyetemre küldetett, melyen ezután 
G évig időzött. Lipcséről Boroszlóba tért vissza s itt tartózkodott, inig a 
beszteiczebányai ev. egyház hiványát meg nem kapta. 3) Az iskola igazgatását 
1696 Jun. 23-án vette át ugyanazon fizetés mellett mint Peucker.4) Oldala mellett 
a már megemlített Pilárikon kívül még következő tanférfiak működtek : Hodikius 
János, 1695. Jul. 16. óta, ki Kalinovból jött új állomására ; Chmélius Mihály 
1695. és 1696., később brezuóbányai lelkész;5) Egyedi vagy Aeyidvus István 
1694—1727-ig a principisták tanára. — Burius és Pilárik igen jeles és tudós 
tanférfiak voltak, kik buzgó és sikeres működésök folytán kortársaik közt nagy 
hirnevre tettek szert; 6) derék tanár volt Egyedi István is ; a többiekről nincsenek 
közelebbi tudósításaink. Ily kitűnő tanerők mellett az iskola nagy virágzásnak 
indúlt, s 1699-ik bölcsészeti tanfolyammal is bírt; de ez felköltötte a jezsui
ták irigységét és gyűlöletét, kik 1696 óta folyton áskálódtak ellene, panaszt 
emelvén az évenkint megjelenő királyi biztosok előtt, hogy az evangélikusok
nak csak a graramaticáig van megengedve iskolát fentartani, s hogy azok 
magasabb tudományokat („studia altiora“) is tanítanak. 7) Ezen ármánykodá
sok 1699-ben czélhoz vezettek, mely év Januárius havának 17-én Borsiczky 
László királyi biztos szigorúan meghagyta, hogy az evangélikusok iskolájában 
csak a grammatical tantárgyak taníttassanak, s hogy a protestánsok csak 2 
lelkészt tartsanak; „supernumerarios ministros et rectores ad stivam exercen
dam relegent;“ továbbá megparancsolta, hogy az ev. elemi iskola, mely bérelt 
polgári házban volt elhelyezve, a külvárosba tétessék át. 8) Az ev. egyház e 
rendelet ellen magyarázó leiratért (mandatum explanatorium) folyamodott; de 
e merészségéért I. Lipót által szigorúan megrovatott, s ama meghagyások

1) Egyh. lev. egyh. szám.
2) L. a V. 1. 60, 21 sz. alasti hiványát.
3) Klein „Nachrichten“ I, 25 1.
4) Egyh. lev. egyh. szám.
5) „Micae" 185 1.
C) Ribiui Memorabilia II, 139 így nyilatkozik róluk: „rem literariam diligenter pro

curabant, docti ac religiosi viri, quorum magna erat inter suos existimatio.“ — Bauhofer, 
Gesch. d. ev. K. Ung. 327 1.: „in Kremnitz, Schemnitz, Neusohl waren ausgezeichnete Män
ner als Lehrer thätig, die wie Joh. Burius und Stephan Pilárik bei vielen dankbaren 
Schülern in gesegnetem Andenken blieben.“

7) V. 1, 320, 78. Gravamina parochiae Neosoliensis, a. 1696, 3-ikpont: „Scholae sunt 
evangelicis permissae usque ad gramaticam; nunc autem docent usque ad philosophiam in
clusive.“ A városi plébánia ekkor a jezsuiták kezében volt. — L. Schematismus historicus 
dioecesis Neosoliensis, 151 1.

8) V. 1. 280, 95.



keresztülvitelére utasíttatott. ') Ennek következtében Burius és tagtársai kény
telenek voltak a bölcsészet tanításával felhagyni, s a rhetorica, poesis, héber 
nyelv, s az alsóbb osztályok többi tantárgyainak előadására szorítkozni. 1 2) Hogy 
az ékesszólás tanítása a beszterczebányai ev. iskolánál ezután még néhány 
évtizedig töretett, kiváltképen azon körülménynek tulajdonítható, hogy a rhe
torica a jezsuiták tanrendszerében is az alsóbb tanulmányokhoz (studia infe
riora) számíttatott. Az 1700, 1701, 1703-ban és a későbbi években megjelent 
királyi biztosok nem mulasztották el ama megszorító rendeletet megújítani, 
s annak végrehajtását a városi hatóságnak szivére kötni; 3) egyelőre azonban 
a nevezett tanintézet nagyobb megcsonkítás nélkül létezett tovább, a haza 
és a prof. egyház javának előmozdításában hathatósan közreműködvén, s ugyan
ekkor oly jeles férfi került ki belőle, a minő Bél Mátyás volt, nem sokkal 
később pedig a következő superintendensek növekedtek fel benne: Pilárik 
Jeromos, Záborszky Jakab, Hruskovics Sámuel, és Perlaky József.

Midőn Burius J. hivatalos működését megkezdte, az iskolai tanácshoz 
egyebek közt azon indítványt terjesztette be, hogy a tan- és leczkerend éveu- 
kint a nyilvános vizsga után, mely Július hó elején szokott tartatni, vizsgál
tassák meg, és az időviszonyokhoz s az iskola állapotához képest .módosít
tassák. A királyi biztos megszorító rendelete következtében az iskolai tanács 
Buriust s a többi tanárokat felszólította, hogy ama indítvány értelmében a 
megváltozott viszonyokhoz alkalmazott tanterveket készítsenek el az egyes 
osztályok számára, s azokat terjeszszék he. Ez meg is történt.

1699 Julius havában a köz vizsga után minden egyes tanár saját osz
tályát illető leczkerendet. nyújtott be s e munkálatok közül szerencsénkre 
kettő a beszterczebányai ev. egyház levéltárában fenmaradt, melyek közül az 
egyik a legfelsőbb osztály számára maga Burius által van szerkesztve, a másik 
pedig a legalsóbb osztály számára Egyedi által íratott.

Az elsőnek czime ez : „Methodus, qua informabuntur singulae classes 
scholae Novisoliensis, a collegis praecipuis exhibita, pro lubitu dominorum 
patronorum mutanda, digerenda, corrigenda, post examen anni 1699;“ 4) a

1) V. 1. 280, 24, 1099 Jan. 30: „Quae temeraria praesumptio et inobedientia, quemad
modum nobis summe displicet, ita eandem sine debita animadversione non sumus permissuri.“

2) Burius maga ekképen emlékezik meg erről: „Nos antea quidem his horis (szer
dán reggel) explicavimus theologiam moralem, et iam ad officia illa perveueneramus, quae 
homo Christianus sibi ipsi debet; sed quia nobis istis lectionibus interdictum est, ne videa
mur adversariis nostris tractare, quod scholas altiore3 sapiat, liebraeam linguam majoren- 
nibus, quorum plerique ad theologicum studium contendunt, propinandam constituimus.“ To
vábbá a csütörtöki órákról így szól: „Nos quidem antea his horis etiam logicam inculcavi
mus ; verum cum hoc quoque studium ob interdictum suspendere coacti fuerimus, autoris 
Justini tractationem reassumsimus.“ — Kgyh. lev. 31, B, a.

3) V. 1. 280, 95 ; 280, 22; 280, 2 ; GO, 22. — 1702 Jan. 2-áu az egyik biztos meg
parancsolta, hogy az ev. iskolának harangja szedessék le ; ily csekélységekre is fektettetett 
súly.

4) Egyli. lev. 31, B, a. — Aláírva van: „Joli. Burius, m. s." Burius dolgozatát e so
rokkal kezdi meg, melyeknek tartalmáról az imént tétetett említés: „Cum inter desiderata 
mea, quae ante hos tres annos amplissimis scholae nostrae patronis exhibui, ultimum quidem
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második ezime : „Ratio informatae classis pvincipistarum ex iuxu amplissimo
rum patronorum per humillimum clientem Stephanum Egyedi anno 1699 die 
16 Julii iisdem bona fide exhibita.“ ') Ezen iratok elég világosan tárják föl 
előttünk az iskolának ekkori belszervezetét, s mutatják, hogy a fősúly a szel
lem alaki képzésére volt ugyan fektetve, de hogy már a tananyag tartalmára is 
nagyobb figyelem fordíttatott, mint előbbb. Nevezetesen a latin prózai olvas
mány a legfelsőbb osztályban úgy választatott, hogy általa a tanulók törté
nelmi ösmeretei gazdagíttattak, mely czélból főképen Justinus ‘ vétetett át, e 
mellett pedig Suetonius és Valerius Maximus. -)

Az intézet ekkor négy osztályból állott, a rhetorikai, syntactikai, felső 
és alsó grammatikai osztályból; minden osztály, de különösen a legfelsőbb s 
legalsóbb több évi tanfolyamot foglalt magában. Az elemi osztályok külön 
voltak választva s a kántorok által oktattattak. A kezdők („principisták“) 
osztályában, mely Donatusnak is neveztetett, a növendékek haladottságuk fo
kozata szerint ‘2 csoportra voltak osztva; az alsó két csoport ismét páros 
csoportokra oszlott el, s minden egyes párnak kellett a leczkét egynek az 
érettebb növendékek közül felmondania, ki ismét más által kérdeztetett ki az 
előbb kihallgatottak jelenlétében. ")

Hétfőn reggel ezen osztály latin bibliai mondatokat mondott fel, melye
ket szombaton a tanár a táblára feljegyezett, a növendékek pedig onnét ma
goknak leírtak volt. E mondatokhoz a tanár növendékeinek fölfogásához mért 
magyarázatot kapcsolt,, melyet azután a tanulóknak saját szavaikkal ismétel- 
niök kellett, hogy így egyrészt emlékezetük gyakoroltassék, másrészt pedig 
hogy értelmes és tiszta kiejtéshez szokjanak. 4) Délután nem volt tanítás.

Kedden reggel a nagyobbak az igehatározókat s a többi ejtegethetlen 
szavakat („adverbia et sequentes partes indeclinabiles, quae in Donato sunt") 
mondta fel jelentésükkel együtt („una cum vernaculis“), a középső csoport 
az egyszerű igék alapformáit („leges simplicium“, vagyis „regulas de praete- 1 2 3 4

ordine, primum tamen pondere fuerit, quo exoptabam, ut lectiones sebolae nostrae, earum- 
que dispositio quotannis post examen solenne reviderentur, et pro ratione temporum atque 
scholae constitutione corrigerentur; nunc non tantum mihi gratulor, quod post trium annorum 
intervallum eius desiderii mei compos fiam, sed ipse quoque ultro atque libenter me meas- 
que lectiones ipsorum meliori indicio atque autoritati subjicio.“

1) E. 1. 31, B, b.
2) „Die Lunae assumatur aliquis autor classicus solutae orationis, ex quo praeter 

phrases et loquendi rationem aliqua etiam rerum scientia hauriri posset . . . Talis autor 
nobis hucusque fuit Justinus, tam quod stilum habeat non contemnendum, quam quod, si 
ex alio, ex illo certe principia historiae universalis haberi possint."

3) „Primo pueri, quos habeo, in tres ordines dispescuntur, ita ut quidam primum, 
alii medium, ultimum, qui noviter collocati sunt, locum occupent: quorum bini ex singulis 
lectionem, domi memoriae traditam, in scholam venientes uni, cui commissi sunt, ex maio
ribus recitant, cui rursus alius ex prioribus additur testis, ut is vicissim, auscultantibus iis 
duobus, lectionem suam huic recitet.“

4) „Recitationem hanc sequitur eorumdem (sc. dictorum biblicorum) explicatio, quae
quidem cadere in ipsorum animos potest, nonnunquam addito circulo, qui ad ex^r^nilftyj, 
memoriam et pronunciationes rite formandas ex praescripto legum nostrarum Mfbritum est 
necessarius.“ ( °
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vitis et supinis verborum''), a legalsóbb csoport pedig a névmásokat ás az 
igeragozás alakjait szintén a megfelelő jelentéssel együtt. Ezután új leczke 
adatott fel, megmagyaráztatván a Donatusban foglalt következő szabály; a 
magyarázat pedig a tanulókhoz intézett kérdések által teljesen bevésetett ezek 
szellemébe. ') Délután a nagyobbak két igének ragozását, a kisebbek Cato 
erkölcsi mondatait leczkézték; azután a tanár egy Aesopusi mesét írt fel a 
táblára, azt élő nyelven megmagyarázta, a tanulókkal lefordíttatta, s a legjobb 
fordítást a táblára felirattá.

Szerdán reggel Luther kátéja tárgyaltatott s felmondatott latin és élő 
nyelven, a nagyobbaknak nagyobb leczke adatván fel; délután az átvett anyag- 
szabad elmondás alakjában átismételtetett, hogy feledésbe ne menjen át, s hogy 
a tanulók helyes kiejtéshez és illő taglejtéshez szokjanak. 1 2)

Csütörtökön reggel ismét a nyelvtan vétetett elő s néha egy a táblára irt 
mesén a beszédrészek elemezés által begyakoroltattak ; délután a tanár kezébe 
vette Amos Comeniusnak „Orbis sensualium“ czímű művét, s valamely sza
kaszt könnyen érthető szavakkal reprodukálván, a mondottakat mint latin gya
korlatot a táblára irta fel, azután megmagyarázta, a növendékekkel lefordít
tatta, s a legjobb fordítást szintén a táblára felíratta. 3j E gyakorlat különösen 
a latin szóbőség gyarapítására czélozott; néha azonban e helyett ismét a latin 
alaktan vagy Cato erkölcsi mondatainak magyarázata vétetett elő.

Pénteken reggel szintén a latin nyelvtan tárgyaltatott; néha a táblára 
írt gyakorlat elemeztetett, s különösen az ejtegetések ismételtettek; délután 
a nagyobbak a feladott igéket ragozták, a kisebbek Cato mondatainak egy 
fejezetét felmondották. Azután megvizsgáltattak az előmutatott tisztázatok; 
ha pedig valamely gyakorlat még ki nem volt javítva, az iskolában e javítás 
ily módon vétetett elő: egy növendék kiállíttatott a tanterem közepére, s a 
feladatot fenhangon fölolvasta. A tanár minden szót értelmesen s helyes hang- 
súlyozással utána mondott, e közben az esetleges hibát kijavítván s az osztályt 
az egyes szavak helyes írására figyelmeztetvén. Ezután következett a tanulók 
közt a kölcsönös felhívás (provocatio), mely abban állott, hogy a versenytársak 
egymás irkáiban az ejtett hibák számát összeszámították, s hogy az, a ki ke
vesebb hibát ejtett, a többletet a másiknak testére vesszővel fölszámította. 4)

1) „Subsequitur regularum, quas in Donato habemus, dextra explicatio, quam mox 
vertere soleo in quaestiones, quibus ex iis quaeritur, num ea, quae a me dicta sunt, intel
lexerint, intellecta observaverint.“

2) „Post meridiem habentur perorationes ex iis, quas antea recitarunt, lectionibus, et 
hoc partim ob repetendas lectiones, quas fidelius hoc modo imprimunt memoriae, partim ob 
gestus et pronunciationes, quae hac ratione vel maxime comparantur.“

3) „Accipio in manus Amos Comenii Orbem sensualium, et ad imitationem unius ca
pitis simplicibus verbis inscribo tabulae latinum exercitium, insertis praecipue, quae in illo 
capite occurrunt, nominibus, et hoc ob parandam linguae latinae copiam; quod exercitium 
explicatum ipse deinde cum iis verto, ita ut is, quem optimum dixerint, sensus tabulae 
inscribatur.“

4) „Unus ex majoribus stat in reliquorum medio, residui omnes apertos libellos ma
nibus tenent additis pennis et atramento. Ille vero clara praelegit voce, quem ego subsequor, 
et quamlibet voculam colligo atque compono, sicubique diphthongus, accentus, vel aliud
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Szombaton reggel Simonides János ’) lelkész indítványára a következő 
vasárnap evangyeliomi szakasza magyaráztatott élő nyelven, mivel, mint az 
indítványozó állítá, ezen osztály növendékei nagyobbrészt gazdákká s mester
emberekké lettek, s így az evangyeliom magyarázatából későbbi éveikben is 
legtöbb hasznot húzhattak. Azután Luther kátéja fejtegettetett először latin 
azután élő nyelven. Délután szentirásbeli helyek (loca probantia) írattak fel 
a táblára latinul és lefordítva, melyeket a növendékeknek onnét leirniok s 
hétfőn reggel fölmondaniok kellett. Ha idő maradott, magyaráztatott még va
lamely evangyeliomi szakasz vagy Cato néhány mondata. — Az igehajlítás és 
az ejtegethetlen szavak átvétele után szándékozott Egyedi a melléknevek fo
kozására és a szóképzésre is átmenni („comparationes et formationes.“) — 2) 
A felső grammatikai osztály, melyet valószínűleg Hodikius János oktatott, az 
Egyedi által megvetett alapon tovább épített, s a syntaxis elemeivel is fog
lalkozott. — A syntactikai osztály reggeli tanóráiban Filárik János segéd- 
igazgató által oktattatott, kinek tantervét azonban nem bírjuk. A meglévő 
adatokból csak gyaníthatjuk, hogy az utóbbi a két felső osztálynak különösen 
görög nyelvet és mennyiségtant adott elő. — A syntactikai osztály feladata 
volt a növendékeket a latin szószerkezet tökéletes ösmeretéhez és helyes hasz
nálatához vezetni, mely czél felé ezek a délutáni órákban Burius vezetése alatt 
haladtak, még pedig ilyképen. 3)

Kedden a tanár jövetele előtt egy a növendékek közül, ki ezzel megbi- 
zatott, összeszedte a heti házi dolgozatokat, melyek Seybold nyelvtana nyo
mán elkészített fordítási gyakorlatok voltak, saját munkáját pedig a táblára 
irta fel. A tanár belépvén az iskolába, fölhívta először a gyakorlat Íróját, 
azután a többieket az időközben netán észre vett hibák kijavítására, végre 
pedig a még hátra maradt hibákat maga igazította ki. E javított dolgozat kö
zösnek neveztetett („eleboratio communis“). Ekkor a tanár két vagy három 
tanulót kihívott, kiknek szintén egyenlő számú versenytársakat („aemulos“) 
kellett magok részéről kihívniok; ezeknek dolgozatait a tanár ott nyomban

aliquid occurrat, ex iis quaero, imm ita scripserint, addoque rationem, cur hoc non alio 
modo scribendum esset. Correctionem hanc excipit provocatio, et quot socius errata in cor
recto tali modo exercitio deprehenderit, tot illi imprimit plagas.“

1) Előbb a breznobányai iskola igazgatója, s a „Galleria sanctorum“ czímű irat 
szerzője: — mint föntebb említtetett, a beszterczebányai iskola igazgatásával is meg volt 
kínálva.

2) Egyedi munkálatát e szavakkal végzi b e : „Et haec quidem est methodi, quam in 
informanda teneriori aetate sequimur, praecipua ratio : quam amplissimis et veuerandis dnis 
Maecenatibus non displicituram ex eo maxime confido, quod quinque iam annis, et quod 
excurrit, haud displicuerit. Testes enim sunt mihi ipsi; testes specimina, quae in publicis 
examinibns publice exhibuimus; testis conscientia, cui, quantum per tenuitatem ingenii et 
valetudinis nostrae imbecillitatem licuit, satisfacere semper sumus conati; utpote qui sciamus, 
maledictum esse, qui opus suum fraudulenter faciat, opus imprimis tale, cuius partem sibi 
ecclesia, partem respublica, partem res domestica vindicat. Quod si qui porro fortasse erunt, 
qui a nullo magis, quam a nobis modum coram vobis, patroni, sunt exacturi, his ego 
vestram autoritatem et prudentiam, officiique mei conscientiam immotus opponam.“

3) „Classis syntacticae scopus est praeter pietatem absoluta contexendi sermonis latini 
cognitio, et pura constructio,“

2*
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sajátkezűleg kijavította, azokat nyilvánítván ki közülük győzteseknek, kiknek 
kevesebb hibájuk volt, mint ellenfeleiknek. Ezt nevezték: „de paucitate vitio
rum certare.“ Azalatt a többi növendékek kötelesek voltak feladataikat a táb
lán álló javított dolgozat szerint önmagok kijavítani; végre pedig a tanár uj 
feladatot adott fel, előre megmagyarázván a nehezebb kitételeket és szólas- 
módokat.

Szerdán Cicero valamely levele, vagy Ovidius, Horatius, Senecca és más 
Írók müveiből vett szemelvények magyaráztattak, a magyarázandó szakasz 
mindig előbb a táblára felíratván; a mondatok természetes szórendbe szedet
tek, mondattanilag elemeztettek, az illető szabályok fölsoroltattak, ezekre rög
tön más példák készíttettek, végre az elemezett darab lefordittatott; e 
fordítás nyolcz nap múlva ismét elhozatván kijavíttatott, s ekkor a latin szö
veg, melyet a tanulóknak idő közben emlékelniök kellett, felmondatott.

Csütörtökön az úgy nevezett syntaxis variabilis gyakoroltatott be egyes 
mondatokon és nagyobb szakaszokon, melyeket más alakú szófiizésekké kel
lett átváltoztatni. Az első példának változatai a táblára Írattak fel; ennek 
mintája szerint kellett azután a növendékeknek más mondatokat átváltoztat- 
niok, s hasonló feladatokat nyolcz nap után elhozandó házi dolgozatok szá
mára is kaptak. Végre néhány tétel úgy változtattatott át, hogy a mondattan 
minden szabálya jött alkalmazásba.

Pénteken a mondattan oly módon ismételtetett át, hogy a tanulók két 
egyenlő, egymással versenyző csoportra felosztattak; azután a versenyző fe
leknek az irók müveiből szófüzési példákat kellett kiszemelniük, a megfelelő 
szabályokat elmondaniok, megmagyarázniok és a felhozott példákra alkalmaz
to k . Végre még az úgynevezett syntaxis figurata magyar áztatott.

Ha keddre valamely ünnep esett, a keddi feladat szerdán vétetett elő, 
a szerdai meg a következő napon, s így tovább.

A rhetorikai osztály feladata volt a növendékeket tökéletes latin ékes
szólásra versben és prózában, beszédben és írásban tanítani '). E czélnak a 
reggeli órák voltak szentelve; a délutáni órákat Pilárik tantárgyai töltötték 
ki. —* Hétfőn reggel Justinus magyaráztatott, s e magyarázatban Burius az 
1698/9-iki iskolai évben a 23-ik könyv 3-ik fejezetéig haladott. A magyará
zandó fejezetek mindig először hangosan és értelmesen felolvastattak, s a kü- 
lömböző kiadásokban talált szövegeltérések egybevettetvén s kritika alá vo
natvan a legjobb variáns kiválasztatott s megtartatott. Azután az olvasott 
szakasz logikai elemezésnek vettetett alá, hogy annak tartalma annál jobban 
bevésődjék a tanulók emlékezetébe; továbbá kiszemeltettek a kiválóbb kife
jezések és szólásmódok („insigniores voces et phrases“), s ezen alkalommal a 
magyarázó classikai tudásának („eruditio“) tárházából mindent előhozott, mi 
a szakasz valamely helyének megyilágosítására vagy kiékesitésére szolgált1 2).

1) „Classis supremae scopus est, ad perfectam pro invenilis aetatis captu eloquentiam 
tam ligatam quam solutam pervenire.“

2) „ . . . ubi simul ex omni eruditione conquirantur, quae ad locum aliquem capitis 
faciunt declarandum et exornandum."
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Végre pedig bölcseleti és erkölcsi következtetések vonattak le s szedet
tek ki az olvasottból („porismata et consectaria moralia"), hogy igy az erény 
utáni buzgalom fölserkentessék, s a tanulók életbölcsességre taníttassanak. — 
Az 1699/700-iki tanévben Burius Justinus olvasását befejezni szándékozott, s 
Suetoniusra vagy Valerius Maximusra akart átmenni.

Kedden a költészettan tárgyaltatott, még pedig oly módon, hogy elő
ször a tanulók a leczkére feladott vers- és költészettani szabályokat fel
mondották, azután költészeti gyakorlataikat felolvasták és kijavították, melyek 
többnyire classikus költők egyik vagy másik helyének vagy kisebb nagyobb 
művének utánzásából állottak („erercitia imitatoria sive paródiáé“); továbbá 
elővétetett valamely költő, és verstani, logikai, s tárgyi magyarázatnak vette
tett alá; végre pedig útmutatás adatott a magyarázott költemény nyomán el
készítendő utánzat megírására. E gyakorlatoknál alapul szolgáltak Ovidius 
alagyái és Virgilius költeményei, az 1699/700-iki tanévben pedig Horatius 
lyrai versei. Később Burius más költészeti fajokra is szándékozott átmenni, 
(„cum Deo et die“), de az előbbiekre mint hasznosabbakra és szokásosab
bakra időről időre folyton visszatérni akart.

Szerdán ezen osztály növendékei, kiknek nagyobb része a theologiához 
készült, a héber nyelv elemeit tanulták. Tankönyvül Schickhard nyelvtana 
használtai ott, kipótoltatván a hiányos vagy hiányzó részletek Trost, és Vas- 
muth könyveiből s Buriusnak saját észleleteiből („et ex nostris obser
vationibus“).

Csütörtökön a szónoklattan taníttatott., előadatván az úgy nevezett syn- 
tnxis elegans, a körmondatokról, szóképekről és alakzatokról szóló tanok, és 
a szónoklati szabályok elemi része s átnézete *); mind ez az iskolában 
tollba mondatott, és megmagyaráztatott, a növendékek által pedig otthon 
emlékei tetett.

Pénteken a szónoklati szabályok begyakorlására zármunkák készíttettek, 
melyek vagy valamely átvett olvasmány utánzásából („exercitia imitatoria ad 
aliquem librum vel caput auctoris classici pertractatum“), vagy pedig kisebb 
elbeszélésekből s leírásokból állottak („exercitia progymuasmatica narrationum 
et descriptionum“). Ezeknek tárgyát a tanár előbb röviden elmondta, úgy 
hogy a tanulók feladata volt a kapott anyagot kikerekített és kibővített szó
noki alakba önteni („exercitia amplificatoria“). Az érettebb növendékeknek 
megmondattak nagyobb kidolgozandó beszédek themái és fölosztásai s utasítás 
adatott a közhelyek („loci topici“) helyes használatához.

A kidolgozott munkálatokat Burius részint sajátkezüleg kijavította, ré
szint élő szóval elmondta róluk észrevételeit, s jegyzéket vezetett róluk.

Szombaton Dietericus kátéja magyaráztatott gyakorlati intések hozzácsa
tolásával ; ennek bevégzése után a szentirás könyveibe való bevezetés, vagy 
pedig a következő vasárnap evangyeliomának fejtegetése vétetett elő. E nap 1

1) „Die Jovis proponatur rhetorica theoretics, tradendo vel syntaxin elegantem, vel 
periodo — nec non tropo — sehematologiam, vel praeceptorum rhetoricorum elementa atque 
synopsin.“
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délutánján szónoklati és vitatkozási gyakorlatok tartattak, melyekre egymást 
a tanulók kölcsönösen kiszólították (provocatio.) Szavalatoknak szolgáltak az 
önelkészítette, kötött vagy kötetlen beszédű utánzatok; a vitatkozások tár
gyait pedig hittani vagy szónoklati kérdések képezték, melyek az előbbi elő
adásokban előfordultak volt. Végre még kipótoltatott, ha a hét közben el
végzendő magyarázatból vagy az irálygyakorlatok javításából valami hátralék 
maradott.

Ennyire lebbent fel a fátyol, melyet az idő a beszterczebáuyai gymna
sium ekkori szervezetére borított, s habár sok fontos részlet teljesen ellep
lezve maradt számunkra, mégis abból, a mi szemünk előtt feltárult, elegendő 
tájékozást meríthetünk.

A némethoni iskolai viszonyok befolyására különösen Seybold német nyel
ven szerkesztett latin nyelvtanának használata utal, mely mellett azonban az 
alsóbb osztályokban a régi Donatus tovább is szívósan fentartotta magát. Min
den fent elősorolt részlet leginkább a góthai gymnasium szervezetére emlé
keztet, mely ezen időben mintaszerűnek tarta to tt1); nevezetesen 1699-ig, a 
midőn az intézetnek 5 tanára s bölcsészeti tanfolyama is volt, tanrendje a 
nevezett gymnasiuméval a lényeges dolgokban egészen megegyezett. A terje
dező realismus első nyomára abban bukkanunk, hogy a latin történetírók ol
vasásának nagy fontosság tulaj doni ttatott, mivel a tanulóknak ezen olvas
mányból történelmi ösmereteket kellett magoknak gyüjteniök. E czélból ki
váltképen Justinus vétetett át, kinek irata vázlatos átnézetet nyújt az ókori 
események fölött, nem lévén egyéb mint kivonat Pompejus Trogus ókori 
egyetemes történelméből („Historiae Philippicae“ 44. könyvben.)

A tananyagnak korlátolt volta azon hasznos intézkedést tette lehetsé
gessé, hogy egy huzamban mindig csak egy tantárgy magyaráztatott, s hogy 
az elméletileg fejtegetett ösmeretek azonnal gyakorlatilag mintegy megteste- 
síttettek. Ez a számos, kötött és kötetlen beszédű irálygyakorlat közvetíté
sével történt, melyeknek fejlesztő hatását a fiatal szellemre igen nagyra kell 
becsülni; mert nem csak hogy azok által a tanulók önálló gondolkozáshoz 
vezettetnek s szoktattatnak, hanem befogadó (recipti v) munkásságuk is hat
hatósan fölserkentetik, mivel szellemük, midőn a feladatok megírásánál saját 
szárnyait próbálgatja, munka közben tartalmának szegénységét, s ösmeretei- 
nek sokféle hiányait legélénkebben megérzi.

Az öntevékenységgel egy másik fontos paedagogiai eszköz párosíttatott: 
a versenyzés. A tanulók elméjük zsenge szüleményeivel egymás közt vetél
kedtek, mintegy kezdetleges irályi párbajokat vívtak, s e párbajokra egymást 
kölcsönösen kihívták. E kihívásnak Egyedi principistái körében igen drastikus 
alakot adott, s alig csalódunk, ha azt állítjuk, hogy ennek következtében ezen 
osztálynál a versenyzés gyakran versengéssé fajult.

A tanári kar a tandíjon kívül csak szerény fizetésben részesült. Az igaz
gató jövedelméről már elsőbb tétetett említés; a segédigazgató rendes fizetése 
épen olyan volt, mint a lelkészeké, t. i. 156 ft, mihez még szállás és 12 ftnyi i

i 11 L. Dr. K. Schmidt, Geschichte der Paedogik, 3-te Auflage, III. k. 315 1.
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fapénz is járult ; a többi tanároké 124 ft 80 dénárnyi volt. ‘) A tanári sze
mélyzet fizetése, az igazgatóét kivéve, az ev. egyházközség magán pénztá
rából folyt; az igazgatóé, mint föntebb említtetett, a városi pénztárból. Ez 
tartott 1701 Jan. 16-áig, a mikor Péterffy Ferencz, királyi biztos, az ev. 
egyház és iskola segélyezését a városi pénztárból fejedelmi parancs alapján 
beszüntette. 1 2) Az ev. egyházi község e rendelet ellen felfolyamodott a leg
felsőbb helyre, s e lépésénél a katholikas lakosság részéről minden módon 
támogattatott, mi szép tanúságot tesz azon békés és testvéries viszonyról, mely 
ekkor a protestáns és katholikus polgárság közt fenállott, melyet azonban 
később a jezsuiták meg nem szűnő bujtogatásai nagyon megzavartak. 3) Az 
ev. község minden kérvénye felső helyen hajthatatlanúl visszautasíttatott. Az 
absolutistikus elvet, melyből ezen eljárás eredeti, érdekesen fejtegeti egy nyi
latkozat, melyet a beszterczebányai katb. község 1791 Okt. 20-án tett, s mely 
azért is figyelemre méltó, mivel a kath. lakosságnak idő folytában nagyon is 
megváltozott gondolkozásmódjára jellemző fényt vet; e nyilatkozat így hang
zik : „Vulgo notum est, non modo cassas civitatum, sed ipsas quoque civitates 
et apellari, et reapse esse etiam peculium regium; regem proinde esse cassa
rum harum immediatum et absolutum dominum, qui pleno ac illimitato hire 
gaudet de applicatione et erogationibus earumdem pro nutu et arbitrio suo 
disponendi. — Nos itaque quoad punctum hoc evictorem habemus regem, 
absque cuius consensu salaria hic in quaestionem vocata utique nec defigi, 
multo minus de anno in annum exsolvi poterant.“ 4)

A kormány önkényes eljárása szerfölött elkeserítette a protestáns la
kosság kedélyeit, mely még mindig igen túlnyomó többségben volt, s 
természetesnek fogjuk találni, hogy ezen elkeseredés a város politikai han
gulatára is irányadó befolyást gyakorolt. Alig kezdte Bálcóczy Ferencz a 
szabadság zászlaját a haza legében lobogtatni, Beszterczebánya sőt az összes 
7 bányaváros protestáns népessége a legnagyobb lelkesedéssel hozzá csat

1) Egyh. lev. egyh. szám.
2) V. 1. 286, 22 sz. — L. továbbá a v. 1. ogyb. sz. az 1701|2-iki évre, hol ezen jegy

zet taláttatik: „Diess Jahr wird keine Ausgab bei der ev. Kircheu vorgetragen aus der Ur- 
sach, weillen durch Herrn Commissarius Péterffy die gewöhnlichen Besoldungen und Ex
pensen auf die ev. Kirchen -— und Schulbedienten und anderer zur Beförderung dero Got
tesdienstes Nothdurften suspendirt sind worden bis auf fernere Ihro kais. und königl. 
Majestät .Resolution, welche der allhiesige status evangelicus in aller Devotion zu sollicitiren 
ihme hochangelegen will sein lassen, damit solche bisher in usu geweste und in denen Land
artikeln fuudirte Ausgab durch höchstgedachter kais. Majestät ertheilte Erlaubniss ihren 
Fortgang haben könnte.“ A következő évi számadásokban pedig ezen megjegyzés á l l: „Es 
wird auch in diesem Jahr die Ausgab bei der ev. Kirchen vorzutragen ausgelassen, massen 
bis dato die Continuation der angefangenen Sollicitation wird befördert, und man in der festen 
Hoffnung stehet, Ihro kais. und kön. Majestät allergnädigste Resolution darüber zu erhalten, 
wesswegen gedachte Ausgab bis dahin nur in suspenso bleibet.“

3) V. 1. 286. 33 sz. a, hol az ev. egyház segélyezésének beszüntetésére vonatkozólag 
moudatik: „tamen hoc non culpa hujatium catholicorum factum est: quia potius status ca
tholicus apud d. commissarios, altioribusque etiam locis pro supprimenda hac novitate plu
rimum laboravit.“

4) V. 1. 976, 71 sz. a.
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lakozott, s a szabadság ügyét mindvégig egész erejéből támogatta. Midőn 
1703, Szept. 13-án gr. Bercsényi Miklós seregének egy csapata Zábreczky 
László főkapitány, Szolnoki Lakatos István kapitány, Nagy Márton és Szendrei 
Szabó István főhadnagyok vezetése alatt Beszterczebánya közelében megjelent, 
s az úgynevezett felső réten tanyázott, a lakosság által örömmel üdvözöltetett, 
s élelmi és lőszerekkel s más fegyverekkel készséggel elláttatott, készpénzben 
pedig a városi pénztárból 1000 ftot kapott. ’) A város azonnal követeket kül
dött Rákóczyhoz, ki ekkor Szathmár mellett táborozott, s meghódolván neki 
Szept. 27-én oltalmi levelet nyert tőle. 1 2) Az ezután következő 3 hónap alatt 
Bercsényinek Zólyom melletti táborába 11275 írtba kerülő fegyver, ruházat, 
eleség és más szükséges dolgok szállíttattak, későb pedig a város 100 katonát 
állított ki s tartott el Rákóczy seregében, 3) kik nagyobb részt mint tüzérek 
szolgáltak. Azonkívül Beszterczebányán ágyúk és golyók öntettek s lőpor ké
szíttetett Rákóczy számára; bizonyára a leghathatósabb támogatás, mely e 
várostól kitelt.

A hét bányaváros ev. községei 1704 Márcz. havában Schmidegg Jero
most, Lang Jak, Ambrust és Element Györgyöt küldték Rákóczyhoz Gyön
gyösre, s ezen követeik által szabad vallásgyakorlatot, elvett templomaiknak 
e's iskoláiknak visszaadását, s más tőlük megvont jogok visszatérítését kérel
mezték ; mire azon biztosítást nyerték, hogy vallásukat szabadon gyakorolhat
ják, a többi kérdések tekintetében pedig egy nem sokára tartandó gyűléshez 
utasíttattak, melynek a vallási ügyeket elintéznie kellett: ez a szécsényi gyűlés 
volt. 4) A beszterczebányai protestánsok 1705 Aprilis 22-én Schmidegg Jero
most másod ízben küldték Rákóczyhoz, külön iratban köszönetét mondván az

1) Ar. 1. 319, 48; 277, 23. — E csapatnak a polgárság 400—500 darab fegyvert adott 
át önként.

2) Y. 1. 319, 79,
3) V. 1. 319, 28. — Az 1705-iki év végéig a városi pénztárból Rákóczy seregének 

segélyezésére 34000 ft költetett. ■— Y. 1. 277, 24. Néhány újonnan szervezett, Rákóczy se
regéhez csatlakozandó csapat zászlóit a beszterczebányai prot. lelkészek felszentelték, mit 
ellenök e mozgalmak lecsillapítása után a kath. plébános Lucsánszkv György vádképen 
felhozott. V. 1. 321, 24. „Praeterea quod etiam domini praedicantes hoc revolutionis tempore 
vexilla certa rebellium contra arma suae majestatis et contra sua instituta benedicere prae
sumpserint, solutionem pro illa ceremonia ecclesiae meae applicandam volo, praesumptam - 
que benedictionis temeritatem alibi declaraturus sum.

4) Egy. lev. fasc. 1, vol. C, doc. d és e. Az utóbbi irat Okolicsányi Pálnak 1704 
Márcz. 28-án Gyöngyösön kelt levele, mely a bányavárosok protestáns községeihez van in
tézve, s így hangzik: „Salutem et servitiorum meorum commendationem, et post disturbia 
halcyonia, et post malitiam malaciam I Hoc est quod ex animo dulci patriae meae, ergo et 
Dominationibus vestris precor. — Operae pretium erat vestris quoque Dominationibus, scse 
apud Principem de negotio religionis cum aliis, qui plurimi aderant, insinuare. Nec videtur 
ratio dari posse cuilibet, qui animae libertatem, quam non externi, sed iuquieti patriae cives, 
regia autoritate abusi, contorserunt totam, corporis libertatibus praefert. Et quamvis ex toto 
votis statuum cvangelicorum satisfactum non sit per hanc primam instantiam, necdum tamen 
desperandum est. Promissa sunt comitia, in quibus de templis, parochiis, scholis, proventibus 
et beneficiis, quae vis non regiae Majestatis, sed hac abuteutiuui tam nonnullorum ecclesia
sticorum, quam qui istis placere volebant, saecularium illegitime occupavit, taliterque tran
quillitatem patriae turbavit, proxime agi debeat.“ Stb.



25

utóbbinak a vallásszabadságért, melynek élvezetébe általa jutottak, és sürget
vén elvett templomaiknak s más egyházi javaiknak visszaadását; egyúttal pedig 
további szerencsét és áldást kívántak fegyvereire. ') Kívánalmaik nagyobb része 
még ezen év November 14-én teljesedésbe ment, a mikor Rákóczy biztosai, 
Feja János, Okolicsányi Gáspár, és Kántor István, a Szécsényi gyűlés hatá
rozatainak keresztülvitelére Beszterczebányán megjelentek, s az evangéliku
soknak a kisebbik vártemplomot,»-az ispotálytemplomot és a Szent lélek tem
plomát a váron kivűl lévő oskolával és papiakkal együtt átadták, „elhordat- 
váu“ — mint jelentésükben mondják — pater jezsuita uraimék mind azokból 
a magokat illető appertineutiákat cum indulta commoditate.“ 2) A kisebbik 
vártemplomot a következő napon Burius János szentelte be, ki ekkor már német 
lelkész volt. 3) A fizetés tekintetében a biztosok Nov. 20-án Rákóczy meg-

1) Egyh. lev. f. 1 v. C, d. g : „Serenissime Princeps ac Domine nobis benignissime! 
— Inter multifarias libertatum cum vilipendio fundamentalium patriae iurium factas labe
factationes et iniurias, quas, proh dolor! praeteritis annis, gente externa dominante, perferre 
necessitati fuimus, primariam lianc iDgemitibus singultientes persensimus: quod imperium, 
imo dominium in conscientias nostras exquisitissimis artibus et coloribus quaesitum, et reli
gio concussa, templaque et eorum quam plurima accessoria ante aliquot annorum decades 
adempta, eaque, quae sacra nostra sacrisque nostris legitime dicata fuerant, restricta, concisa, 
dissipata, conquassata, et cum persecutionibus quoque personarum vix non totaliter concul
cata fuerint. — Jam quidem benignissime Princeps, Deo optimo maximo opitulante, et arma 
Serenitatis vestrae coelitus felicitante, secundanteque, benignissima Serenitatis vestrae an
nuentia et protectione, sit superis laus, in liberiori religionis nostrae exercitio et apertiori 
conscientiarum libertate hactenus respiravimus; verumtamen si perpendimus, quod multa 
antea perpessi fuerimus et etiamnum non parum feramus, ac tam in praesens bellum, 
quam in culturam fodinarum exemplo patrum, praedecessorumque nostrorum indesinentes 
erogationes pro conservatione publici patriae boni cumulatissime praestemus, — comperimus, 
nos templis accessoriisque, quae a majoribus nostris nobis relicta, et postea cum oppressione 
legum ex manibus nostris licentiosis illis temporibus violenter ductu cameracensium partim 
per milites, partim alias, nocturno etiam tempore erepta sunt, adhuc necdum perfrui, sed 
illa, — dolendum et cum suspiriis repetendum 1 — potissimum a peregrinis et extraneis cum 
maximo nostro praeiudicio — cum tamen catholici exiguo hic sint numero — teneri, possi- 
derique: ut adeo circa sacra nostra et templorum, accessoriorumque recuperationem pleniori 
omnino consolatione summopere indigeamus. — Ac proinde et in consecutionem effectus 
humillimorum nostrorum desideriorum ad Serenitatem vestram exliibitorem praesentium ge
nerosum d. Jeremiam a Schmidegg, urburarium in montanis primarium, ablegantes, demis
sissime supplicamus, quatenus non solum sufficientem eidem d. ablegato nostro, et eius nos
tro nomine fiendis propositionibus fidem adhibere, sed eundem quoque, praedeclarata in 
templorum, accessoriorumque rehabendorum re, perfecto cum solatio a facie sua ad nos be
nignissime dimittere, ac ut antiquo et legali patriae iure nostro in adeptione templorum et 
accessoriorum libere uti, frniquo valeamus — cum alioquin nos cum dominis catholicis pa
cate sane vivere parati sumus — benignissime indulgere dignetur Serenitas vestra. — Altis- 
simum numen faciat ulterius arma Serenitatis vestrae felicissime florere. — Novisolii d. 22 
Apr. 1705 Universa evang. communitas 1. r. m. c. Novisoliensis.“

2) V. 367, 28. — Az evangélikusoknak ekkor azon egyházi drágaságok is visszaadat
tak, melyeket tőlük gr. Erdődy Gy. elvett volt.

3) A beszéd, melyet ezen alkalommal tartott, megvan a hallei egyetem magyar könyv
tárában, s e czímmel bir: „Concio inauguralis templi arcensis minoris Neosolii habita 25 
Trinitatis 1705, die Leopoldi, cum nobis evangelicis pridie eius festi, 14 Nov., per commis- 
sarios Rákóczyanos illud templum una cum aliis resignaretur.“
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hagyásából azon határozatot hozták, hogy minden felekezet egyházi és iskolai 
szükségleteinek födözéséről önmaga gondoskodjék; azonban a kölcsönös jó 
indulat és testvéries viszony föntartása végett barátságos egyezkedést aján
lottak. >) E megegyezés a következő években létrejött, s egy ideig ismét mind 
a két felekezet a városi pénztárból tetemes segélyben részesült. Az összes 
ev. egyházi és iskolai személyzet 1705 November havától 1710 Junius haváig 
a város által fizettetett, s az ev. iskola régi épületében volt elhelyezve.

Miután Burius 1703-ban lelkészszé választatott, az iskola igazgatását 
Pilárik János vállalta magára, megtartván segédigazgatói teendőit, melyek 
fejében heti fizetése 6 garassal nagyobbíttatott; ehhez még az első rendű te
metések kíséretétől 1 tallérnyi tiszteletdíj járult. 1 2) Pilárik mellett ekkor az 
iskolában 5 tanár működött, kik közül azonban csak Egyedi és Ssitnyay 
György nevét ösmerjük. Az utóbbi előbb a berzeviczi, később a púchói iskola 
igazgatója, Beszterczebányán pedig 1705 óta a syntaxisták tanára volt, de 
csak egy évig. 3) — Pilárik kitűnő tanárnak tartatott, s különösen latin 
irálya dicsértetett, melyre a remek íróknak, különösen Cicero műveinek 
buzgó olvasása által szert tett vala. Bősz néven is vették neki, hogy a pro
fan Íróknak, nevezetesen Cicerónak túlbuzgó tisztelője volt, s hogy többet 
foglalkozott ezek irataival mint a szent írással, sőt hogy az utóbbiból vett 
szólásmódokat és kifejezéseket, mint alakilag sokszor nem classikusakat, nem 
igen szívelte.4) További sorsáról adatokkal nem bírunk; csak annyit tudunk, 
hogy már 1700 Nov. havában az iskola élére Bél Mátyás állíttatott.

Bél fényes neve sokkal ösmertebb, hogysem életpályájáról s irodalmi 
érdemeiről e helyen bővebben értekeznem kellene; feladatom itt különösen 
beszterczebányai működését leírni, a mennyire ezt a rendelkezésemre álló 
adatok nyomán tenni lehet. Ezek pedig, — sajnálattal legyen mondva, csak 
egy két rövid megjegyzésből állanak, melyek az egyházi számadásokba elté
vedtek. Habár tehát igen kiapadt azon forrás, melyből e tekintetben merít
hetek, s a belőle kiszivárgó néhány csepp korántsem olthatta el tudásszom
jamat, mely különösen ezen részletek iránt igen élénk volt; mégis positiv 
ténynek állíthatom, hogy Bél alatt a beszterczebányai iskola nagy virágzásnak 
indult. — Bél maga is 1695, 1696-ban, és 1702, 1704-ben ezen iskola nö
vendéke volt; az utóbbi évben pedig a hallei egyetemre ment, hol 1708-ig 
időzött. Ê zen egyetemen 1707-ben ily czímű nyilvános értekezést tartott : 
„Dissertatio theologica de forma sanorum verborum.“ 1708-ban Besztercze- 
bányára meghivatván, Május 24-én Pilárik mellé segédigazgatóvá s egyszer
smind ispotályi lelkészszé megválasztatott ; 5) midőn pedig 1709 November 
havában a plébániai hivatalba újra bevezetett jezsuiták sürgetése folytán az

1) y . 1. 286, 30.
2) Egy. lev. 1, B, e.
3) L. Rezík gymnasiologiáját, de schola Berzeviczensi. — Egyh. lev. 1, C, m. „Visi

tatio ecclesiae 1. r. m. c. Novisoliensis, a. 1706, 16 Julii. — Rector scholae dar. cl. Jo. P i
lárik, cuius collegae sunt quinque.“ — az utóbbiak nevei nincsenek felsorolva.

4) Klein II, 391 1.
5) Klein II, 38 s k. 1.
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ispotályi templom az evangélikusoktól elvetetett, elveszté lelkészi hivatalát 
s átvette az iskola igazgatását. Oldala mellett mint segédigazgató Simonides 
Pál működött; a syntaxisták tanára Egyedi István volt, a grammatistáké pe
dig Klingschnur Bálint. Azonnal szembetűnő lendületet nyert az iskola ügye. 
A nagy szellem, mely ezt intéző, s gazdag tudományát ott terjesztő, varázs
erővel hatott a lelkesülni tudó ifjúságra, s ezt messziről a maga körébe gyüjté. 
Mindjárt a következő t. i. az 1710/11-iki tanévben inegkétszeresedett a ta
nulók száma, ') s az ezen évi nyilvános vizsga oly jó eredménynyel folyt le, 
hogy a jelenlevő közönségből néhányan a tanulók közt szétosztandó ösztön
díjakra önként adakoztak, a tanári karnak pedig az egyházi pénztárból tiszte
letdíjak adattak. 1 2)

A legfelsőbb osztálynak bölcsészeti sőt theologiai tantárgyak is adattak 
elő; ezen osztály növendékei tógátusi ruhát viseltek és nyilvános prédikáczió- 
kat tartottak. Erről egy vádiratból értesülünk, melyet 52 nappal Bél elmene
tele után a jezsuiták a városi tanácshoz benyújtottak, s melyben ezt mondják : 
„Anno 1703 inconsuetum hic fuit, ut exparte evangelicorum tot essent scho
lares, qui autoritatem et habitum praedicantum imitarentur, et ad populum 
verba facerent, et tantam pompam in funerum processibus instituerent, habet- 
que haec res speciem, quasi Neosolii vellent erigere novitiatum praedicantum. 
Minus vero toleratum fuerat, ut rector scholarum et conrector essent supplen
tes praedicantum, nibilque distinguerentur a praedicantibus." 3)

Bél működése a beszterczebányai iskolánál 1714-ig terjedt ki, mely év 
Apr. 18-án a pozsonyi iskolához meghivatván növendékeitől s az egyház előjá- 
róitól ünnepélyesen búcsút vett. 4 5) Hogy itt töltött éveit mindig kedves emlé
kezetben megtartotta, azt zárszavai bizonyítják, melyekkel „Notitia Hungáriáé“ 
czimű nagy müvében Beszterczebánya városának leírását berekeszti, s melyek 
így hangzanak: „Sed tempus est, ut valedicamus urbi, nobis multis nominibus 
dilectae. Nam et prima bonarum litterarum rudimenta istic posuimus, et 
postea liberaliter accepti sedem fortunamur reperimus indidem, ut sit omnino 
cur ei bene precemur, atque eius felicitatem nostram existimemus.“ 6)

Nekünk is e helyen egy keveset meg kell állapodnunk, Bél elmenetelével 
befejezve lévén a beszterczebányai iskola életének átmeneti időszaka, melyben 
ezen iskola s bajtársa az ev. egyház időközönkint azou fojtogató erőszaktól 
megmenekültek, melyet rájok a bécsi kormány hatalmával rendelkező jezsuiták

1) Egyh. lev. egyh. szám. az 1710/11-iki évre: „Math. Poltzer, indem die Jugend 
respectu voriger examina doppelt war, gegeben 3 Riss Conceptpapier =  7 fl. 20 den.; Job. 
Georg Valla für die Herrn docentes und discentes 3 Riss feines P a p ie re  10 tl. 80 den.; — 
Math. Púchon Lebkuchen (für die Kleinen) 4 H. 20 den.

2) Bélnek 7 fl. 20 d. — Simonidesnek 5 ft — a többieknek pedig egyenkint 3 ft.
3) E. 1. 2, B, d. — Alá van irva a superior Huebmann Mihály.
4) E. 1. egyh. szám. — „1714 Apr. 14 bei gehaltener Valediction H. Rectoris Mat

thias Bél, und Installation Ihro Wohlehrwürden H. Joh. Majors ist ein Mittagmal vor die H. 
Geistlichen, Rectores und etliche H. Patronos verfertigt worden, davor nur einstelle fl. 18.“

5) Not. Hung. II, 437. — Ribini a II k. 358 ik lapján Bél meghivatásáról ekképen
nyilatkozik: „Matth. Belius a. 1714 eo consilio Neosolio Posonium vocatus est, ut scholam 
in meliorem reduceret ordinem, et culturam humaniorum literarum pro virili promoveret."
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gyakoroltak. Mindannyiszor midőn az ev. egyház és iskola a nemzeti és val
lási jogok védelmére kelő vezérek és seregek oltalma alatt szabadabb lélek- 
zetet vehettek, hajdani szoros viszonyuk a városi hatósághoz részben megújult. 
A városi tanács prot. tagjai az ev. egyház és iskola pártfogóinak tekintettek, 
s ezek ügyeire döntő befolyást gyakoroltak; ') a rendkívüli kiadások kifizetését 
az ev. egyház magán pénztárából a városi bíró utalványozta, az ev. egyházi 
és iskolai személyzet rendes fizetése pedig, mint láttuk, a város egyházi pénz
tárából folyt, még pedig 1710 Junius haváig, a mikor Borsiczky László, kincs
tári biztos az ev. egyháznak és iskolának közalapból való segélyezését vég
képen beszüntette. 1 2) Ezen biztos ugyanekkor megújította azon felső rende
letet, mely az ev. iskolát a grammatikára megszorította;3) de ezen megha
gyása egyelőre nem lett foganatosítva. — Bél tehát mint igazgató csak egy 
évig húzta fizetését a városi pénztárból, s előadásait nem a régi iskolai épü
letben, hanem azon faépületben tartotta, mely a Lovcsányiféle telken volt 
felépítve. 4)

Az iskola mindig, mihelyt neki a viszonyok kedvezni kezdtek, szép fej
lődésnek indúlt, s mint föntebb kimutatva volt, 1699-ig, továbbá 1703-tól 
fogva bölcsészeti tanfolyammal is birt; mikor azonban ki volt téve a királyi 
biztosok erőszakos támadásainak, fonnyadni kezdett virága, mint a gyümölcsfáé, 
melyet tavasz derekán fagyos szél lehellete ért. így p. o. 1701-ben Jan. 
12-én az ev. község e szavakkal mentegetődzött a királyi biztos elő tt: „Quoad 
scholas, dispersis abhinc studiosis ac discipulis, satis tenuis iam earum status 
est, nec praeter eruditionem in christianismo ibidem iam ultra grammaticam 
quidpiam tale docetur; nec catholicorum liberi ab evangelicis in scholas sus
cipiuntur. 5)

Az iskolai élet kiválóbb mozzanatait az évi nyilvános zárvizsgák, s az 
év közben tartott iskolai ünnepélyek képezték, melyeknél a tanulók saját dol
gozataikat elszavalták, vagy valamely kérdés fölött vitatkozásokat tartottak.

1) Ez 1695-ben s a következő években is 1699-ig úgy volt. Az előbb nevezett évből 
íenmaradt egyházi számadásokban p. o. ezen tétel fordái elő: „Auf Anschaffung H. Stadt
richters und der Scholarchen nach gehaltenem Examine der Schuljugend wegen ihres Wohl
verhaltens ist offerirt worden 5 Riss Papier (16 fl. 50 d .); item der kleineren Jugend Leb
kuchen 1 fl. 80 d.“ — Ezen években városi birák voltak a következő protestánsok : Beniak 
Boldizsár, Hiuterskircher M., Weiss György, Szmertrnky Menyhért.

2) V. 1. 326, 1 ; — 8-ik pont: „Rectores et ministri ev. ecclesiae ex proprio et pri
vato Status evangelici medio et collectatioue interteneantur. Quum super exsolutione horum 
de communi aerario per commissiones caesareo-regias a 1699, 1701, 1702 seria inhibitio 
facta fuisset, imo vi benigni mandati caesareo-regii eadem solutio totaliter cassata exstitisset, 
ideo pro nunc quoque pro cassata renuntiatur.“

3) V. 1. 60, 22. — 1710, Jun 31. „Per praedictas commissiones adhuc ante infaustae 
revolutionis huius tumultus evangelicorum scholae quoque restrictae et nonnisi ad gramma
ticam inclusive admissae concessaeque fuerunt; ob hoc ut a supra grammaticam docendis 
scholis eo facto abstineant, serio et absolute effectuandum eisdem per hanc commissionem 
intimatur."

4) Ez az ev. iskola mostani épületének helyén állott.
5) E. 1. 1, B, g.
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Iskolai mulatságnak behozattak a Gál napon tartott kakasviadalok („gatlinalia“) '), 
beszüntettettek pedig a kirándulások s az ezekkel kapcsolatban álló lakmáro- 
zások. 1 2) — A szegény tanulók segélyezésére kiváltképen a mendicatiók és a 
magánoktatás szolgáltak. A mendicatiók jövedelmének harmadából az iskolai 
szükségletek födözésére iskolai pénztár alapíttatott („aerarium scholasticum“), 
mely azonban nem állott fen sokáig, mivel későbbi években nem akadunk 
nyomára; bizonyosan az egyházi pénztárral egyesíthetett, mihez hasonló eset 
újabb időben is történt.

A tanítás a kor igényeinek megfelelőleg általában véve jól volt szerezve, 
s kitűnő eredményekkel dicsekedhetett; Burius J., Pilárik J. és Bél M. a 
beszterczebányai gymnasium legjelesebb tanárai közé számítandók, működésük 
kiváló fénypontot képez ezen intézet múltjában. A beszterczebányai iskola 
ezen a kor műveltségének színvonalán álló férfiak vezetése alatt a legjobb 
magyarhoni prot. tanintézetek közé tartozott.jj '•

2. A beszterczebányai ev. gymnasium küzködései kedvezőtlen 
időviszonyokkal 1714—1814.

Épen egy évszázad terjed ki előttünk, munkával, nélkülözésekkel és 
szenvedésekkel telt hosszú időköz, melyben az absolutistikus kormány sokáig 
tartó nyomása, s a válságos időviszonyok ólomsúlya ellen más szer nem léte
zett mint szótlan türelem és keserves belenyugvás. Halálos gyűlölettől sarkalva 
sötét árnyként kisérték az ev. iskola működését ennek megesküdt ellenei, a 
jezsuiták, fejlődését csirájában elfojtván, s minden eszközzel oda hatván, hogy 
ezen intézet tengődésre kárhoztatva legyen. Először is léteiének anyagi fel
tételeit lehetőleg megnyirbálták, megvonván tőle a városi segélyt, melyből 
előbb kizárólag föntartatott; továbbá szüntelenül dolgoztak megcsonkításán, 
sürgetvén a felsőbb helyen, hogy a grammatikára megszoríttassék, inig végre 
áskálódásaik sikert arattak. Váratlanul betoppantak előadás közben a tanter
mekbe, fürkészvén váljon elő nem adatnak-e ott felsőbb tanúlmányok, 3) s 
bizonyosan nem rajtok múlt, hogy ezen intézet ekkor meg nem semmisült. — 
Mindjárt Bél elmenetele után 1714 Jun. 5-én bepanaszolta superiorjuk Hueb- 
mann Mihály az ev. iskolát a királyi biztosnál, hogy ott a grammatica kere
tén túli tudományok előadatnak, s kívánta annak megszorítását;4) a következő

1) E. 1. egyh. szára, az 1713-ik évről: „Herrn Hectori (Bél) besserer Aufmerksamkeit 
wegen pro festo Galli vor die H. Collégén überschickt 8 Seitl Wein.“ — Klein (I k. 26 1.) 
említi Buriusnak ily czimű kéziratát: „Invitatio ad gallinalia a. 1700, d. 20 Oct. celebranda.“

2) Egyh. 1. egyh. szám. „1G96, 19 Oct. nach gehaltenem Examine haben die Anwe
senden anstatt der Tractation denen Herrn Rectoribus und Collegis fi. 9 ausgeworfen, wel
che Herrn Magistro J. Burio zu Händen abgeben worden.“

3) E tényről Bahil Mátyás, ki a beszterczebányai ev. gymnasiumnak Simonides Pál 
igazgató idejében növendéke volt, e szavakkal tesz említést: „In quibusdam locis saepe ex 
improviso Jeguitae in evangelicorum scholas publicarum lectionum tempore irruere solent, 
ut quid rectores doceant, observent, quod Neosolii ipse frequentius vidi.“ Fabó monumenta 
II, 414 1.

4) E. 1. 2, B, d.
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évben a királyi biztos valóban meg is tiltotta, hogy az ev. iskolában más 
tudományok előadassanak, mint a melyek a grammaticai osztályig előfordúlnak; ') 
de e fenyegető veszély egyelőre még szétoszlott, vagy is inkább csak háttérbe 
húzódott, s az iskola még egy ideig 5 osztálvlyal birt, melyeket 4 tanár 
oktatott, s melyek közül a legfelsőbben a szónoklattan is előadatott. A jezsui
ták ekkor még beérték azon eredménynyel, hogy az ev. iskolát a bölcsészeti 
tanfolyamtól megfosztották, az úgynevezett studia inferiora megcsonkítását más 
időre tartván fen maguknak.

Az ev. iskola ügyeire ezóta már csak az ev. község előkelőbb tagjai 
gyakoroltak befolyást, tanárai pedig csak is az ev. egyházi magán pánztárból 
fizettettek. Bél lemondása után az igazgatói tiszt Major Jánosra bízatott, ki 
azt azonban csak 1714 Apr. 14-étől 1715 Márcz. 30-áig viselte. E férfi előbb 
körmöczi lelkész volt, s ezen állomásáról a kath. clerus által elmozdíttatott; 
Beszterczebányára Szklabina várából hivatott meg. 1 2) Eltávozása után az iskola 
igazgatása az ekkori segédigazgatóra,Simonides Pálra bízatott, eleintén csak 
ideiglenesen, 1716 Jun. 17. pedig véglegesen. — Simonides atyja, János sok 
viszontagság után, melyeken a nagy üldözés korában átmennie kellett, besz- 
terczebányai lelkészszé lett, s mint ilyen a Rákóczyféle mozgalmak idejében 
kimúlván a kisebbik vártemplomban eltemettetett; de sírjában sem volt 
nyugalma; mert midőn e templom később a katholikusoknak átadatott, tete
mei a sírboltból kidobattak. 3 4) — E buzgó és állhatatos férfi fia Pál egyetemi 
tanulmányait Wittenbergben végezte be, s ott 1708-ban ily czímű academiai 
értekezést tartott s közrebocsátott : „De perpetuitate ecclesiae evangelicae.“ *) 
Beszterczebányán 1709-től 1736 Junius 12-éig működött, a mikor életé
nek 52-ik évében nőtlen állapotban elhúnyt; utolsó napjaiban nem csak 
testileg de lelkileg is betegeskedett, 5) Végrendeletében a beszterczebá- 
nyai ev. egyháznak 600 ftot hagyományozott. Elhúnytakor emlékét hivatal
társai és hálás növendékei önkészítette parentáló versezetekkel dicsőítették, 
melyek egybegyűjtve a beszterczebányai ev. egyház levéltárában megőriztettek, 
s e czímmel bírnak: „Cupressus lugrubis erecta supra Manes pie defuncti 
viri clarissimi celeberrimi domini Pauli Simonidae, rectoris gymnasii a. c. 
Neosoliensis meritissimi, per suae disciplinae artium liberalium cultores anuo 
r. s. 1736, d. 12 Junii.“ 6)

1) V. 1. 326, 16.
2) E. 1. egyh. szám.
3) Fabó Mou. II, 10.
4) Klein II, 214 1. 174 jegyzet; e jegyzetben hibásan van közölve Simonides halálá

nak éve, s utódjának neve.
5) Klein II, 244 1. 174 jegyz.
6) E. 1. 4, B, d. — A czímlap alján e jegyzet áll: „Archivo inclytae ecclesiae ev. a 

c. memoriam celebris huiusce in eadem Neosoliensi docentis donavit Matthias Schulek, h. t. 
ecclesiae ev. Tiszóltzensis v. d. m. — m. p. — a. 1813, d. 28 Mart.“ — Álljon itt néhány 
ezen emlékversek közül:

„En lector tentant fatalia numina Musas,
Parnassus tristis vulnera magna capit.



31

Ha azon néhány elszórt vonást egybeállítjuk, melyek Simonides szellemi 
képének körrajzát előtüntetik, úgy találjuk, hogy ezen férfi kiváló tudományos

Vir celebris moritur, foribus funesta cupressus 
Imminet, et lacrymae tristia corda rigant.

Quid causae ? Ah timeo tam tristia dicere fata:
Paulus Simonides limina nostra fugit.

Ergone iam fulcrum pubis cecidit studiosae,
Quod ludo patriae spesque decusque fuit.

Heu aestas lugubris! Heu tristia tempora veris,
In queis Simonides funera moesta parit.

Liber at a luctu, tristique dolore solutus 
Haeres iit vitae, quae "bona semper erit.“

„His paucis funus viri cl. doct. d. Panli Simonidae, praeceptoris fidelissimi fletibus 
irrorat Gabriel Balassowitz a. 1. c. Neogr.“

' „Paulus Simonides, magni spes magna Johannis,
Qui confessoris nomine clarus erat,

Binos cum quinquagenis compleverat annos 
Vitae, quae semper plena laboris erat.

Bis decies et sex annos fideliter artes 
Ingenuas pubem Neusolidum docuit.

Annos bis denos rectoris munere functo 
Huic , socium curae me voluere patres.

Hunc vero linquens multis mihi charior orbem 
Collegis luctum conciliavit acrem;

Qui res communes potuisset saepe iuvare 
Virtute et studiis et pietate sua.

Nobiscum merito lacrymas schola fundit acerbas,
Ac vere magno nunc gemit orba viro.

Quis tibit pensabit decus hoc et tale scholarum,
Rectorem clarum voce animoque gravem ?

Ecquis fautorem reddet patremque iuventae, 
ln  nostra sudat quae modo rite schola?

Paulus Simonides vicit iam tristia fata 
Aeterni placito consilioque dei.

Christe tamen clemens tua nos manus inclyta servet;
A cathedris nostris omne repelle malum 1“

„Venerando et aeterna memoria digno nomini Simonidesiano parentare voluit Frie- 
dericus Korb.“

Huc vos collegae, iuvenes, puerique scholares 
Huc et vos cives, huc et amica cohors!

Huc vos Hungariaeque viri docti veterani,
Huc vos discipuli, conveniatis a t r i !

Prendite cuncti nunc nigras cum syrmate vestes,
Et facie lugubri currite Neusolium!

Maturate pedes et vos, concurrite cives
Moenia nam nostrae sunt labefacta scholae.

Nec gemitus tantum et lacrymarum solvite rivos,
Sed feriatis utra pectora vestra manu.

Mortuus est etenim facundus et integer ecce 
Rector Neosolidum terque quaterque bonus,

Vir pius et sapiens, doctrina Paulus ubique,
Et patiens semper, consilioque gravis.



képzettséggel bírt, s hogy a protestáns szellem buzgó terjesztője, és küíönö- 
sétTíTszegényebb sorsú növendékeknek áldozatkész pártfogója és barátja volt. 
Minden jel oda mutat, hogy növendékei őszinte tisztelettel s szeretettel ra
gaszkodtak hozzá; a hol pedig a tanulók részén ez megvan, a tanár részén 
pedig jeles szakkészültség, mint ez Simonidesnél valóban megvolt, ott a ta
nítás is jó eredményeket szokott megteremni. Annál kevésbé magyarázhatjuk 
meg magunknak Ribini következő nyilatkozatát, a mennyiben ez Simonidesre 
vonatkozik: ’) „Post M. Belii discessum Joannes Major et Paulus Simonides, 
praestantes doctrina viri, rem literariam Neosolii procurabant, mediocri fama, 
et successu non nimis prospero.“ 2) Az igaz, hogy a beszterczebányai iskola 
ekkor már nem állott a hir azon magaslatán, melyre Bél által emeltetett; de 
ez főképen annak tulajdonítandó, hogy ekkor a jezsuiták sürgetésére bölcsé
szeti tanfolyamától meg volt fosztva, s hogy legfőbb és leggazdagabb segély- 
forrása, a városi pénztár, előle el volt zárva. Sőt azt kell állítani, hogy ezen 
intézet daczára e megcsonkításának még mindig a körülfekvő megyék protes
táns ifjúságának főgyűlhelye volt, mivel oly városokban született növendékek
től is látogattatott, melyekben ev. iskolák szintén léteztek, milyenek p. o. 
Selmecz és Körmöcz voltak. Csak úgy lehet a föntérintett talányt részben 
megfejteni, ha fölveszsziik, hogy Ribini szavai Simonidesnek utolsó éveiben 
kifejtett működésére vonatkoznak, a mikor ez Klein bizonysága szerint beteges

Hunc nos lugemus praecoci morte peremptum ;
Sed talem nobis suffice Cliriste virum.“

„Ita multi temporis praeceptorem suum atque rectorem lacrymabundus beate mortuum 
prosequebatur Nicolaus Glitz.“

„Proh angor! MerltUs sVperasset Nestrorls annos,
En CaDIt atqVe IaCet, Vir probVs arte graVIs,

PaVLVs SIMonIDes patriae soL et pater ore,
QVI Variis sCItls praestat In orbe Viris.

IlVnC LaCrIMIs fVse soCII sine fine rigate,
CUI sChoLa et Vrbs tristis fVnera sorte Canit.

FVnera sorte CanVnt praeCones tristia Verbi,
Ast IoVa InstaVret DaMna parata sVIs!“

„In perpetuam nominis clarissimi domini Pauli Simonidae, praeceptoris sui fidelissimi 
memoriam haec dicteria moestus scribebat Johannes Thebus, a. 1. c. Schemn.“ — Az utóbbi 
vers minden distichonja chronostichon Simonides halálozási évére, 1736-ra. — Az itt neve
zetteken kívül még a következők csináltak ezen alkalommal hasonló emlékverseket, melyek 
mind fenmaradtak: „Valentinus Klingschnur, Matthias Adami, Georgius Plintovitz, -— Sa
muel Lauro, Neograd. stud. — Jonas Christianus Hoffmann Cremn. ■— Samuel Ernestus, 
Neograd. — Samuel Mixad, Neograd. — Andreas Gastri, Honth. — Joannes Sutoris, Neo
grad. Paulus Gerhard et Petrus Gerhard — Adamus Ganay, Gömöriensis — Andreas Ben- 
kóezy, Honth. — Casparus Payer, Scoepusiensis — Johannes Thamm, Scoepus. — Martinus 
Lang, Scoepus. — Math. Mősz, Schemn. — Johannes Lany, Scoepus. — Joh. Georg. Valla, 
Neosol. — Math. Boocz, Thurocz. — Sam. Vlkolinszky — Joh. Hartmann — Joh. Lednik, 
Thur. — Joh. Korb — Frid. Korb — Samuel Korb.“

1) Major sokkal rövidebb ideig működött ezen iskolánál, hogysem itt tekintetbe jö
hetne.

2) Ribini II, 392 1.
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kedélyű volt, *) mely fölvét mellett különösen az is szól, hogy Ribini 1734-ben, 
tehát másfél évvel Simonides halála előtt a beszterczebányai ev. iskola syn- 
tactikai osztályának növendéke lévén 1 1 2 3 4) Simonidest már csak ily beteges álla
potban működni látta.

Simonides mellett segédigazgató volt Korb Frigyes, még pedig 1716 
Jun. 17-e ó ta ,3 4) kiről azonban csak annyit tudunk, hogy Simonides halálának 
bekövetkeztekor még működött. A syntactikai osztályt 1727 Sept. havától 1728 
Aug. haváig Pauliny Ádám tanította. Ennek helyére az utóbbi év Aug. 17-én 
Glitz Miidós jött, születésére nézve selmeczi, ki az itt szóban lévő intézetben 
felnövekedett, és innét külföldre menvén 1724—1727-ig a wittenbergi egye
temet látogatta volt. Ennek érdekes magánjegyzéke, melybe a syntaxisták 
neveiket sajátkezűleg beírták, ő pedig s később Szinovicz Mihály superintendens 
4) és Sartoris Sámuel igazgató 5) külömböző jegyzeteket beiktattak, a gymnasium 
levéltárában fönmaradt s e czímmel bir: „Nomina, patria, et vita discipulo
rum, qui in tertia classe gymnasii Neosoliensis me publice privatimque docen
tem audiverunt et audiunt ab anno : quo Deo approbante NICoLaVS GLItz 
NeosoLII sVbreCtor a Patronis faCtVs aDoLesCentes InstltVere Coepit, — 
die 17 mensis Augusti.“ — Glitz 1773-ban Juh 9-én előhaladott kora miatt 
leköszönt s 1776-ban Aug 11-én 81 éves korában meghalt. 6) Öreg korában 
testi elgyengülés folytán igen csekély sikerrel működött, s ekkor osztályában 
a fegyelem is gyönge lábon állott, daczára a nagy szigornak, melylyel bün
tetni szokott. A negyedik és ötödik egyesített osztályt, vagy is a grammatis- 
tákat és principistákat Klingschnur Bálint oktatta, kiről már föntebb tétetett

1) Klein II, 244, 174 j. — „Er war nach allgemeinem Uhrtheile ein sehr gelehrter 
Mann, der besonders die lateinische Sprache in seiner völligen Gewalt hatte, aber in den 
letzten Jahren seines Alters manche Gemüthskranklieiten erfahren musste.“

2) Glitz M. tanár jegyzékébe, mely a szóban lévő gymnasium levéltárában megőrizte
tett, Ribini sajátkezűleg igy jegyezte be magát: „Johannes Ribini, Krencsiensis.“ (L. a 18 
1. 140 sz. a.)

3) E. 1. egy szám.
4) Az 501-ig sz. a. ez á l l: „Michael Szinovicz, Neosoliensis.“ Későbbi időben ez csa- 

toltatott hozzá: „Is ego sum; primum ecclesiae Szent-Péteriensis, dein Szügyensis, post 
Ratkoviensis, Garamszegiensis, Kis-Zelliensis, iám nat. slavicae Neosoliensis v. d. m. et si
mul districtus montani superattendens.“

5) A 148 1.: „Sámuel Sartoris, Neosoliensis.“ — „Factus sum a. 1787 rector scholae 
Neosoliensis, die 1 Sept, introductus.“

6) E. 1. fase. I, 342 1. — E vastag kézirat igen fontos s általam többször használt 
kútfő; szerzője Crudy Daniel, beszterczebányai lelkész volt, ki megírásához 17G5-ben e sza
vak előrebocsátása mellett fogott: „Optandum utique fuisset, ut maioribus nostris placuisset, 
inde ab antiquis temporibus actorum et factorum ecclesiae huius articularis evang. aug. 
Neosoliensis seriem continens protocollon nobis posteris in usus nostros relinquere : sed 
quoniam inanibus votis istis nihil amplius efficitur, et vero posteri nostri idem illud in no
bis, quod nos in maioribus nostris iure atque merito desiderare possent, omnino inclutus 
inspectoratus et patronatus ecclesiae huius vel nunc demum evigilandum et tale protocollon 
utile et summe necessarium inchoandum et fideliter continuandum esse censuit, voluit, et 
unanimiter constituit.“

3
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említés.-1) Mellékesen megjegyzendő, hogy az elemi iskola a gymnasíumtói 
külön volt ugyan választva, de a gymnasiumi igazgató felügyelete alatt állott; 
a fiúk anyanyelvök szerint német és tót csoportra voltak osztva, melyek közül 
ekkor az előbbit A d a m i  M á ty á s , az utóbbit P lin to v i t z  G yö rg y  tanította; a 
lányok hasonló módon csoportosítva a német és a tót kántor, F rancisco  J á n o s  
és~ Sc!ie ffd ro vsh y  A n d r á s  által oktattattak.

Az iskolai élet ekkori kiválóbb sajátságai közül megemlítendő, hogy a 
tanév a napévvel egybeesett. Januárius elején bekövetkezett a növendékek 
ünnepélyes átültetése a magasabb osztályokba („transplantatio“), mely úgy 
szokott végbe menni, hogy az igazgató az előléptetendő tanulók kiséretében 
az illető tanár osztályában megjelent, s ezeket megfelelő alkalmi beszéd előre
bocsátása után az utóbbinak átadta. Ezen alkalommal Simonides és Glitz egy
másnak chronostichonokba foglalt üdvkivánatokkal szoktak kedveskedni1 2) Az 
áthelyezést nyilvános iskolai ünnepély előzte meg, mely alkalommal néha a 
tanárok is fölléptek, saját költeményeiket elszavalván 3)

Az iskolai épületnek éjszak felé fekvő szárnya 1735-ben 779 ftuyi költ- 
/ séggel újból fölépíttetett kőből és téglából, s ez máig is fönáll; Glitz az új 
* épületre következő cbronostichont készített:

„En sChoLa IaM praesto reparata est, ast renoVatas 
VIrtVtes praestes, qVIsqVIs aDessse VeLIs.“

„Accomodatio
„Hinc pius et docilis solersque modestus in ipsa 

Si semper fueris, tunc renovatus eris.“
Az iskolai épület többi része, mely az igazgató és segédigazgató szál

lását magában foglalá s fából vala fölépítve, hosszabb ideig változatlanúl 
meghagyatott. — A tanárok rendes fizetésükön kívül a negyedévenkint fize
tendő tandíjra („quatembralia) s a magánoktatásért bejövő jövedelemre voltak 
utalva; ezen kívül szokásban volt, hogy a tanulók tanáraikat önkéntes ado- 

I mányokkal is megtisztelték, különösen beiratásuk s elmenetelük alkalmával 
, és a tanár neve napján.4) Megemlítendő még, hogy a jobb módú családok

1) Álljon itt azon néhány sor, melyeket Klingschnur Simonides halálára költött, mivel 
ezek szellemének egyedüli eddig fönmaradt nyoma:

„Neusolidum soboles da rursum signa doloris:
Simonidis luge funera moesta pii.

Plangite vos Musae, cecidit quod vester Apollo,
Praesidiumque scholae, plangite, quod cecidit.

Sed quid plorandum ? quoniam ipsius ossa quiescunt,
Atque anima in coelis laeta trophaea capit.

Ergo vincentem non vicit, at intulit astris 
Mors: lacrumas moestae sistite Pierides.“

2) P. o. „FeLIX et Constanter sanVs sit nobis PaVLVs SIMonIDes!“ — Mire az 
utóbbi így válaszolt: „Insignis Del gratia sit VoblsCYM et In Labore Isto pVLVereo toto 
anno assistat ope !“

3) Glitz jegyz. 13 1.: „Hoc anno 1733 die 2 Jan. in schola publice carmen peroravi, 
et solennitatem absolvi. Die vero 14 Jan. promotio iuventutis est instituta.“

4) Glitz jegyzékében erre több helyen czélzások tétetnek ; így p. o. két Gerhardt fiú 
mellett, kiknek szülei különös bőkezűséget tanúsítottak volt, ezen jegyzet á l l : „Deus huic



gyermekeik számára rendesen a tanároknál fogadtak szállást és ellátást, mi 
az utóbbiakra nézve ekkor s később is a legjövedelmezőbb mellékes segély- 
forrás volt.

A tanulók számát illetőleg csak egy osztályra nézve bírunk positiv ada
tokkal. Glitz jegyzékébe 1728-tól 1772-ig összesen 902 syntaxista jegyezte 
be nevét, ezek közt 1736-ban Torkos Mihály, születésére nézve győri, később 
modori lelkész és superintendens, és 1747-ben Szinovicz Mihály, később szin
tén superintendens. Az első években, a mig Glitz ép testi s szellemi erővel 
rendelkezett, osztálya átlag 30 növendéket számlált; később mindig keve
sebbet. Főképen a szomszéd megyék nemessége vonzódott a beszterczebányai 
ev. iskolához, s ezt ekkor elég sűrűn látogatta. — Különös említést ér
demel ezen intézetnek egy hálás növendéke, Pauliny János, ki az anyakönyvi 
be 1728-ban íratott be, s magát azután mint szegény tanuló nagyobbára segélye
zésekből föntartotta; ez t. i. 1761-ben Délamerikában a Surinam folyama 
melleti hollandi ültetvények élére lévén állítva, megemlékezett hajdani jótevői
ről, s a beszterczebányai ev. egyháznak 120 aranyat küldött. E váratlan aján
dék arra bátorította fel az utóbbit, hogy 1767-ben a mostani papiak folé- 
pítépsébe fogott, mely épület 4 év múlva 6111 ftnyi költséggel elkészült. ')

Simonides halála után az egyház főemberei, kik egyszersmind az iskola 
pártfogóinak tekintettek („das Patronat“), Buckkoltz Györgyöt, kézsmárki 
igazgatót, s ezután Tomka Szászky Jánost, pozsonyi segédigazgatót, szólították 
fel külön küldöttek által a megürült igazgatói tiszt elfogadására; de siker
telenül.* 1 2) Végre 1736 Szept. 17-én Veigel János, győri segédigazgató vál
lalta magára e tisztet s ebbe Michaélides Sámuel superintendens által 
ünnepélyesen beiktattatott. 3) Hivataloskodását azzal kezdte meg, hogy új tan
rendet kidolgozott, mely az egyháztól elfogadtatván az iskolába behozatott; 
mi azonban nem ösmerjük. Ajánlatára 1738 Szept. hava óta néhány évig a

85

genti generosae benedicat!“ „Georgius Gerhart ex Romhány“ mellett pedig ezen megjegyzés 
áll: „Bellum dein ingressus supremus centurio factus, et mihi praeceptori suo atque hospiti 
factus gratissimus, qui non solum adiit me, sed etiam tribus vestibus germanicis adornavit." 
A hála ily jelei mellett azonban ellenkező esetekre is elég gyakran akadunk; p. o. „Stepli. 
Yeszeley, Rimaszombathiensis; sine valedictione exsolntioneque suffugit.“ — Stb.

1) E. 1. egyh. szám.
2) E. 1. Subsidia I, 25 1. — Pauliny ugyanakkor Felső-Tmauka, barsmegyei falu s 

egyszersmind szülőhelye lakosainak 2000 ftot, a selmeczi ev. egyháznak pedig, melynek 
kebelében mint sebész egy ideig élt volt, 40 aranyat küldött.

3) Glitz jegyz. 26 1.: „In huius autem introductione excellentissimus dom. superat - 
tendens Samuel Michaelides habuit introductoriam orationem de origine scholarum, quomodo 
illae ab Adamo in patriarchas, prophetas, Christum, apostolos, viros apostolicos, patres pri
mitivae ecclesiae, Lutherum Philippumque Melanchthonem, quomodo Neosolii et in quos 
rectores fuerint promotae; tum de difficili munere brevitateque vitae docentium. Huic repo
suit novus rector satis commode ac apposite. E rat in hoc quatembri conventus inclyti patro
natus satis splendidus ac celebris. Tum cum novo rectore nova quoque methodus docendi 
est introducta. Ad haec iuxta illud factum est, quod dicitur: „„Successere novi, veteres mi
grate coloni““ ; scilicet cedere debuit habitatione cl. d. Fridericus Korb, conrector. Deus nos 
sub hoc domino rectore iubeat esse felices 1“
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ljpcséi latin újságot (Lateinische Leipziger Zeitung“) járatták a tanulóknak 
az egyházi pénztár költségén ') — Az intézet növendékeinek ekkori számára 
nézve tájékozásúl szolgálhat azon adat, hogy a más megyékben született ta
nulók száma 1739-ben 32 volt, kik közül 20-an paedagogiából, 8-an mint 
karénekesek és csak 4-en saját költségükön éltek; a zólyommegyeiek, neve
zetesen a helybeli születésűek száma nem említtetik meg. 1 2) — Yeigel 
működésének 1746-ban véget vetett a halál. 3) Utódja 1747-ben Jan. havában 
A d a tn i  J á n o s  J a k a b , lőcsei segédigazgató lett, még pedig valamivel kisebb 
fizetéssel, mivel szabad szálláson, beiratási és tandíjon kivül csak 156 ftot, 
továbbá Szt.-György napi és a karénekesekkel fele részben megosztandó új 
évi recordátiót, 20 ftnyi gabnapénzt, 1 ft 30 krnyi díjat az elsőrendű, s 1 ftot 
a másodrendű temetések elkísérésétől, és 46 szekér fát kapott, melyből azon
ban az iskolát is kellett fűttetnie. Curiosuinként felhozható, hogy hiványában 
még a Gál napi mulatságra az egyház részéről adandó kakasokról s a növendé
keknek önkéntes, a többi tanárokkal megosztandó adományairól is tétetik emlí
tés. A hiványban különösen kiemeltetnek Aduimnak történelmi, kohászati és 
mathematikai ösmeretei, mint a melyekkel ekkor igen kevés tanúit ember birt, 
s melyek kivált a bányavárosokban nagy haszonnal terjesztendők. De maga 
az egyház csakhamar megszakítá Adaminak iskolai működését, megválasztván 
őt 1748-ban egyik lelkészének; helyébe pedig előlépteté az ekkori segédigaz
gatót L á n y  J á n o s t, s ennek helyét G egusch  B e n já m in n á l  tölté be. — Nem 
sokára ezután bekövetkezett végre azon csapás, mely ezen iskolát hosszabb 
idő óta folyton fenyegető, s melynek előkészítésében a jezsuiták 54 év óta 
fáradhatlanok valának. Ily megcsorbított alakban is nagy szálka volt ezek sze
mében az ev. gymnasium, melynek működésére pártfogója az ev. egyházközség 
még mindig megelégedéssel sőt büszkeséggel tekintett, a mint ezt egyik nyi
latkozata bizonyítja, mely Adami hiványába van beszőve, s így hangzik: 
„Habemus in omni statu viros optimos, in schola nostra studiis imbutos; imo 
vicini et circumadiacentes comitatus, potiores quoque in regno civitates regiae 
liberae montanaeque in choro, foro et thoro venerantur viros, qui scholae 
nostrae grata mente tribuunt laudem, quod in ea et eruditionis et pietatis et 
felicitatis suae fundamenta iecerint.“ Bevádolták tehát ezen intézetet a hely
tartó tanácsnál, hogy ott titkon még mindig magasabb tanulmányok taníttat
nak, s 1756-ban Febr. 12-én kieszközöltek ettől egy rendeletet, melyben a 
városi tanácsnak szigorúan meghagyatott, hogy, mivel az akatholikusoknak az 
artikuláris helyeken szabad ugyan iskolákat fentartaniok, mint a nyilvános isteni 
tisztelet karénekének ellátásához szükségeseket, de csak a grammatikai osz
tályig, ügyeljen fel a hatóság, hogy a beszterczebányai ev. tanintézeten titok
ban magasabb osztályok tantárgyai ne tárgyaltassanak; ezen intézet tény
leges állapotának megvizsgálásához pedig küldjön ki oda bizottságot, melynek 
tagja a helybeli jezsuita-plébános is legyen, s győződjék meg arról, nincsen-e

1) E. 1. egyh. szám.
2) E. 1. 31, B, c.
3) E. 1. 6, C, c.
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ottan felesleges tanerő, s hogy a meglevő tanerők miféle alapból és miképen 
fizettetnek; végre nem tartózkodnak-e ottan oly korosabb növendékek, kik a 
grammatikát már bevégezték? Ha számfeletti tanárt előtalál, azt rögtön uta
sítsa ki, s szigorú büntetés terhe alatt hagyja meg neki, hogy lábát azon iskola 
épületébe soha többé ne merje betenni. ') — E rendeletet a városi hatóság 
az ev. egyházközséggel közölte, a vizsgáló bizottság kiküldését pedig az év 
végéig elhalasztotta. Azalatt az ev. egyház a segédigazgatót Gegusch Benjá
mint elbocsátotta, 1 1 2) az érettebb növendékek pedig mint a váratlanul lecsa
pott héja elől menekülő madárcsoport jobbra balra elszéledtek.

Midőn azután a következő év Januárius havában a vizsgáló bizottság a 
jezsuita-plébános részvéte mellett az iskolában megjelent, két egymással pár
huzamos s nyelvkülönbség szerint elkülönített első osztályt, s egy csak kevés 
növendékkel biró grammatikai osztályt előtalált összesen 3 tanerővel, s erről 
valamint a többi kérdésekre nézve is e hó 18-án a helytartóságnak jelentést 
tett. Hiába folyamodott az ev. egyházközség ezen a felső helyről jövő hatal
maskodás ellen magához ő Felségéhez, Mária Theresia királynéhoz; hiába hi
vatkozott arra, hogy Beszterczebánya lakosságának 4/5-e protestáns, s hogy 
ezen iskolában az emberek emlékezete óta mindig magasabb tanulmányok 
űzettek; hiába emelte ki, hogy a műveltség terjesztése országos érdek, mi
vel a tapasztalás tanúbizonysága szerint a műveltség terjedésével a közjóiét 
is gyarapodik 3) : az ev. iskola halálos ellenségének, a jezsuitarendnek felfüg
gesztéséig a grammatikai osztályokra, beleértve a syntaxist is, megszorítva 
maradt. By diadalok, melyek a közművelődés hátráltatásával azonosak voltak, 
bizonyára nem szolgáltak „ad maiorem dei gloriam.“

Ezután a szóban lévő iskola külsőleg hosszabb ideig elég szerény vi
szonyok közt tengett, sőt eleintén belértékéből is sokat veszített. Mintha az 
intézet balesete elkedvetlenítő, sőt demoralizáló hatást gyakorolt volna az ek
kori igazgatóra, Lány Jánosra, ki ekkor a syntaxisták tanítását elvállalta volt 
magára, ez az egyháztagok méltó megütközésére sem szorgalom, sem maga
viselet tekintetében a jogos kivánalmaknak többé meg nem felelt, a miért 
azután azon megszégyenítő, sőt anyagilag is érzékeny büntetést kénytelen 
volt elviselni, hogy évi fizetéséből 26 ft levonatott.4) Szerencsére azonban a 
halandók ura már 1758-ban megszabadító tőle az intézetet, s őt magát az 
élettől, mely a becsület elvesztése után rá nézve csak teher lehetett.

Utóda T h o m a n  M á ty á s  buzgó és derék tanférfi volt; működését 
1758. oct. 19-én kezdé meg 170 rajnai frtot kapván fizetésül. A grammatis- 
ták tanára, G litz  M ik ló s , 151 fttal, a donatistáké A d a tn i  M á ty á s  150 fttal 
fizettetett.5) Mikor kezdődött ez utóbbinak működése, arról nincs tudomá
sunk; csak arról értesíttettünk, hogy Adami 1762-ben már volt állomásán, s

1) E. 1. 7, A, e.
2) Ez 1781-ben mint osztrolúkai lelkész halt meg. (L. Glitz jegyz.)
3) E. L 7, A, i.
4) E. 1. 8, A, e.
5) E. 1. egyh. szám.
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hogy 1769-ben November 11-én a Márton napi recordatio befejezése után 
egy előkelő polgár házából, kinél ebédhez vala meghíva, haza menvén, útköz
ben szélhűdés következtében lerogyott, s halva találtatott. *)

Helyére Gegusch János jött, kinek buzgó és sikeres működéséről az 
egyházi jegyzőkönyv igen dicsérőleg nyilatkozik. Az egyes osztályokban kö
vetkező tananyag tárgyaltatott: a felső grammatikai osztályban („decuria 
grammatistarum maiorum“) vagyis az úgynevezett syntaxisban előadatott a 
vallástan Dietericus Konrád kis kátéja szerint, latin szókötéstan Rhenius 
nyelvtana alapján; ehhez járultak: latin irók magyarázata, a földrajz elemei, a 
zsidó nép története, a számtanból az osztás, továbbá görög olvasás, német helyes
írás és szépirászat; — az alsó grammatikai osztályban elővétettek: a káté, la
tin alaktan, latin szavak emlékelése Cellarius szótára nyomán, Castellio párbe
szédei, szorzás és szépirászat. A donatisták foglalkoztak: Luther kis kátéjá
val, vasárnapi evangyeliomi szakaszokkal, latin szavakkal és szólásformákkal 
Lange párbeszédei nyomán, a latin alaktan elemeivel, összeadással és levo
nással, és szépirászattal. Ebből látjuk, hogy ekkor már élő nyelvre, földrajzra 
és történelemre is kezdtek súlyt fektetni; hogy azonban a számtan tanítása 
még mindig mily kezdetleges stádiumban létezett, az eléggé kitűnik abból, 
hogy az csak a négy alapműveletre szorítkozott, sőt hogy, a mi elég furcsa 
volt, ezek tanítása is a három osztályra szét volt osztva.

Ugyanekkor az ev. egyházközség újból kísérletet tett a gymnasium meg
szorításának beszüntetésére, mihez alkalmat szolgáltatott a helytartó tanács
nak egy leirata, mely 1766 Márcz. ll-én  kelt, s melyben a városi tanácsnak 
meghagyatik, hogy miután ő  Felsége a tanügyet a kifejlődés azon fokára 
akarja emelni, melyen ez más művelt országokban áll, s miután ezen ügy 
tanulmányozására az országbíró elnöklete alatt országos bizottság van kine
vezve, melynek az iskolák mostani állapotát előtüntető adatok előterjesztendők, 
készítsen az ev. iskolát illetőleg kimerítő jeleutést, illetőleg a mellékletképen 
átküldött rovatoknak kitöltését eszközölje ki. A városi hatóság mindezt tud
tára adta az ev. egyházközségnek, sőt a biró majdnem az egész tanácscsal 
együtt személyesen szemügy alá vette az ev. iskolát, s Máj. 15-én a hely
tartó tanácsnak jelentést t e t t1 2) Az ev. egyházközség ebből azon reményt 
merítette, hogy az iskola visszahelyezése előbbi állapotába már tán kieszkö
zölhető, s ez irányban a bécsi udvarnál külön ügynöke által lépéseket té
tetett, de ekkor is sikertelenül. Végre 1773-ban megszabadúltak az ev. egy
házközség és iskola azon nehéz nyűgtől, mely szabad mozgásukat és fejlődé
süket addig minden eszközzel akadályozta volt: a jezsuitarend királyi parancs 
által Osztrák és Magyarhonban föloszlattatott. A királyi biztos, ki a magas 
parancsot Beszterczebányára hozta, lovas csapat élén és korán reggel jelent 
meg a jezsuitaklastrom előtt, s lovasaival az utczát elzárván megbízását a 
superiornak kézbesítette. Képzelhetni, milyen örömmel fogadta e rendszabályt 
nem csak minden protestáns, de általában minden szabadelvű ember, remé-

1) Subs. I, 182 1. — „Erat vir bonus, pius, suaque semper fideliter et diligenter egit.“
2) E. 1. Subs. I, 1.
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nyelvén, hogy a felekezeti gyűlölet szítóinak elhárításával végre a vallási héke 
és egyetértés napja fölvirrad az országra. Több adatot lehetne fölhozni, mely
ből kitűnnék, hogy e héke Beszterczebányán mennyire volt már ekkor meg
zavarva; itt csak azt említem meg, hogy p. o. 1742-ben az evangélikusok 
attól tartottak, hogy fából való imaházuk a körülötte ólálkodó katonák és 
kath. tanulók, a jezsuiták növendékei által fölgyujtatik, s hogy ennek meg- 
gátlása végett közelébe 8 éjen át őröket állítottak; ') továbbá hogy 1759-ben 
Januárius 30-án az ev. lelkészek temetés alkalmával egy katholikus polgár 
házának ablakából nyilvánosan vízzel leöntettek, 1 2) s hogy 1763-ban ugyan
ezeknek a kincstári főhivatalnok által megtiltatott az úgynevezett kamaraház 
előtt elmenni, s midőn Crudy Dániel lelkész e tilalom daczára arra ment, az 
őrt álló hajdú által megállíttatott s visszatérésre kényszeríttetett. 3) Ezek csak 
külső jelei voltak azon belső mély elidegenedésnek, mely a katholikus és pro
testáns lakosságot úgyszólván két egymással ellenséges táborra ketté szakítá, 
s a társadalmi életet örökös harcz, gyűlölet és összeférhetlenség által el
keserítő. Hogy ne üdvözölte volna az emberségesebb idő hajnalát min
den művelt ember őszinte örömmel! Különösen pedig a protestáns egyház 
ismét bizalommal tekintett fel a trónhoz, honnét százados sebeire végre va- 
lahára az igazság balzsama csepegett, s újult reménynyeí várta azon napot, 
a midőn a vallásos meggyőződést s a lelkiismeret szabadságát, az ember egyik 
legszentebb birtokát, a hazai törvény hatalmas védpaisza alá veendi. — A 
beszterczebányai ev. egyházközség iskolájának nyomott állapotán segíteni 
akarván már 1774-ben folyamodást intézett a legfelsőbb helyhez; de mi
dőn emlékirata, melyet beterjesztett volt, a magyar cancelláriához érkezett, 
itt mint sok más hasonló ügy szokásos módon („more solito“) egysze
rűen félretétetett. 4) A nevezett egyházközség mindamellett felfüggesztettnek 
tekintette ama rendeletet, mely által gymnasiuma a grammatikai tantárgyak 
előadására megszorítva lett, s midőn 1776-ban azon fontos munkálat megje
lent, melynek alapján a tanügy a következő évben országosan szerveztetett, 
tanárainak magasabb tantárgyak előadását is megengedte.

Azalatt a tanári személyzetben többféle változások állotlak volt be. 
Thoman Mátyás igazgatót 1771-ben azon balsors érte, hogy szeme világát 
elveszte, minek következtében Aug. 1-én az egyházi gyűlés által őszinte saj
nálkozás kifejezése mellett 52 ftnyi évi össze$gel nyugdíjba helyeztetett, s 
testvérének családjához visszavonult. 5) Bármennyire méltányolta az egyház- 
község e derék férfi érdemeit, mégsem volt képes érte többet tenni, s ez 
okból folyamodványa, melyben nyugdíjának fölemelését kérelmező, halgatással

1) E. 1. egyh. szám, „23 Aug. 1742 denen Wächtern, welche wegen der Huszárén 
und kath. Studenten, so um das Bethaus herum vagiren, 8 Nächte gewachet 2 fl. 40 k.“

2) E. 1. 7, B, a.
3) E. 1. Subs. I az első nem számozott lapokon.
4) E. 1. Subs. I, 332.
5) E. 1, Subs. I, 229: „Sic bonus et revera omni laude dignissimus vir sincero omnium 

cum dolore dimitti debuit.“ 1784-ben még életben volt; halálának éve nem jegyeztetett föl.
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mellőztetett. ') 1771-től 1773-ig az iskola ideiglenes igazgatása Glitz Miklósra 
bízatott, s midőn ez előhaladott kora miatt az utóbbi évben hivataláról lekö
szönt, a megürült helyre Benczúr János, kézsmárki igazgató ajánlása folytán 
a modori születésű Pächter György választatott, ki addig egy földbirtokos 
házánál Lucsivnán mint nevelő tartózkodott volt. Glitz 1770-ban Aug. 11-én 
81 éves korában meghalt. 2) Ügy látszik, hogy ekkor egyideig csak két tanár 
működött a gymnasiumban, Richter és Gegusch János; de e két férfi jelessége 
és buzgósága következtében kitűnő eredményeket mutatott elő, melyekért 
mindketten a közvizsgák alkalmával dicsérettel elhalmoztattak, sőt jegyző
könyvileg is érdemeik elismerésében részesültek. 3) Richter a tanítás sikeré
nek biztosítása végett módszertani utasítást irt, mely azonban nem maradt főn. 
Az eleintén használt tankönyvek a következők voltak: „Grammatica Rhenii. 
Corn. Nepos. Primitiva Cellarii. Donatus Rhenii. Dialogi Castellionis. Langii 
Colloquia. Szászkyi Geographia. Historia civilis Severinii. Historia Hungáriáé 
eiusdem. Historia biblica Hübneri. Diarum bibliáim. Arithmetica. Catechesis.“ 4) 

E jegyzékből látható, hogy ekkor már földrajz és történelem, sőt hazánk 
történelme is mint külön tantárgyak előadattak. Midőn az országosan beho
zandó új tanrendszer ily czim alatt közzé té tetett: „Ratio educationis totius- 
que rei litterariae per regnum Hungáriáé et provincias eidem a d n e x a s ak
kor a gymnasiumban latin nyelven, általános és hazai történelmen, földrajzon és 
vallás tanon kivül előadatott még szónoklattan, logika, természeti jog, mértan, 
és természetrajz, sőt 1779 Szept. hava óta, a midőn a tanári kar Komáry 
István segédigazgatóval nagyobbíttatott, magyar nyelv is. Az utóbb nevezett 
tanár előbb báró Hellenbach György családjánál nevelő volt, s új állomásán 1779 
Máj. 6-án kezdett működni, Szept. 15-e óta pedig az egyházi gyűlés határo

lj „Rés sileutio obruta est.“
2) E. 1. Subs. I, 342: „Die 11. Aug. Cl. D. Nicolaus Glitz, scholae ev. Neosoliensis 

praeceptor syntaxistarum emeritus, diem obiit supremum. Hic natus est Schemnitzii a. 1695, 
d. 4. Dec. patre Joanne Glitz, cive e primariis eiusdem civitatis, et matre Elisabetha, nata 
Klaudini. Prima literarum elementa et religionem in schola patria didicit, postea vero mis
sus est in oppidum Báth, ubi institutioni D. Samuelis Pellionis, scholae oppidanae rectoris, 
traditus est. Inde rediit denuo Schemnitzium, ibique per aliquot annos in literis sacris et 
humanioribus diligenter se exercuit. Tandem vero pro continuatione studiorum venit Neoso- 
lium a. 1716, hicque a Cl. D. Pauld» Simonide, scholae rectore, in scholam receptus est. Quo 
duce cum hic loci in tantum profecisset, ut ad studia academica salutanda dignus iudicare- 
tur, contulit se, Deo volente, a. 1724. in academiam Wittenbergensem. Ubi studiorum suo
rum duqes secutus est viros excellentissimos ac longe celeberrimos Vernsdorffium, Chlade- 
niura, Bergerum et alios, e quorum omnium doctissimis praelectionibus multum profecit. 
Exacto tandem ibidem triennio rediit in patriam. Simulae vero rediisset, illico ei ab inclyto 
patronatu Neosoliensi munus subrectoris, seu praeceptoris syntaxistarum oblatum est, quo 
per 45 annos diligentissime functus est . . . Sat diu et sat bene vixit.“

3) E. 1. Subs. I, 332, b: „1775, 7 Junii Cl. D. G. Richter produxit examen suum 
scholasticum tanto cum applausu, ut tum docentis insignis industria, et pulchra docendi 
methodus, tum vero etiam discentium profectus omnium laudem et approbationem meru
erint.“ — 214 1.: „1770. 19. Sept. examen scholasticum celebratum est, ubi D. Hum. Ge
gusch egregiam diligentiam declaravit, multa laude eo nomine cumulatus.“

4) E. 1. Subs. I, 360.
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zatánál fogva az összes növendékeket minden szombaton délután a magyar 
nyelvben oktatta, s ezen oktatásának eredményéről a közvizsgák alkalmával 
növendékeivel együtt számot is adott. ') Ez volt a nemzeti visszahatás első 
nyoma a kormány assimiláló és uniformáló törekvései ellen, melyek a magyar 
nemzet öntudatát és szunnyadozó önfentartási ösztönét fölébresztették és te
vékenységre sőt harczra kényszerítették. A magyar nyelv kiirtását czélozó me
rénylet annak buzgó ápolását eredményező még pedig legelőször is a protes
táns gymnasiuniókban, melyek a kormány befolyásától bizonyos mértékig sza
badok voltak. A kormány tanügyi intézkedései más tekintetben is fontos for
dulatot idéztek elő a beszterczebányai ev. gymnasium léteiében. A tanári kar 
a fölötti örömében, hogy előadandó tantárgyainak köre nincs többé megszo
rítva, maga magát túlterhelte, s mint föntebb láttuk, annyi tananyagot vállalt 
magára, hogy tagjainak korlátolt számát tekintve s a mai kor igényeit mér
tékűi véve föl nem foghatjuk, hogyan felelhetett meg elvállalt kötelezettsé
geinek. Ez azonban nem sokáig tarto tt; a Horatiusi szavaknak megfelelőleg: 
„versate . . . , quid ferre recusent, quid valeant humeri“, néhány évvel ké
sőbb megszorította a tanári kar s az egyházközség az előadandó tantárgyak 
körét, de a terményrajz, mint ezen évek becses vívmánya, tovább is mindig 
taníttatott. -  Az intézet felügyelete tekintetében is fontos változás jött létre. 
A fönt említett tanügyi szabályzat 64 §-a értelmében alávettettek a protestáns 
iskolák a kerületi főtanfelügyelőnek, s ennek folytán a beszterczebányai ev. 
gymnasium gr. Berchthold Ferencz, beszterczebányai püspök s kerületi tan- 
felügyelő felügyelete alá helyeztetett. Az új tanfelügyelő 1777 Október 
23-án kelt levelében a városi hatóságot felszólította, hogy az ev. egyház- 
községet azon viszonyról értesítse, melybe iskolája ő hozzá helyeztetett, s rész
letesen fölemlítette az új kötelességeket, melyeknek e viszony következté
ben az ev. iskolának ezután megfelelnie kellett, hogy t. félévi kimutatásait a 
tanfelügyelőséghez beküldeni, netán elrendelendő megvizsgáltatásának magát 
alávetni, s az újonnan megválasztott tanárokról azonnal jelentést tenni köteles 
lesz; továbbá feleletet kívánt arra nézve, hogy az ev. iskolának hány osztálya 
van, kik a tanárai, melyek tankönyvei, hány tanulója van, és milyen alap
ból tartatik főn. Az ev. egyházközség a fönt említett év“Nov. 25-én tanako
dott az adandó válasz fölött, s az igazgatót és a lelkészeket megbízta, hogy 
az intézet állapotáról táblázati kimutatást készítsenek, a többi pontokra pedig 
csak röviden és általánosságban feleljenek; mindez azután az egyházközség 
nevében fölterjesztetett. 1 2) — 1779-ben a tanfelügyelő megbizásából megláto
gatta és szemügyre vette az ev. iskolát Platthy Mátyás kanonok, ugyanezen

1) E. 1. Subs n , 26, 29.
2) E. 1. Subs. I, 360: „Praelectis litteris illico domini conventuales consilia invicem 

contulerunt, qua ratione illustrissimo domino episcopo satisfaciendum sit. Tum varii varia 
protulerunt. Ultimo tandem conclusum est, tabellam quidem de statu scholae nostrae suae 
jllustritati exhibendam esse, sed ad puncta per eundem proposita breviter et generaliter esse 
respondendum. Negotium vero adornandae tabellae impositum est v. ministerio et cl. d 
rectori. Haec tabella paucos post dies per d. inspectorem Sexti secretario ill. d. episcopi 
^st tradita."
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év Jul. 28-án pedig Ürményi József, előadó tanácsnok s az új tanrendszer 
egyik alkotója.

A gymnasimni növendékek száma 1776-ben 128 volt. A szegény tanulók 
ellátására 1766 óta, sőt valószínűleg már azelőtt is tápintézet létezett, melybe 
azonban sokáig csak bizonyos számú növendékek felvétettek, még pedig min
den díj nélkül; ezek e jótétemény fejében kötelesek voltak az isteni tiszteletnél 
mint karénekesek közreműködni. Számuk 1777 előtt rendesen 12 volt, ezután 
20, később több is. — A tanítás reggel 8-tól % 11-ig, délután 1-től 3-ig tartott; 
a tanév Szept, 15-én nyilvános vizsgával bevégeztetett, s Nov. 1-én ünnepé
lyesen megnyittatott. Február és Május végén negyedévi vizsgálatok tartattak; 
1777 óta azonban a Májusi vizsgálatok kijöttek szokásból.

Midőn Richter György igazgató 1782 Szeptember havában Zauchtl nevű 
morva községbe lelkésznek eltávozott, utódává Topercger S á m u e l, születésére 
nézve Zólyom városi, választatott, ki azonban már a következő év Juh 29-éu 
lelkészi hivatalt vállalt Ivánkofalván. Ennek helyére 1781 Jan. 16-án Kla- 
n ic za y  J á n o s , előbb kézsmárki segédigazgató, jött, mely változásról Julius 
havában a tanfelügyelőségnek jelentés tétetett. ') Ekkor a növendékek számá
nak tetemesen kellett megszaporodnia, mivel a tápintézetben 40 növendék 
élelmeztetett, kik közül azok, kik nem voltak karénekesek, bizonyos mérsékelt 
díjat fizettek. A tápintézeti évi kiadások többletének födözésére az egyházi 
pénztár 400 ftot fizetett. 1 2) Klaniczay működése a gymnasiumon csak 1787-ig 
tarto tt; később ugyanez a tanfelügyelőségnél volt alkalmazva mint „visita
tor.“ 3) Az igazgatói tisztbe 1787 Szeptember 1-én 200 ftnyi fizetéssel S a r 
to r is  S á m u e l lépett, születésére nézve beszterczebányai, s addig Géczy Eszter 
gyermekeinek nevelője. 4) Ekkor már Komáry István segédigazgató szintén nem 
működött többé. Az utóbbiról csak azt tudjuk, hogy később a körmöczi iskola 
igazgatója volt; előbbi helye 1789 Szept. 1-éig betöltetlenül maradt, ekkor 
pedig Z o rM cm j S á m u e lle l töltetett be, ki túróczi születésű volt, s mint segéd
igazgató 170 ftnyi fizetéssel bírt. A donatisták tanára még mindig G egusch  
J á n o s  volt. — A tanfelügyelőséghez beterjesztett kimutatás szerint az 1787/8. 
tanévben a gymnasium 3 osztályát 91 növendék látogatta, kik közül 16-an 
az ev végén kitűnő osztályzatot nyertek.

A donatisták tantárgyai voltak: káté, bibliai történetek, latin alaktan, 
számtan, földrajz, terményrajz, szépirászat, német helyesírás. — Segéd
igazgató hiányában a grammatisták a syntaxistákkal együtt oktattattak, 
azon külömbséggel, hogy latin mondattan helyett alaktant tanultak, a vers
tan tanításában pedig részt nem vettek; a többi közös tantárgyak a kö
vetkezők voltak: vallástan, egyetemes és hazai történelem, német nyelv és 
helyesírás, összekapcsolva fordításokkal és szavallatokkal, számtan és termény
rajz. A magyar nyelv tanításáról e hivatalos jelentésben nem tétetik említés.5)

1) Y. 1. 1049, 36. — E. 1. 31, 15. e. Subs. II, 47.
2) V. 1. 1049, 36.
3) Y. 1. 1030, 70 és 71.
4) Glitz jegyz. —
5) V. 1. 1028, 2.
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Minden osztály növendékei elölialadottságuk alapján három fokozatos csoportra 
voltak elosztva. — A fegyelem tekintetében a kormány rendeletéinek megfe- 
lelőleg a tanulóknak nagyobb szabadság adatott; nevezetesen meg volt en
gedve farsang idején álarczos menetek rendezése, mig a városi hatóság köz- 
benlépése folytán 1788-ban ezen engedelem visszavonatott. ') Ugyanis a városi 
hatóság ekkor a fölmerülő iskolai ügyekben első fórumnak tekintetett, s az 
ev. iskola félévi kimutatásai is az ő közvetítésével terjesztettek be a tanfel
ügyelőséghez.

II. Lipót trónraléptével 1790-ben a tanügyben a felekezetiség elve jut
ván ismét uralomra, az ev. iskolák viszonya a tanfelügyelőségbez megszűnt, 
egyszersmind pedig a protestáns férfiak, kik a tanügyre vonatkozó állami hi
vatalt viseltek, állásaikról elmozdíttattak. Az ekkor Beszterczebányán főnálló 
s állami jelleggel biró másik gymnasium újból katholikus jellegűvé válván 
ennek egyik tanára Lovich Ádám Dávid mint protestáns eltávolíttatott, 1791 
Szept. havában pedig az ev. hitközség által a protestáns gymnasium igazga
tójává választatott. Hogy mi történt azalatt az előbbi igazgatóval, arról nin
csenek adataink, valamint arról sem, hogy Gegusch Jánoson, a donatisták 
tanárán kívül, kik voltak eleintén Lovich hivataltársai. Az utóbbinak szabad 
szálláson kívül 212 ftnyi állandó fizetés, tan- és temetési díjak, s 2 recordatio 
jövedelmének másodfél része biztosíttatott.

Midőn Lovich az ev. iskola igazgatását átvette, ezt nagyon hanyatlott 
állapotban találta. Volt ugyan 4 elemi s 3 gymnasiumi tanára, kik nem csak 
az.alsó grammatikai, de felsőbb osztályok tantárgyait is előadták, nevezetesen 
bölcsészetet is tanítottak; azonban az egyideig fönálló felekezeti jelleg 
nélküli állami gymnasium, melyen, mint említők maga Lovich is műkö
dött volt, az ev. iskolától valószínűleg sok tanulót elvont vala. így is nagy 
szerencse volt, hogy a protestánsok nem bíztak a kormány intentióiban, me
lyek évszázadok óta egyházuk s iskolájuk elnyomására irányozva valának, s 
hogy egyházuk talpkövét, az iskolát ki nem szolgáltatták volt az államnak, 
melyben a katholikus clerus oly domináló befolyást gyakorolt,. mert iskolájuk 
sirjan egyházuk pusztidását is kellett volna siratniok. Bármennyire megfogyva, 
mégis legalább fönmaradt a beszterczebányai ev. gymnasium, s ezentúl ismét 
jobb jövőnek ment elébe.

Mihelyt Lovich az iskola igazgatását átvette, azonnal hozzáfogott annak 
újjászervezéséhez. Rávette az egyházközséget, hogy az elemi osztályokban csak 
három tanítót alkalmazzon, úgy hogy a legalsóbb osztályban fiúk és lányok 
együtt taníttassanak, s az elemi iskolának negyedik tanereje a gymnasiumban 
alkalmaztassák; ezen kívül pedig még két új gymnasiumi tanár megválasztá
sát javasolta, úgy hogy, ha ajánlatának elfogadását az egyházközség pénzvi
szonyai megengedték volna, a tanintézet összesen 6 gymnasiumi és 3 elemi 
tanerővel birt volna. Azonban az egyházközség ily nagy áldozat hozatalára 
képtelen volt, s a tanárok számát 1792-ben csak egygyel szaporította. Előbbi 
ajánlataival párhuzamban Lovich az iskola számára tanrendet készített, 1

1) V. 1. 1030, 70.
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mely az egyházközség által elfogadtatván kinyomatott, s 1792 Szept. 1-én 
életbe léptettetek. Czime ez: „Ratio institutionum scholae Neosoliensis Aug. 
conf. addictorum ab an. 1792, 1 Szept. ') — E dolgozat, mely itt vonal alatt

1) Typis Joannis Josephi Turnier.“ — E tanrend igy hangzik: „Quam hic adumbratum 
exhibemus Scholae nostrae rationem, ex ejus hactenus miseranda conditione — et consilio 
nostro parum libero, sed fere ex loci adjunctis nato — indicari petimus. Quae hactenus 
facies scholae nostrae fuei'it, invidiae plenum esset commemorare: hoc dixisse unum sufficiat: 
septem docentes fuisse, quorum quatnor eadem prima omnium elementa traderent liberis 
diversi sexus et nationis; reliqui tres usque ad philosophiam inclusive -— pro arbitratu 
singuli suo — aut quae usus superiorum saeculorum docuit. — Civium nostrorum Aug. 
Confessionis, quorum beneficio schola haec hactenus stetit, frequens numerus, institutum 
tale expetit, unde liberi sui, cuicuuque se tradituri essent arti, necessaria et utilia vitae et 
artis efferrent adminicula. Natio duplex, germanica et slavica rationem sui haberi postulat. 
Frequentia populi evangelici hujus, vicinorumque Comitatuum, eorumque numerosa Nobilitas 
limites institutionum prorogare prope flagitat.

Quare institutionum nostrarum rationem ita adornare cupimus, ut I. Futuri opifices, 
oeconomi, mercatores — probabili earum rerum coguitione apud nos imbui possint, quibus 
dexteritas in artibus excitetur, acuatur, et quam utilissima recidatur. Huc autem maxime 
pertinere videntur sequentia. 1. Religionis et officiorum talis cognitio, quae non in memoria 
desideat; sed animum pervadat, totumque occupet. 2. Cognitio sui ipsius, suarumque cum 
animi, tum corporis virium, nec non earum conservandi, augendi, utendi ratio et exercitium.
3. Historia naturalis et quaedam ex physica, quae cum vita domestica et artibus sunt in 
nexu strictiori. 8. Historiae, praecipue patriae notitia cum geographia. 5. Arithmeticae et 
geometriae nec non mechanicae principia. 6. Linguarum vernacularum, germanicae puta et 
slavicae, nec non hungaricae institutio. 7. Dexteritas in componendis epistolis, libellis sup
plicibus, syngraphis, apochis, pactis, etc. nec non in indiciis accuratis, in vita communi 
obviis ferendis.

II. Cum hac institutione communis utilitatis, conjungimus etiam eruditam pro iis, 
quos aut generis conditio ad intimiorem rerum cognitionem vocavit., aut suadente natura, 
eruditum quoddam vitae genus nobis auctoribus sibi delegerunt. Atque his quidem cuncta 
audiendi facultatem apud nos parare cupimus, quibus exculti mentem et animum aca- 
demica subsellia digui salutare valeant. Huc pertinebunt: 1. Linguae eruditae priscae, 
latina et graeca; pro theologiae studiosis etiam hebraea; ex recentioribus praeter patrias 
etiam gallica. 2. Historia naturalis et physica. 3. Algebráé et geometriae principia. 4. Philo
sophiae universae elementa. 5. Encyclopaedia cum fatis et auctoribus singularum discipli
narum probatissimis, 6. Stili comparandi ratio cum exercitiis et quae huc pertinent sub
sidiis — imprimis intelligentia auctorum et antiquitatis cognitio. 7. Religionis utriusque 
partis et theoreticae et moralis institutio paulo eruditior.

His omnibus docendis institutum nostrum magistris octo constabit: numero pro mul
titudine et varietate materiarum omnino impari, nec nisi singulari diligentia consilio nostro, 
ut speramus, responsuro.

Descriptio materiarum in suas classes est sequens.

C la s s is  VIII. se u  in fim a .
In hac pueri et puellae docebuntur: 1. Literas cognoscere, componere et legere slavice 

et germanice. 2. Numerationem, additionem et subtractionem. 3. Scribere. 4. Narrabitur 
historia biblica ex Seilero. 5. Prima initia religionis ex Seileri catechismo Lutheri minori.
6. Ducentur ad morum probitatem et honestatem narrationibus et confabulationibus ex 
Salzmanni libro: Moralisches Elementarwerk. Narrationibus his reddendis exercebuntur 
etiam in loquendi promptitudine. His imbuti principiis puellae, quarum conditio melior, 
separatae a pueris hinc petent classem aliam; aliam pueri.
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egész terjedelmében közöltetik, nem volt az ekkori állami intézetek szegényes 
tantervének másolata, sőt inkább arról tanúskodik, bogy szerzője az ekkor 
már a fejlődés magas fokán álló némethoni tanügy beható ösmeretével birt, 
s e tekintetben tehát kora műveltségének színvonalán állott. Mig az állami

C la s s is  p u e lla ru m  I. seu  a l tio r .
In hac puellae exercebuntur porro
1. In legendo germanico typo et chi

rographis.
2. Calligraphia.
3. Epistolis scribendis.
4. Arithmetica usque ad regulam trium. 

Docebuntur
5. Quaedam ex historia naturali potis

simum oeconomica.
0. Historia biblica.
7. Religio et officia potissimum sexus 

sui.
8. Quaedam ex geographia generali et 

Hungáriáé, nec non historia.
Atque haec cuncta quidem in hac classe 

germanice, nequaquam tamen neglectis in 
historia naturali nominibus slavicis.

C1 a s s is

C la s s is  p u e ro ru m  VII.
Hic 1. Lectionis promptitudo compa

rabitur, et confirmabitur, introducto huic 
consilio accommodato libello ger.nanico e. 
g. Sittenbüchlein für die Jugend in den 
Städten.

2. Ducentur ad calligrapliiam.
3. Grammaticae germanicae et prae

sertim orthographiae initia tradentur.
4. Arithmetica usque divisionem doce

bitur.
5. Tentahunt ea, quae cogitabunt ipsi, 

describere in epistolis et dialogis.
6. Religionis institutio et historia bi

blica.
7. Secundo semestri pro iis, qui altiores 

classes petent, prima initia linguae latinae 
ex libello, a nobis describendo.
VI.

1. Continuabitur linguae germanicae studium legendis Gellerti epistolis, fabulis, nar
rationibus, item componendis epistolis aliisque exercitiis. 2. Tradetur linguae slavicae ortho
graphia. 3. Historiae naturalis regnum animale. 4. Ex arithmetica 4 speciebus repetitis 
docebuntur species compositae et regula trium. 5. Religio ex catechismo. 7. Latinae 
linguae grammatica prima. Vertetur: Der kleine Lateiner.

C la s s i s  V.
1. Legendo auctori germanico succedit auctor latinus, Chrestomathia Gedikii. Tradetur 

grammatica 2-da. 2. Exercitia latina et germanica alternabunt. 3. Historiae naturalis reg
num vegetabile. 4. Arithmetica repetetur, docebuntur fractiones, et varia genera mensura
rum. 5. Geographia Europae generaliter. 6. Religionis institutio ex libello: Unterweisung 
zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu.

C la s s i s  IV.
1. Lectio auctorum latinorum continuabitur, syntaxeos supplementa, prosodia, et syn- 

taxis ornata. Exercitia in periodis, epistolis, narrationibus. 2. Historiae naturalis regnum 
minerale, et physices elementa. 3. Geometriae et mecbanices principia. 4. Geographia 
Europae repetetur, et quam brevissima caeterarum orbis partium descriptio dabitur. 5. Histo
riae universalis Pars I. 6. Religio conjunctim cum superiore classe. 6. Graecae linguae 
initia privatim. Obs. In conjuncta IV., V. et VI. classe, qualibet hebdomade semel docebit 
unus ex primis professoribus ea, quae ex antbropologia et diaetetica communis usus sunt, 
ubi praesentibus studiosis classium superiorum ostendet simul artem tenellis animis notitias 
instillandi.

C la s s i s  III.
1. Praeexercitamenta Rhetorica — praemissa doctrina de tropis et figuris. Lectio 

auctorum — et exercitia styli. 2. Archaeologia, antiquitates graecae et Romanae. 3. Historia 
patriae et provinciarum Hung, cum geographia. 4. Historia naturalis repetetur. 5. Arith
metica universalis. 6. Logica. 7. Theologia dogmatica ex compendio Doederleinii. 6. Lin
guae graecae institutiones grammaticae continuabuntur, et legetur Chrestomathia Gedikii.
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intézeteken ismét holt formalismus tanyát ütött, a bölcsészet, természettan 
és mértan kiküszöböltettek, és a görög nyelv s a terményrajz tanítása szűk 
körre szoríttatott; Lovich mind ezen fontos művelődési eszközöket megtar
totta. Ilyen szellemi elszegényedésre lett volna Beszterczebánya s a szomszé
dos tájak protestáns ifjúsága fél évszázadnál tovább elkárhoztatva, ha ev. 
iskola nem létében kénytelen lett volna katholikus tanintézetet látogatni. ’)

Lovich az iskola összes növendékeit 8 osztályra osztotta, melyek közül 
a két alsó elemi volt, a többiek pedig gymnasiumiak. A legalsóbb elemi osz
tály vagy is a nyolczadik vegyes volt, a hetedik párhuzamos osztálylyal birt 
lányok számára. Miután a figyermekek ezen osztályokban írni és olvasni, bib
liai történeteket, kis kátét, a számtani 4 alapműveletet s német nyelvtant és 
helyesírást tanultak, feljöttek a gymnasiumba. A gymnasiumi osztályok két 
egyenlő részre voltak osztva; a három alsó, a 6-iktól a 4-ikig azon kettős 
feladattal birt, hogy növendékei a felsőbb osztályok és a gyakorlati élet szá
mára előkészíttessenek; ezért itt egyrészt a tudósok nyelvére („lingua eru
dita prisca“), a latinra, másrészt hasznavehető ösmeretek terjesztésére for- 
díttatott figyelem. Tantárgyak voltak: latin, német nyelv, s a legalsóbb osz
tályban tót helyesírás, továbbá vallástan, világtörténelem s földrajz, állat- 
növény- s ásványtan, a természet- és a mértan elemei, a számtanból a négy 
alapművelet egész és törtszámokkal, a hármas szabály s a mértékek külöin- 
böző nemei, végre még népszerű anthropologiai és diaetetikai ösmeretek. Tan
könyvekül fölemlíttetnek: „Der kleine Lateiner, Gedike latin chrestomathiája, 
Gellert iratai, és: Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Christi.“ 
Fölváltva föladattak latin és német irálygyakorlatok; az utóbbiak főképen a 
gyakorlati irály elsajátítására szolgáltak, az előbbiek a 2 alsóbb osztályban 
fordításokból, a felsőbben körmondatok, levelek és kis elbeszélések elkészíté
séből állottak. E három osztályban befejeztetett a latin nyelvtan tanítása, sőt 
azok, a kik tudós pályára készültek, a harmadik évben magán órákban a gö
rög nyelv első elemeire is oktattattak. — A három felső osztály (3—1) föl * 8

ei a s s is  II. e t I.
Hae classes propter defectum docentis alterius erunt conjunctae. Studiosi hic detine

buntur singuli annis duobus, quorum decursu, audient sequentes disciplinas. 1. Praelectiones 
rhetoricas et poeticas juxta Hugonem Blair. 2. Difficillima quaeque, et pulcherrima loca 
ex latinis, nec non graecis scriptoribus historicis, poetis, et oratoribus explanabuntur. 
3. Componentur, censebuntur et declamabuntur styli utriusque ligati et soluti exercitia, 
lingua latina, germanica, slavica. 4. Mythologia, notitia classicorum graeeorum et romano- 
rum. 5. Encyclopaedia universae eruditionis cum praecipuis auctoribus. 6. Historia praeter 
patriae, reliquarum aularum Europae — et Ecclesiastica. 7. Geometria et trigonometria.
8. Physica. 9. Philosophiae praeter logicam, elementa. 10. Theologia dogmatica et moralis. 
Horis privatis theologiae studiosis linguae hebraeae initia tradet Professorum alter, alter 
linguam gallicam et hungaricam.

De methodo hac vice nihil dicimus; hoc unum promittentes, praecipuam curam 
nostram fore, ut nec obscuritate aut severitate frangamus animos — nec levitati ingenii pue
rilis nimium inserviendo, ludendo, ut ajunt docentes, gnavitatem (Selbstthätigkeit) in tenellis 
animis extinguamus, et seriae in meditando perseverantiae impatientes reddamus, quod vitium 
nostris temporibus summo cum detxlmento solidae eruditionis, invalescere videtur.

1) Schmidt K. Gescbicte der Paedagogik. 2-ik kiad. III. k. 748. 1.
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adata volt alaposabb általános, kiváltképen pedig pbilologiai és bölcsészeti 
ösmeretek által a tanulókat az "egyetemi szaktanulmányokhoz kellőképen elő
készíteni; az itt előadandó tananyag ez volt: görög nyelv Gedike chrestoma- 
thiája alapján, latin és görög írók magyarázata, görög és római régiségek és 
mythologia, szónoklat- és költészettan Blair Hugo nyomán, hit- és erkölcstan 
Doederlein tankönyve nyomán, a bölcsészet elemei, hazánk s a többi európai 
államok történelme s földrajza, egyházi történelem, szám- és mértan bezáró
lag a trigonometriáig, terményrajz, természettan és encyclopaedia. Latin, né
met sőt tót nyelvű irálygyakorlatok is készíttettek kötött és kötetlen beszéd
ben ; e gyakorlatok megbiráltattak s elszavaltattak. Magán órákban taníttatott 
magyar, íranciza és héber nyelv.

E tanterv a humanismus és az úgynevezett pkilanthropinismus comprom- 
missumából eredeti; az utóbbiból az eneyclopaedikus érdeklőst, s a tárgyakra 
és a gyakorlati élet szükségleteire kiterjeszkedő figyelmet vette át, — az 
előbbiből az ókori classikus nyelvek és irodalmak buzgó tanulmányozását tar
totta meg; a „vitae discendum“ elvének megfelelőleg, melyet a philanthro- 
pinismus vallott, a hasznos dolgokra volt különös tekintettel, — az idealis- 
mussal összhangozva, mely a humanismus lényegét képezi, az érettebb növen
dékek szellemét főképen a bölcsészet eszmei világában iparkodott meghono
sítani. Előtérbe az utóbbi volt állítva, mivel a fősúly a philologiára és bölcsé
szeire volt fektetve, úgy hogy az összes gymnasiumi tanulmányok ezekben 
culmináltak, továbbá mivel még a módszer tekintetében is nem a philanthro- 
pinismus könnyedsége, hanem a humanismus komoly és alapos eljárása köve
tendőnek állíttatik. ') E tekintetben Lovich Ígéri, hogy egyrészt a növendékek 
szelleme homályosság vagy szigor által nem fog megtöretni, másrészt pedig 
hogy a tanítók nem fognak túlságosan leereszkedni a gyermeki kedély kön
nyelmű természetéhez, úgy szólván játszva tanítván, mi által a gyöngéd 
szellem az öntevékenységtől elszoktattatik s képtelenné tétetik a gondolkodásban 
komoly kitartást tanúsítani, — „quod vitium nostris temporibus summo cum 
detrimento solidae eruditionis invalescere videtur.“

Lovich tantervének mintájúid a berlini Friedrickswerderi gymnasium 
szervezete szolgált, mely ekkor nagy hírben állott, s melynek szervezője,Ge
dike Frigyes, volt. Ugyanazon tananyag adatottt elő ezen gymnasiumban, mint 
a melylyel föntebb megösmerkedtünk, kivéve a statistikát, melylyel az utób
binak, s a hazai nyelyeket, melyekkel Lovich tantervének több tantárgya volt. 
A statistikát is bizonyosan csak azért hagyta ki Lovich, mivel e tantárgyhoz 
alkalmas hazai tankönyv még nem létezett. A mi azonban a tanítás fokozatos 
menetének szabályozását illeti, Lovich nem fogadta el a nevezett gymnasium- 
nál hehozott szakonkinti párhuzamosságot, mely szerint minden tanuló minden 
egyes tantárgyból külön léptettetett elő fokozatról fokozatra, úgy hogy az, 
ki külömböző tantárgyakban külömböző előmenetelt tanúsított, kűlömböző cso
portokba is volt beosztva.1 2) Lovich e tekintetben a régi osztályrendszernél

1) L. Schmidt K. Gesch. d. Paed. III. k. 730 1.
2) L. Schmidt K. III. 758 és 760. 1.

I



maradott. Á legnagyobb baj volt kellő számú tanerők hiánya, mert e miatt 
nem csak egyesíteni kellett a két felső osztályt minden tantárgyban, a negye
diket pedig a harmadikkal a vallástanban, hanem a tanárok is sokféle tan- 
tárgygyal voltak elhalmozva s túlterhelve. Már 1793-ban a negyedik osz
tályt a harmadikkal minden tantái'gyban kellett egyesíteni, mivel az egy
házi pénztár csak 7 tanítót birt fizetni. E két osztály ezen év Julius 25-én 
Koch Gottfried segédigazgató vezetésére bízatott, s ekkor 58 növendéket 
számlált.

Lovich 1795 Febr. 14-én helybeli harmadik lelkésznek megválasztatott, 
de az iskola igazgatását 1796 Jun. 23-áig megtartotta, s ezen idő alatt néhány 
tantárgy előadását is folytatta. Később superintendenssé lett. A mint igazga
tói hivatalát letette, tanterve is feledésbe ment, több tanári állomás be nem 
töltetett, s az osztályok száma háromra leapadt. Ezek közül is kettő, t. i. 
a syntaxis és a grammatica, egyesíttetett, mivel 1796-tól 1801-ig csak két 
tanár volt a gymnasiumnál alkalmazva. Az iskola igazgatása Kockra bízatott» 
s miután a donatisták derék tanára Gegusch János 1796 Aug. 20-án halállal 
kimúlt, ezen osztály élére aligazgatói czímmel Zvarínyi Mihály állíttatott. — 
1798-ban az iskolai épületnek fából készült szárnya összeroskadással fenye
getvén lerontatott s szilárd anyagból újból fölépíttetett, még pedig úgy, hogy 
a papiakkal összeköttetett. ’) Azóta az iskolai épület tetemesebb változáson 
nem ment keresztül.

Megérkeztünk immár azon ponthoz, hol azon érzet fog el bennünket, 
mintha hosszú éjjel után egyszerre üde hajnali légbe kilépnénk. A mostani 
század hajnala dereng előttünk, közeledünk az élők sorához, s távozunk azok
tól, kiknek örök álmát a halál éjszakája födi. Ezentúl nem csak hivatalos 
iratok holt betűi, hanem az élők éber emlékei is fognak rendelkezésünkre 
állani: további sorainkba az élő szó bő kútfeje is fog beömleni. A férfi ki 
bennünket a jelen századba átvezet, s kinek még most is az élők közt nem 
egy hálás növendéke és tisztelője akad, Koch Gottfried 1769-ben Besztercze- 
bányán született. Gymnasiumi tanulmányait szülővárosában és Pozsonyban 
végezte; 1791-ben Wittenbergbe ment, s itt 2 éven át kizárólag a ta
nári pályára készült, hallgatván különösen philologiai, bölcsészeti és történelmi, 
de ezeken kívül mathematikai és theologiai előadásokat is. Egyetemi tanárai 
Reinhard, Sckroeckb, Drasde, Ebért, Klotsch, Antou a neki kiállított elmene
teli bizonyítványokban igen dicsérőleg nyilatkoznak szorgalmáról, s valóban 
a rendkívüli pontossággal vezetett és letisztázott egyetemi utánjegyzései, me
lyek mind fönmaradtak, tanúságot tesznek arról, hogy egyetemi éveit, a men
nyire csak lehetett, tudományosan kizsákmányolta, s magára nézve gyümöl
csözőkké tette. A tanári pályán hivatásból és odaadással működött, s ekkor 
is egyik legkiválóbb jellemvonása volt az aprólékosságig menő pontosság és 
rendszeretet, melyet mind kötelességeinek teljesítésénél, mind magán életben 1

1) Ezen s a következő adatok részint az egyházi levéltárban létező jegyzőkönyvek
ből, részint Koch G. magánirataiból vannak egybeállítva mely utóbbiak Dillnberger Károly 
úr birtokában vannak.
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mindenkor tanúsított. Lelkiismeretessége, állhatatossága s példás élete által 
köztiszteletet vívott ki magának, s megelégedvén a maga körével, hol áldáso
sán működött, nem kívánkozott tágasabb hatáskör után. 1803-ban a pozsonyi 
lyceumhoz meghivatott, de e meghívást el nem fogadta.

Mint föntebb meg volt érintve, az egyházközség figyelme egy ideig az 
iskolától elfordult, úgy hogy az utóbbinak 1801-ig csak 2 gymnasiumi tanára 
volt; a nevezett község ezen idő alatt részint építkezéssel, részint pénzviszo- 
nyainak rendezésével volt elfoglalva, s készületeket tett új templom fölépítéséhez. 
Midőn azonban a donatisták tanára Zvarínyi Mihály az utóbbi év Márcz. 27-én 
Selmeczre Hamaljár superintendenshez káplánnak eltávozott, s ezen állomás 
betöltésének ügye szőnyegre került, fölébredt a szunnyadó közérdeklődés az 
iskola iránt, s a convent két új gymnasiumi tanárt választott, u. m. a besz- 
terczebányai születésű JRoyio J á n o s t  és S so n ta g h  D á n ie l t, ki ekkor nevelő 
volt b. Révay családnál; egyszersmind pedig Lovichot fölszólította, vállalná el 
magára az iskola fölötti főfelügyeletet, s készítene a viszonyokhoz mért új 
tantervet. Lovich e kívánalomnak megfelelt s munkálatát ugyanezen év Máj. 
29-én az egyházi gyűléshez beterjesztette, mely azt el is fogadta, s életbe 
léptette. E szerint a régi osztályrendszer helyett a szakrendszer hozatott be, 
az osztályok száma négyben megállapíttatott, melyeknek meghagyattak régi 
elnevezéseik, s melyek közül a syntaxis és grammatica összeköttettek; a rhe- 
torikai tanfolyam két évre kiterjesztetett. Az alsó két osztály mindegyikének 
összesen 18 heti tanórája lett, a felső két osztálynak 20; rendes tanítás 8— 
10-ig és 2—4-ig tartatott, ezen kívül pedig minden tanár magánórákat is 
adott, melyekben a rendes órákban átvett anyag újból átismételtetett; minden 
tanárnak 17—20 rendes heti órája, és 4—7 magánórája volt, mely utóbbiakért 
külön díjak jártak; maga Lovich is elvállalt magára néhány tanórát (3—4). 
Heti szünidő hétfőn délelőtt, és szerdán délután volt; szombat délutánja 
énektanításnak volt szánva; az évi szünidő Július és Augusztus hónapokra 
esett. — Az egyes tanárok következő tárgyakat tanítottak: L ovich  a két 
felső osztálynak görög nyelvet s költészettant adott elő egy-egy órában, és 
a rhetorikai osztálynak magának egy évben logikát, s a következő évben 
anthropologiát hetenkint 2 órában. — K o ch  latin nyelvet s irodalmat tanított 
mind a négy osztályban, még pedig a Donátusban hetenkint 6, a grammati- 
cában 7, a syntaxisban 5, s a rhetorikában 3 órában; egy ezen órák közül 
Írásbeli dolgozatok kijavítására volt szánva. Ezen kívül Koch a legfelsőbb 
osztályban hetenkint 2 órában a szónoklattan elméletét adta elő, egy órában 
pedig ezen elmélet gyakorlati érvényesítésére adott utasítást. Koylco előadta 
a számtant, mértani, természettant, római régiségtant, vallástant, — továbbá 
a syntaxisban német helyesírást tanított, s vezette az alsó három osztályban 
a szavallási gyakorlatokat. — Miután S so n ta g h  D á n ie l még az 1801/2-iki 
tanév tartama közben eltávozott, helyére S c h ic a jd l K á r o ly  megválasztatott, 
kinek teendője volt a történelem, földrajz, statistika, gazdászattan, terményrajz, 
német nyelv, diaetetika, és szépirászat tanítása; a diaetetika a grammatikusok 
tantárgya volt, a szépirászat a donatistáké; a statistika és a gazdászattan 
pedig a rhetorikában taníttattak. — 1804-ben Kocb indítványára a Donatus

. ~  ------* —
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ismét csak egy tanár, még pedig Scbwajdl vezetésére bízatott, mely intézke
dést, tekintve a tanároknak ezután bekövetkező gyors változását, csak helye
selni kell. Ugyanezen évben Mikulás Dániel hetenként 6 tanórát ellátott, s 
midőn a következő év Januárius 8-án Eoyko J. a selmeczi gymnasiumhoz 
eltávozott, ennek helyére rendes tanárnak megválasztatott; ’) mivel azonban 
hiványának néhány pontja ldvánata szerint meg nem másíttatott, állomásáról 
már 1806 közepén leköszönt. A megelőző évben Lovich is végképen vissza
húzódott az iskolától. 1806 Szept. 1-étől Decz. végéig ismét csak 2 tanár 
működött a gymnasiumnál, kikhez a következő év Január. 8-án Reisz Dániel 
csatlakozott. Ez más tantárgyakon kívül hetenkénti kétkét órában magyar 
nyelvet és logikát is tanított ; de már Augusztus havában káplánnak elment 
Tiszolczra. Helyére 1808-ban Ragyóczy János jött, Kubinyi András gyerme
keinek nevelője, ki egyebek közt a magyar és görög nyelv tanítására vállal
kozott. A tanárok azért jöttek mentek ekkor oly gyorsan, mi a tanítás igen 
nagy hátrányával volt egybekötve, mivel a drágaság napról napra elviselhetle- 
nebbé kezdett válni. A francia háborúk megingatták a nemzeti jólétet, az 
arany- és ezüstpénz a közforgalomból eltűnt, s e helyett problematikus értékű 
bankjegyek árasztották el az országot. A tanárok mellékes jövedelme szapo
rodott ugyan, de ezen növekedés nem állott semmi arányban az árak roppant 
felszökkenéséhez, s mivel csak igen kevés ember bir oly határozott belső hi
vatással, s e mellett annyi erkölcsi erővel, hogy súlyos körülmények közt állo
másán önmegtagadó kitartást képes tanúsítani, ezért a tanárok ekkori gyors 
változása nem csak a beszterczebányai, de más magyarhoni protestáns inté
zeteknél is természetes tünemény volt.

Ezen fölötte kedvezőtlen időviszonyök közt fontos fordulat állott be a besz
terczebányai ev. gymnasium sorsában. A bányakerület, mely eddig igen keveset 
tett volt a tanügy fölvirágoztatására, Radvánszky János kerületi fölügyelő és 
Liczy Kristóf superintendens s beszterczebányai lelkész által e tétlenségből 
felköltetelt, s arra figyelmeztetett, hogy egy jól szervezett középiskola fön- 
tartása nemcsak egyes egyházak, hanem az egész kerület érdekében fekszik. 
E meggyőződés sugallatából az 1807 Szept. havában Beszterczebányán tartott 1

1) Tanári állomása mellett magán nevelő intézettel is birt, melyről lS05-ben nyom
tatott értesítvényt is közzé tett e czim alatt: „Kurze Nachricht von dem Zweck und der ge
genwärtigen Einrichtung der Neusohler ev. Erziehungsanstalt für Jünglinge.“ Ezen intézet 
viszonyáról az ev. gymnasiumhoz következő fölvilágositást nyerünk: „Unsere Anstalt ist mit 
dem hiesigen ev. Gymnasium solchergestalt verbunden, dass wenigstens einer der Lehrer 
derselben zugleich öffentlicher Lehrer des Gymnasiums zu sein pflegt, und die Zöglinge des 
Instituts, sobald sie des öffentlichen Unterrichts an demselben fähig sind, solchem gemein
schaftlich mit andern Schülern beiwohnen. Diejenigen Kinder, welche den öffentlichen Unter
richt nicht besuchen können, finden hier Unterricht an der Seite zweier Lehrer, eines teutschen 
und eines ungrischen unter der Leitung des Vorstehers der Anstalt. Daher werden Kinder, 
schon im 7-teu Jahre ihres Alters, sowohl fremde, die in dem Institute die Kost haben, 
als auch einheimische, die zwar bei ihren Eltern speisen, übrigens aber in dem Institute 
wohnen, und die ganze Erziehung gemessen, aufgenommen.“ Az előbb nevezett növendékek 
egész évi ellátásért 150 rhainai ftot fizettek, az utóbbiak 30 ftot. E közlemény végéhez 
táblázati kimutatás van csatolva a napi rendről.
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kerületi gyűlés elhatározta, hogy a kerület kebelében fonállá gymnasiumok 
közül valamelyik, még pedig vagy a selmeczi, vagy a beszterczebányai, kerü
leti intézetnek kinyilatkoztatik, s a kerületi pénztárból bizonyos évi segélyben 
részesíttetik, mely egyelőre 200 ftban megállapíttatott. Szept. 10-én fölszólít- 
tattak a nevezett kél gymnásiuinot föntartó egyházközségek, hogy nyilatkoz
zanak, beléegyeznek-e, ha gymnasiumuk kerületivé átváltoztatik, s mennyivel 
járulnak magok részéről e terv keresztülviteléhez; egyszersmind fölhivattak 
az egyes esperességek, hogy e javaslatról véleményeiket küldjék be, s egyúttal 
jelentsék ki, hogy a nevezett két intézet közül melyiknek adnak elsőséget. 
A versenyre fölszólított két egyházközség késznek nyilatkozott a kerület ja
vaslatának elfogadására, s a maga részéről mindegyik három tanár eltartását 
s a szükséges tanhelyiségeket ajánlotta föl; a győzelmet a versenyező felek 
közt az esperességek többsége Beszterczebánya részére döntötte el. Oly idő
ben történt ez, a midőn a beszterczebányai ev. egyházközség lelkes fölügye
lője Raksányi Pál buzdító példája által nagyszerű áldozatok hozatalához úgy 
szólván hozzászoktatva volt, mert ezen ritka jellemű és fáradhatlan tevékeny
ségű férfi vezetése alatt nem csak iskolai épületeit s a lelkészek lakát rendbe 
hozta, hanem 24043 ftnyi költséggel, melybe tömérdek ingyen munka s szám
talan másnemű adomány nincs beleszámítva, tágas új templomát is fölépítette, 
mely 1807 Máj. 3-án megható ünnepélyességgel beszenteltetett. Valóban fe- 
lejthetlen érdemeket szerzett magának a nevezett férfi a beszterczebányai 
ev. egyház és iskola körül, s emléke, melyre a gyorsan tűnő idő már is sűrű 
fátyolt borított, méltó arra, hogy legalább e nehány sor által lelepleztessék 
s újból föleleveníttessék ') Lángoló buzgósága hasonló tüzet szított magában 1

1) Hogy e férfi mennyit és mily lelkiismeretességgel fáradozott a beszterczebányai ev. 
egyház érdekében, azt 180fi Febr. 6-án az utóbbihoz benyújtott emlékirata, melyben fölügyelői 
hivataláról leköszönt, legjobban bizonyítja. Plzen irat azért is megérdemli, hogy itten közöl
tessék, mivel a nevezett egyházközség ekkori viszonyait több oldalról megvilágítja.

„Inclyta venerabilis communitas! Dego iam hic in medio vestri a 41 annis. Cursus 
vitae meae in curis ecclesiae huius qualis fuerit, sequentibus deduco. — Postquam concivi- 
litati huius 1. r. m. civitatis me adiecissem, mox per defunctum d. Godofredum Möller tunc 
temporis nationis germanicae inspectorem, ad numerationem pecuniae quatembralis adiunctus 
sum. Vix elapsis 7 annis per praelibatum dominum ac totum conventum in quaestione trium 
senatorialium vacantiarum, ex dispositione regia in suspenso haerentium, cum defuncto do. 
Georgio Valla non tantum sollicitationis causa, sed praecipue conscientiosae expensarum 
inspectionis (nam praefatus dominus bis in negotio hoc expeditus fuit) Viennam exmissus 
sum. Redux inde, postquam cassa vacua ac praeterea passivis ad fl. 1300 onerata fuit, de- 
precante ulteriori administratione cassae defuncto do. Trinkl onus administrationis mihi de
latum est. Favit deus huic conatui, et intra duos annos non tantum restantias salariales 
plenarie excontentavi, verum ad rf. GOO ex passivis deduxi. Successive omnia passiva exsol
vendo post fata humanissimi organoedi Francisci, qui 250 fl. in fixo habuit, idem servitium 
ecclesiae hum. d. Jantner cum salario fl. 50 ac Paulo Komjáthy praeter accidentias alias 
cum lucro cassae fl. 200, et quidem primo velut nationis slavicae cantori, alteri vero ele- 
mentistarum praeceptori, utrique in hac arte prae primis primo, simul cum eorum commodo 
addixi. His viis omnia depurando, ac iam pro activis capitalibus sensim pecuniam congre
gando, posteaquam ex receptis ad manus meas cistis ecclesiae chartabiancas Vallianas, tam 
patris olim inspectoris, quam filii, ad rf. 500 extendentes ac intra 30 annos communitati 
ignotas haerentes reperissem, ad illorum incassationem manum admovi; cum vero fundus
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az egyházközségben is, s e lelkesülés nemes gyümölcse nz egyháztagok nagy
lelkű áldozatkészsége volt. Habár ezen áldozatkészség éppen ekkor a templom 
fölszerelése által eléggé igénybe volt véve, s a terhes időviszonyok új nyilvá- 
nulását nagy mérvben megnehezítették; mégis a polgárság a Beszterczebányán 
fölállítandó kerületi gymnasiumra rövid idő alatt 1500 ütőt adakozott. Más 
körök is érdeklődtek az nj intézet iránt. A nógrádmegyei protestáns nemes
ség több tagja 3000 ftnyi alapítványt tett a beszterczebányai kerületi gym
nasium javára azon kikötéssel, hogy ezen intézeten a latin és német nyelv

non exstitisset, illas fodinis et particulis eorum Boczensibus inprotocollando, quae illo tem
pore nimis steriles fuerunt, successive pro parte ecclesiae tam in capitali quam accreto in
terusurio, ac insuper superveniente benedictioni), quia eousque tacuit d. debitor, transactio - 
naliter numeratis do. Valla 1700 fl., remotis aliis creditoribus Vallianis, qui non parvam con
fusionem mihi dabant, cum benedictione ad fl. 11000 vindicavi perennaliter. Non absimiliter 
legatum do. Sexti, inspectoris olim, rf. 1000, magnis molestiis, sed magistratu petito meo fa. 
vente a d. Joanne Matulay velut haerede constituto et simul testamenti executore, reiecta 
eius chartabiauca in diversum sensum stylisata, nullis minis eius territus, meo proprio la
bore vindicavi. Oblatum quoque Klimiamim, salis nitri coctoris Radvanensis, iu domibus 
Smidiana et Kelneriana in platea inferiori post interventum incendium 1783 mea cura tectis, 
ac in horto post portam inferiorem, emtoribus melioribus non repertis, non quidem ex toto 
sed tantum circa ad fl. 1600 incassavi. Parochialis aedilicii ex defectu fundi irreparati hae
rentis omnia aedificia, saepimenta ad ruinam propendentia vel emendavi, vel ex novo posui. 
Gratulor proinde mihi non obstanta divisione per septem neoerectas ecclesias quod deus 
meo sincero conatui in tantum benedixerit, sed gratulor magis hujati venerabili ecclesiae, 
quod non tantum a passivis fuerit liberata, sed insuper et scholas et oratorium satis splen
dida et solida habeat posita et praeterea ad rf. 9000 praeter dubia possideat. Expertus ta
men sum etiam diversas calumnias, improbationes, indignas cavillationes. Si pro voto meo 
ulterius res relicta fuisset, experta fuisset inch communitas, quod nec 40 alumni, sine quibus 
nunquam schola ad florem ventura est, oneri domesticis fuissent. Intertenuisset ipsa 
ecclesia suo fundo et scholam et alias necessitates. Sed taedio captus non curavi, si con
gregata haec pecunia et in alios fines converteretur. Vereor tamen ne auditorio ferendorum 
onerum et obligationum insufficiente suo tempore et ipsa restrictio subsequatur. Oaeterum 
inclyte venerabilis conventus! venit tempus, appropinguat hora, quae migrare jubet. Constat 
omnibus me et primum et ultimum Baksánynm in medio vestri vivere. Octo inspectores su
pervixi, omnibus pronus sive labore sive fatigiis adstiti, juvi, nulla excusatione habita me
arum privatarum occupationum. E  domibus inspectorialibus cassam ad aedes parochiales 
ideo transtuli, ut v. ministerium cum aliis sinceris commembris ecclesiae ad ministration i 
ejusmodi cognitionem sinceram habeat. Totum laborem circa cassam ad quatuor dies per 
annum manu publica definiendum reduxi. Placuit haec mea dispositio iam initio, et concur
rerunt quam plurimi tempore numerationis pecuniae quatembralis. Sed quid fit? Cito nau
searunt adeo, ut deficiente do. Krejchl vix invenire potui, qui a cassa tantum claves recipere 
voluisset. Persuasi tameu dm. defunctum Lakuer, qui per 16 annos sincera fide cassae cu
ram habuit. Quid restat, quam ut et ego me parem ad ingrediendam viam antecessorum. 
Igitur quum per labores, ut credo, satis utiliter ecclesiae praestitos pax et quies quaerenda 
veniat, nihil restat aliud, quam ut ego pro habita mccum patientia in officio inspectorali 
grates competentes faciam. Facio itaque eas amplissimas. Commendo hanc ecclesiam be
nignae paternae protectioni altissimi. Voveo vobis, ut deus tribuat huic ecclesiae sinceros 
et bonos inspectores, de quibus iuste dici posset: priores boni fuerunt, sed praesentes et 
moderni eos superant. Haec deducta esse volui, ut cum memoria nominis mei in medio vestri 
intra aliquot annos vel etiam menses sit cessatura, fidelia et sincera commembra ecclesiae 
videant in annalibus huius ecclesiae, se habuisse olim et Piaksányum inspectorem.“ — Az 
egyházközség kérelme folytan azonban a fölügyelőséget tovább is megtartotta.
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mellett a magyar nyelv is ápoltassák, s hogy az intézet igazgatója a kerület 
által választassák; ha e kívánalmak 5 áv alatt nem foganatosíttatnának, ezen 
alapítvány a losonczi esperességi iskolára fordítandónak nyilváníttatott. Azon
kívül a nógrádmegyei ev. lelkészek és tanitók 760 ftot gyűjtöttek össze, s 
ezen összeg kamatjait fele részben fölajánlották a selmeczi és a besztercze- 
bányai gymnasiumnak. Más tekintetben is fontos előkészületek történtek az 
utóbbi gymnasium újjászervezéséhez, mely tekintetben különösen Koch nagy 
tevékenységet kifejtett. Ugyanis ajánlatára megnagyobbíttatott a tápintézet, 
úgy hogy ott az 1808/9-iki tanévben már 35, a következő tanévben pedig 50 
növendék részint díjtalanéi, részint csekély fizetés mellett fölvétethetett. Ő 
maga úgynevezett convictus létesítésére vállalkozott, melyben oly növendékek, 
kiket szüleik származásuk- vagy állásuknál fogva a tápintézetbe küldeni rös- 
teltek, olcsó és tisztességes ellátásban részesülhettek. A convictus az 1809/10. 
tanévben 3 növendék részvétele mellett valóban életbe is lépett; ebéd- és 
vacsoráért 90 ft fizettetett.') Ily előzmények útán a tanulók száma évről- 
évre szaporodott. Mig az intézetet az 1808/9-iki tanévben még csak 5 rhetor, 
16 syntaxista, 24 grammatista, és 31 donatista, tehát összesen csak 76 nö
vendék látogatta; a következő tanévben ott már 17 rhetor, 17 syntaxista, 32 
grammatista és 39 donatista, tehát összesen 105 növendék találtatott, kik kö
zül 64-en idegenek voltak; ezek közt 40 túróczi és liptórnegyei volt, kik 
mindnyájan a tápintézetben élelmeztettek.

Miután ilyen módon egyrészt az intézet anyagi alapja némileg megszi- 
lárdíttatott, másrészt növendékeinek száma tetemesen megszaporodott; bekövet
kezett végre azon időpont, a midőn az a kerülethez tettleg szorosabb viszonyba 
helyeztetett, még pedig az által, hogy 1810 Decz. havában Magda Pál, kerü
leti tanárnak megválasztatott, s e hó 6-án hivatalába ünnepélyesen bevezet
tetett. Az ezen alkalommal tartott egyházi gyűlés a gymnasiumi tandíjakat 
oly módon szabályozta, hogy a tanulókat négy kategóriába beosztotta, s 
minden kategóriára nézve kétféle díjat megállapított; a kisebbet a 3 alsó 
osztály növendékeinek, a nagyobbat a 2 felső osztály tanulóinak kellett fizetniök. 
Az első kategóriába tartozók jótéteményeseknek („beneficiati“) neveztettek; 
ezek 4 vagy 8 ftnyi díj fizetésére köteleztettek; a második kategóriát a fize
tők („solventes“) képezték 8, illetőleg 12 ftnyi tandíjjal; a harmadikba a con- 
victusban résztvevők („convictores“) soroltattak 10, illetőleg 12 ftnyi díjjal; a 
negyedikbe úri családok gyermekei („kerüli“) tartoztak s 14, illetőleg 16 
ftnyi díjjal megterhel tettek. Az így megállapított tandíjak az illető osztályta
nároknak voltak fizetendők, s ezek jövedelmének egyik lényeges részét ké
pezték. Magdának ezen kívül 500 ftnyi rendes fizetés biztosíttatott, még pe
dig olyképen, hogy a kerületi pénztárból 200 ft, a többi pedig részint az új 
alapítványok kamatjaiból, részint a beszterczebányai egyházközség pénztárából 
födöztetett. Az mindenesetre különös dolog volt, hogy az utóbbi községnek 
a kerületi tanár fizetéséhez is adóznia kellett.

1) Az ebéd állott leves- és marhahúsból mártással, főzelékből és kenyérből, mihez 
még hetenkint kétszer vagy siilt vagy tésztás étel járu lt; a vacsora pedig állott leves, főze
lék, és kenyérből.
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Két nappal később, t. i. I)ecz. 8-án, Koch az igazgatói tisztet önként 
letette, s e lépésével bebizonyította, hogy kész volt az iskola javának saját 
érdekeit is alárendelni. Az egyházi gyűlés tekintve e férfi nagy érdemeit, le
köszönését elfogadni vonakodott, s csak miután ez elhatározásánál állhata
tosan megmaradt, ruházta át az iskola igazgatását Magdára; egyszersmind 
elhatározta, hogy gymnasiumi fölügyelő választassák, s e tiszttel a gyűlésből 
kiküldött néhány tag által Radvánszky Antalt, radványi földbirtokost megkí
nálta, ki azt el is fogadta; továbbá új iskolai tanácsot választott, melynek 
elnöke a gymnasiumi felügyelő lett.

A gymnasium ezután 5 osztályával és 4 tanárral birt; a Donátus osz
tálytanára Schvajdl volt; a grammaticáé Koch; a syntaxisé Ragyóczy, s mi
után emez 1812 Junius végén eltávozott, ezen év November hava óta Bozs- 
nyay Sámuel; a rhetoricáé és prímáé Magda. Az egyesített két felső osztály
nak következő tantárgyai voltak: keresztény erkölcstan Doederlein nyomán 
hetenkint 4 órában; pbilologiai encyclopaedia három részben, úgymint görög
római régiségtan, mythologia és vázlatos irodalomtörténet 2 órában; Cicero, 
Livius, Curtius, Suetonius, Quintilianus, Horatius és Virgilius műveiből válo
gatott darabok magyarázata s Eutropius és Vellejus Paterculus futólagos ol
vasása 2 órában; hasonlóképen két-két órában görög és magyar nyelv, szó
noklat- és költészettan, egyetemes történelem Cyrustól Nagy Theodosiusig, és 
logica; továbbá egy-egy óra szánva volt szavallási gyakorlatokra, és Írásbeli 
dolgozatok kijavítására; végre még rendkívüli órákban Nagy Károly életrajza 
elbeszéltetett német nyelven. E két osztálynak tehát elő nem adattak termé
szeti tudományok és mennyiségtan; de annál nagyobb alapossággal tárgyal
tattak ott a pbilologiai tantárgyak. Magda különösen az irály kiképzésére 
nagy gondot fordított, s e tekintetben fáradozása több derék tanulónál meg
lepő sikernek örvendett, miről ezeknek néhány fönmaradt költői kísérlete bi
zonyságot tesz.

A tanév Junius végén nyilvános vizsgával szokott befejeztetni, mely há
rom napig tartott, s melyhez Magda az iskola pártfogóit nyomtatott értesít- 
vények által ünnepélyesen meghívta. Az első értesítvén}7, mely 1811-ben ki
adatott, e czímmel bír: „De discrimine, in quo scholae evangelicae Hungáriáé 
cum tota re evangelica versantur. Programma, quo patronos scholae gratiosis
simos pro examine publico in gymnasio a. c. Neosoliensi diebus 25, 26 et 27 
Junii 1811. celebrando humanissime invitat Paulus Magda rector. (Neosolii 
typis Joannis Stephani.)“ — E nyomtatványban Magda 14 negyedrétű oldalon 
azon veszélyről értekezik, melyben ekkor a protestáns tanintézetek s egy
szersmind a magyarhoni prot. egyház is az uralkodó nagy drágaság miatt fo
rogtak. A bevezetésben fejtegeti a humanitás lényegét és fenséges voltát, be
bizonyítván, hogy humanitás alatt maga a tökélyig vitt emberi természet, az 
ember eszményképe értendő, melyhez hasonlítva a földi javak, gazdagság, 
szépség, hatalom és dicsőség csak csekélységek („nugae“). A humanitás in
tézetei, melyekben az emberi természet tökéletesíttetik, az iskolák, s ezért az 
iskolák a legfontosabb emberi alkotások. Azután áttér sajátképeni thémájára, 
s először arról szól, mily nagy veszélybe sodortattak a prot. iskolák az ural-
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kodó nagy drágaság által, melyből mint Pandora tobozából mindenféle bajok 
előjönnek, s mely maga a költséges és bosszú háborúkból, az arany és eziist- 
pénz eltűnéséből, s a pénz árnyának („umbra pecuniae“), a bankóczéduláknak 
forgalomba hozatalából származott. Különösen a tanárok sorsa sajnálatra méltó 
lett, mivel a papírpénz becse, s ennek következtében amazok jövedelme is, 
mely úgy sem volt nagy, s ily pénzben szokott fizettetni, roppantul csök
kent, Természetes, hogy a tanulók, látván tanáraik szegénységét, nem igen 
fognak kívánkozni hasonló állás és sors után, s hogy magok a tanárok, mi
vel senki sem akar sok munka mellett éhezni és gyötrő gondoktól emésztetni- 
bőségesebb kenyér után fognak látni, mit már többen valóban meg is tettek. 
Ehhez járúl, hogy a tanítói pálya megvetett pálya („status scholasticus est 
status contemtus“), a miért nemes családok gyermekei nem is választják ') 
s hogy másrészt a tanférfiak nem tartatnak méltóknak polgári hivatalok viselé
sére. 1 2) Mindennek következménye az lesz, hogy maholnap a jó tanárok Dio
genes lámpájával fognak kerestetni, mert azok is, kik eddig az iskolától el 
nem búcsúztak, ezt csak azért nem tették, mivel vagy tudományszeretetök 
erősebb volt minden egyébb kívánságuknál, vagy pedig mivel más életnemek 
választásától visszariadtak, nem bírván a hozzájuk szükséges gyakorlati ügyes
séggel. Ha pedig itt ott mégis elegendő számú tanár fog találtatni, ezek sem 
kellő képzettséggel, sem tanítási képességgel s ennélfogva a megkivántató te
kintéllyel sem fognak birni kivált oly időben, a midőn a házi nevelés által 
elkényeztetett ifjúság erkölcsei féket veszteni kezdenek. Mert a papírpénz 
értékének alászállása által a némethoni egyetemek a magyar ifjúságra nézve 
el vannak zárva, s a fenálló magyar academia ezeknek csak szomorú surro- 
gatuma, a németek által („qui diu forte semper docentes Hungarorum erunt“) 
irt könyvek pedig nagy számuknál fogva különösen ily drága időben bajosan 
megszerezhetők. Sőt a tanulók, különösen a theologusok száma is napról na
pra apad; másrészt a szülék, sok pénzbe kerülvén gyermekeik iskoláztatása, 
ezekkel a gymnasiumot minél rövidebb idő alatt elvégeztetik, úgy hogy a 
felső osztályokban ilyen, nagyobbára készületlen és éretlen növendékekkel nem

1) „Nam profecto quemadmodum salvificam religionem Christi ex ea classe hominum, 
quae vilis coutemtaque habebatur, effloruisse et summo dei benificio in genus humanum re
dundasse certum est: ita dubitari nullo modo potest, quin nostris temporibus summum orna
mentum humanitatis, cultura ad sapientiam et, si deo placet, etiam ad virtutem ex contem- 
tis illis hominibus, qui ex sic dicta misera contribuente plebe nascuntur, prodeat atque in 
omnes nationes effundatur.“

2) „Non contendo, siquis dixerit: „„Habeantur in honore viri eruditi scholastici apud 
barbaros Chinenses et Russos, ornentur publico principum iudicio muneribusque amplissi
mis: cultiori natione hungara indignum esset, thesauros eruditionis tanti, quanti divitias, cae- 
teraque fortunae munera aestimare, virosque scholasticos etiamsi eruditissimos et de patria 
optime meritos in eodem, quo politici ponuntur, houoris gradu collocare.““ Ita eruditi, licet 
moralibus virtutibus ornati sint, quia potissimum destituti sunt divitiis, quia de stemmate nati 
non sunt, despiciuntur, pro hominibus mercede conductis, sd iugitm trahendum destinatis 
habentur. Honor, uti adulatio, non excultae humanitatis, non virtutis, sed fortunae est comes, 
ut similitudo illa honoris, quae eruditis tribuitur, nihil sit aliud, quam aestimatio utilitatum 
propriarum, quas homines ex docentibus liberorum suorum percipiunt, quae ipsa, ut primum 
ex disciplina eorum recipiuntur discipuli, plerumque evanescit.“
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igen lehet haladni. — A protestáns iskoláknak hervadó virága fölött pedig 
keserű könyeket fog hullatni a Protestantismus geniusa, mert a viharban, mely 
most az iskolákat végveszéllyel fenyegeti, a prot. egyház is hajótörést fog 
szenvedni. Eljön majd azon idő, a midőn a protestáns papság, melynek eré
nyei által hajdan a keresztény vallás eredeti egyszerűségéhez visszavezettetett, 
megszűnik a Protestantismus dísze és támasza lenni, s a közbecsülésben mé
lyen lesülyed. — Azonban még van remény; az egyház hajójának bölcs kor
mányzója szivén hordja a humanitás intézeteit, s a közönség különösen a 
Beszterczebányán fölállított kerületi gymnasiumot örvendetes áldozatkészséggel 
támogatja. E támogatásért Magda az intézet nevében szives köszönetét mond. 
Végre tájékozásul megemlíti, hogy a lefolyt iskolai évben a tápintézetben 72 
növendék élelmeztetett, kik közöl 37-en teljes vagy részleges díjelengedésben 
részesültek; a többiek 20—25 rhénusi forintot fizettek, mely díj azonban a 
következő tanévre nézve a folyton növekedő drágaság következtében 40 ftra 
fölemeltetett. A convictusban résztvevők 100 ftnyi évi díjat fizettek, mely a 
jövő évre 30 fttal megnagyobíttatott. A tanulók közt ösztöndíjakul a Benicz- 
kyféle alapítványból 125 r. ft, más segély forrásokból pedig 230 r. ft kiosz
tatott. A zárszóban kiemeli, hogy valamint a régi héberek az egy élő isten 
tiszteletére évenként egyszer Jeruzsálembe szoktak összegyűlekezni, úgy láto
gatják meg a tudomány barátjai azon helyeket, melyekben a Múzsáknak szen
telt oltárokon ama szent tűz ég, mely az igazság fényével az észt megvilá
gosítja, s az erény melegével a szivet föleleveníti. Ünnepélyesen meghíja te
hát az intézet pártfogóit, hogy az évi zárvizsgákat jelenlétükkel díszítsék, 
emlékezvén ama Ovidiusi szóra: „Excitat auditor studium, laudataque virtus 
crescit.“ — A következő évi értesítvény 20 negyedrétű oldalra terjed ki, s 
ily czimű értekezéssel bir: „De schola, quae genio saeculi obsequitur, splen
didissima, quae eum emendat, optima.“ Ugyanezen tbémáról értekezett egy 
gymnasiumi értesítvényben, mely 1775-ben kiadatott, Meierotto J. H. L., hires 
berlini tanár, ’) kinek dolgozatát azonban Magda, mint maga mondja, soha 
sem látta. Ezen értekezésben a szerző azt bizonyítja, hogy a legfényesebb 
iskola még nem a legjobb, habár a világ, melyen a vélemény uralkodik („mun
dus opinione regitur“), ezt tartja, hanem hogy azon iskola a legjobb, mely a 
korszellem nemesbítésén fáradozik. A tömeg, melyhez nem csak kopott, de 
díszes ruhában járó emberek is tartoznak, a külfénvnek s a tekintélynek hó
dol („credit, opinatur, umbram pro Junone captat“), mi sokkal kényelmesebb, 
mint a dolgok természetét saját szemeivel fürkészni, s az igazat saját eszével 
látni. Ezért a közvélemény korántsem csalhatatlan, s a ki p. o. az iskolákra 
nézve ez után indúl, nem jár mindig helyes utón. Hogy tehát a tudománynak 
ezen vásárhelyeit fölkereső közönség a legjobb utón biztosan indúlhasson, 
iránytűt nyújt neki a szerző, melynek útmutatását követvén kikerülheti a Seyl- 
lát s a Charybdist és az édesen énekelő Syrenákat. Az ily tájékozás adására 
föl van a szerző jogosítva, mivel ő e dolgok fölött behatóan elmélkedett, 
fiatal korában 3 gymnasiumot látogott, 14 év óta 4 más intézeten (a csetneki 1

1) „Der König unter den Rectoren“, Schmidt III. k. 763 1.



gömöri, lőcsei és beszterczebányai gymnasiumon) mint rendes tanár működött 
s ezen kívül sok más iskolával személyes tapasztalás nyomán megösmerkedett. 
Nem a kiilfény, a tanárok és tanulók sokasága, a berendezés nagyszerűsége, 
a tápintézet s más segélyforrások gazdagsága teszi magában véve az iskolát 
jóvá, daczára annak, hogy az emberek nagy része e véleményen van, s a ta
nárok jelességét is tanulóik száma szerint szokta megitélni. Ez által a dies
es kincsvágyó tanárok arra ösztönöztetnek, hogy a korszellemnek hódoljanak 
s egyszersmind saját érdeküknek is szolgáljanak; mert minél jobban alkalmaz
kodnak a sokaság nézeteihez, annál több növendékre és nagyob jövedelemre 
tesznek szert. Az ilyen tanárok a kor szellemét fürkészvén látják az általá
nosan uralkodó, a szellem fékeit lerázó érzékiséget, mely csak is az élveket 
hajhászsza, a komoly munkától pedig idegenkedik. Mivel azonban az érzéki 
élvezethez csak pénz vezet, ezért a sokaság kiváltképen pénzre, gazdagságra 
vágyakozik, s ha ennek birtokába nem juthat, azt legalább fényűzése által 
íittogtatja. Ezzel összefügg a divat uralma, s a külső csín és finom modor 
nagy becsülése. Általában nem valóban lenni, hanem látszani, a világot ámítani, 
elegáns magaviselet által a nemes szív hiányát eltakarni, ez a mostani kornak 
arany szabálya. Ezen hiúság és kényesség már szellemi téren is megérezhető. 
Megvettetnek a görögök és rómaiak szája által kifejezett örökké érvényes 
igazságok, és új bölcsészeti, gyógyászati rendszerek, állami alkotmányok terem
tetnek, s mindez nemsokára ismét elvettetik; kellemesebb hangzásúnak tar- 
tatik a franczia és olasz nyelv a régi görög és latinnál, s a modern szépiro
dalmi olvasmány kiszorította a régiek mintaszerű és tartalmas műveinek ol
vasását, úgy hogy már az iskolákban is jobban tetszenek az újkori tanulmá
nyok az ókoriaknál. Mert a gyermekek szüleik példája után indulnak, s a 
tanulók a szülei házból az iskolába féktelen érzékiséget, a szemérem hiányát, 
szerfölötti önbizalmat, hiúságot, az igazságtól intéstől fegyelemtől és munká
tól való idegenkedést, és fejességet hoznak el magukkal, úgy hogy az iskola 
valódi mikrokosmos, a nagyvilág hasonmása, a korszellem szintoly domíniuma, 
mint emez. E korszellemnek hízelegnek az oly tanárok, kik az önzés uralma 
alatt állanak, s csak is tanulóik számát szaporítani, ügyekeznek. Ezek meg
eresztik az iskolai fegyelem fékeit, tanulóikat munkával nem igen terhelik, 
a közvizsgák alkalmával homokot szórnak a közönség szemébe, előre betanít
ván növendékeiket az ekkor adandó néhány feleletre, végre pedig sokkal jobb 
elmeneteli bizonyítványokat állítanak ki, mintsem az utóbbiak megérdemeltek. 
Az ily tanárokkal biró intézet, ha sok tanulója is van. mégsem jó. Csak azon 
oskola jó, mely a korszellem javítását tűzte ki czéljáúl. Hogy pedig valamely 
intézet ezt tehesse, kell jó szervezettel, helyes tanrenddel, kellő anyagi alap
pal, derék és lelkiismeretes tanárokkal bírnia, ’) s oly helyen feküdnie, mely 1

1) „Is mihi vuri nominis est, cumulataque laude et omni honore fiduciaque Publici 
dignus docens, in quo est insatiabilis veri videndi cupiditas; abditissimas rerum proprietates 
facile penetrans acumen mentis; ampla et solida eruditio, quae adjunctum sibi babét sen
sum illum, qui totam scientiam amplectitur, nec non sensum singularium et leviorum ejus
dem scientiae veritatum; vivacitas, quae semper ultro progredi nititur, conjuncta cum per
severantia et patientia, quae nunquam fatigatur, nulla re a cursu suo revocatur: facilitas,
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a tanulók testi és lelki kifejlődését előmozdítja, s melynek lakói a tanügyért 
buzgólkodnak. Ha az ily iskolának sikerült az emberiségnek legalább kis töre
dékét valódi emberekké fölnevelni, balhatatlan érdemeket szerzett magának. 
Nem fog elveszni az igazság és erény magva, mely benne eltüntetett, hanem 
a család, az iskola, az egyház, a haza, az emberiség számára bő és üdvös 
gyümiilcsöt fog majd hozni. — Ezen értekezéshez Magda kimutatást csatol 
az intézetnek akkori állapota fölött, egyszersmind megjegyezvén, hogy kívá
natos volna, ha minden magyarhoni gymnasium ily évi jelentést közzé tenne. 
E szerint az intézetnek az 1811/12-iki tanévben 183 gymnasiumi és 67 elemi 
növendéke volt; ezek közt volt 21 primánus, 31 rhetor, 43 syntaxista, 55 
grammatista. A tápintézetet az első félévben 58 növendék látogatta, a con- 
victust 35; 19 tanuló ösztöndíjban részesült. Csak a kitűnő tanulók névsora 
közöltetik; a prímában volt 8, a rhetoricában 6, a syntaxisban 12, a gramma- 
ticában szintén annyi, a Donatusban 7 jeles tanuló; ennélfogva a gymnasiumi 
növendékek 24 százaléka jeles osztályzatot nyert. Egyes tanulók még külön 
megjegyzések által is kitüntettettek; p. o. „Simeon Lehoczky, Thurociensis, 
primanus, omnium eminentissimus, ingenii plenus, in labore indefessus, vita 
innocens et probus. — Franciscus Kubiny, Neogradiensis, inter rhetores emi- 
nentissimus, iuvenis magni talenti, maioris industriae, maximae spei. Et patria, 
et res evangelica, et schola firmam olim in eo habere possunt columnam, si

ideas suas et orationem sensui discipulorum suorum accommodandi, atque abstractissimas 
etiam veritates individualisandi (sit venia verbo) evolvendique conceptus; intima naturae hu
manae cognitio in genere, et in specie psychologica facultas praesagii in dijudicandis et cog
noscendis ingenii viribus juvenis; sagacitas in observandis intellectualibus et mora
libus defectibus alumnorum suorum; ars quemvis eorum indoli convenienter tractandi; seve
ritas conjuncta cum hilaritate animi et serenitate vultus, tacilitateque jocandi, quae tameu 
procul remota sit a studio obscoenis scurrilibusque jocis solutos risus discipulorum suorum 
captandi; comitas et affabilitas, quae sensum inferioribus gravem ex cogitatione discriminis 
inter se, et superiores suos ortum lenit ita tamen, ut nunquam obliviscantur, illis, qua su
perioribus cultum venerationis deberi; porro constantia sine morositate, et pertinacia; beni
gnitas et facilitas sine effoeminata mollitia, et fluctuante inconstantia; patientia etiam in du
rissimo agro colendo; studium utilitates communes augendi, non quia sibi, sed quia aliis 
prosunt; propensio voluntatis, suas inclinationes, suam commoditatem, nec non tempus suum 
omne alumnis suis immolandi; indefessus conatus ad unum scopufn omnia dirigendi, etiamsi 
plura jam adminicula inefficacia fuerint; cupiditas totum campum veritatum illarum perva
gandi, quae discipulis utiles esse possunt, sed remota tum a studio difficiles et inutiles nu
gas anxie persequendi, seu a pedantismo, ut Galli loquuntur, atque a contemtu alienorum 
studiorum, tum a superficiali polymathia; donum communicandi, nec non attentionem disci
pulorum excitandi et conservandi; praesentia animi penes improvisos casus; placidus animus 
procul tamen remotus ab insensibili, omnisque affectus vacuo torpore; animositas oppugnandi 
praejudicia noxia, moresque saeculi depravatos; sincerus et efficax amor juventutis sehol, 
generositas et fortitudo animi, quae superne despicere scit factiones, malevolas obtrectatio
nes, offensiones, injurias, ingratitudinem eorum, quibus benefactum est, neque confundi se 
deprimique patitur sinistris hominum inperitorum et malignorum judiciis, contemtu, persecu
tionibusque ; tenerrimus sensus moralis, et ignis ille sacer, qui in animo aestuat pro veri
tate, pro virtute, pro salute patriae, totiusque generis humani, atque desiderium excitat, 
studiumque acuit, regnum sapientiae et virtutis inter homines promovendi; denique vita 
exemplaris äd regulas prudentiae ac decoris conformata.



in via virtutis ad gloriam constanter tendere voluerit.^ A végén néhány pri
manus sikerültebb költeménye közöltetik, részint a szerzők kitüntetése czéljá- 
ból, •részint a többiek ösztönözése végett; e dolgozatokon Magda, mint maga 
megjegyzi, szántszándékosaii semmit sem változtatott, hogy azok egészen csak 
az illető növendékek művei maradjanak.') Hazánkban még napjainkban is

• 5!)

1) Kém lesz tán érdektelen, ha néhány ezeu versek közül itt másod Ízben lenyomatik, 
mivel az iskolai munkálatok legtisztább belátást nyújtanak valamely iskola működésebe.

H y m n u s  in  lu u d es  C hris ti.

1. Nunc meo clemens faveas labori 
Christe ! nunc fac, igne meum calescat 
Cor; tuas laudes etenim, decusque

Carmine dicam.
2. Tu viam veram facilemquae nobis, 

Quae ad polos ducit, miseris parasti; 
Duce te possunt homines beatam

Scandere sedem.
3. Perditum nostrum genus atque saevae 

Mortis in fauces properans levasti,
Ac oves pastore bono carentes

Ipse fovisti.

4. Morbidis fidus medicus fuisti,
Esque tu semper, miseros et aegros
Ut pater clemens beuignusque nunc jn 

vare paratus.
5. Tu decus mundi, soboles divina 

Esque tu mortis squalidae domator. 
Nec tuum nomen series dierum

Longa delebit.
6. Nam tibi nemo fuerat par unquam,

Nec erit certe similis in orbe,
Tu genus donas hominum benigne

Candida luce.
7. Occidet mundus, Tua gloria et laus, 

Artibus sanctis Tibi quam parasti, 
Temporis longi fugiet terentem

Omnia dentem.

V iv i tu r  p a rv o  bene.
Gaudia vera tenet, non qui bona possidet ampla, 

Nec qui divitias, jugera, mille boves,
Nec qui congestos fulgentes aeris acervos,

Nec qui sublimes marmoreosque lares:
Talem nam semper cruciat furiosa cupido,

Et vexant curae perpetuusque timor.
Verum, crede mihi, paucos qui possidet agros,

Qui non immensas divitiasque tenet,
Is vivit gaudens, hilaris, menteque serena,

Contentus semper paupere sorte sua.
Non timet is fures nocturnos, nonque latrones 

Huic est perpetuo dulcis et alta quies.

Sim. Lehotzky.

Georg Scholtz. Lipt.

D ep lo ra tio  p ra e se n tis  s ta tu s  H u n g á r iá é .
0  miseram, nostris male dum sic vivitur annis,

Pannoniam! quo te, quo mala fata ferunt? 
Siccine, et in tantum rigidas exarsit in iras

Fortuna, et tetrico volvit in ore minas? 
Heu! veluti, vasto cum saevit in aequore caeca 

Tempestas, adfert mille pericla rati,
Sic quoque fatum in nos atro spuit ore cruorem, 

Infestat nostrae dissita membra ratis.
0! igitur tristem tu nunc Elegeia vestem

Indue, nunc mitte questus ab ore graves. %
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ritkán jelennek meg oly korszerű és talpraesett értesítvények, mint a melyek
ről most volt szó. A bennök közölt, szellemesen irt értekezések szép tanúbi
zonyságai szerzőjük komoly életirányának, fenkölt szellemének, s buzgó és 
valóban paedagogai működésének. A mély erkölcsi alappal, jeles intellectuális 
erőkkel és idealistikus életnézetekkel biró szellem, melyet ezen értekezések 
sorai visszatűkröztetnek, a rábízott fiatalság fogékony szivében bizonyosan 
szította a szép, jó és igaz iránti lelkesedés nemes tüzét, s megóvta azt azon 
szánandó ürességtől és förtelmes blazirozottságtól, mely a fiatal emberben 
minden finomabb fogékonyságot és magasabb törekvést csirájában el szokott

Equis nam non cernit? En ardent proxima tecta!
Ardent, vixque ulla pendet ab arte salus.

Undique praeruptis resonant singultibus ora,
Undique lugubri murmure cuncta sonant.

Armorum fera tempestas nos undique cinxit,
Fervebat rabidi Martis ubique furor.

Et quid erat tandem sperandum Marte furente
Eos circum? quam ut mox turbine cuncta ruant, 

Quam certum exitium, quam fata novissima mundi,
Quam sors Sisyphea, pomaque Tantalea.

Vix tamen haec hominum tangunt incommoda quemquam, 
Votis illa suis nemo levare studet.

Scilicet et dira vitiorum semina florent,
Luxuries, fastus, fasque nefasque viget.

Nummorum cui farrago, qui vivere quaestu
Novit, (nam virtus nunc jacet) ille valet;

E t pretium annonae et rerum constringit egestas, 
Mortalesque fames perniciosa promit.

Ex his tot casus, tot luctus, tristia tanta!
Pandorae est nostri pyxis aperta m ali!

L a u s  m u lie ru m .

Qui cupis esse beatus vincla jugalia fuge:
Nam mulier mores vix habet ulla probos.

P u lc h r a  quidem vultu blanda est, sed pectore ficto;
D e fo r m is  vero taedia multa creat.

D o c ta  viros didicit frenare, indicere leges;
I n s ip ie n s  nugas tractat inepta leves.

Et ju v e n is  pictas poscit quotidie vestes;
Fit v e tu la  irarum proelia crebra movet.

D ic e s  avara tibi nummos occludet in arcam ;
P a u p e r  vix ullam ferre valebit opem.

Qui cupis esse beatus, vincla jugalia fuge:
Nam mulier mores vix habet ulla probos.

E p ig r a m m a  eju sdem .

Ter tantum quidam senos adoleverat annos,
Cum vetulaqua subit divite jura tori.

Miraris? causas tanti perquiris amoris?
Non pulchra huic, verum mox morituraplaeet.

Joh. Kollár.

Alexius Kmosko.
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nyomni s azt a korához mért ártatlan örömök élvezésének képességétől meg
fosztja.

A beszterczebányai gymnasium ezután még egy évig volt névleg a ke
rület intézete, a nélkül, hogy ennek részéről temesebh segélyben részesült 
volna. A kerületi tanárnak, Magdának megszavaztatott ugyan 100 ftnyi drága
sági pótlék; de mi volt ez a devalvatio korában, a midőn a forgalomban levő 
papír- és rézpénz értékének ötödére leszállíttatott! Habár a többi tanárok is 
a beszterczebányai egyház pénztárából s önkéntes gyűjtések által segélyeztet- 
tek, s a tandíjak négyszeresen megnagyobbíttattak; mégis a tanári kar a 
rendkívüli drágaság miatt alig volt képes tisztességesen megélni. Koch fön- 
maradt magánirataiban aprólékos pontossággal föl vannak jegyezve ennek be
vételei, beleszámítva még az ekkor szokásos ajándékokat is, melyek fölaján
lását most a jobb sorsban részesülő tanárok tapintatlanságnak sőt sértésnek 
tekintenék. E szerint Koch jövedelme készpénzben 1796/7-ben 406 ftot tett, 
1802/3-ban 508 ftot, 1804/5-ben 601 ftot, 1809/10-ben 860 ftot, 1810/11-ben 
1412 ftot, 1811/12-ben 2832 ftot bankjegyekben, vagyis 566 2/3 ftot, váltóje
gyekben („Einlösungsscheine“), 1812/13-ban 781 v. ft. Ehhez járultak külön
féle ajándékok élelmi szerekben s más termékekben, melyek összevéve tete
mes pénzösszeget képviseltek.* 1) Koch helyzete még legtűrhetőbb volt; a többi

2) Az ekkori sajátságos viszonyok feltüntetésére közlöm azon adományok jegyzékét, 
melyeket Koch az 1812/13 tanévben kapott. „Dona in rebus: m. Sept. 1 gallina, 20 óva, 2 
anseres 4 frusta lini, 1 metreta tritici, 1 melopepo, 2 galli, 30 ova, 13 ova juglandes, can
nabis. 1 Rimaszorobathinus panis, caseus minor, 1 media butyri, 2 fasciculi herbae nicotia- 
nae, 1 gailus et 1 pullus gallinaceus, 1 anser, vasculum butyri, vasculum butyri et fabae, 
vasculum burendae; — m. Oct. 21 ova pro testimonio, 1 caseus maior, modius pisorum, 1 
caseus maior, 1 caseus plexus et 8 fasciculi lini, 2 casei maiores et 9 frusta lini, 1 caseus 
minor, 2 casei minores, 1 [2 metreta lentium, 3 ulnae lintei et ultra mediam papaveris, 1 
Rimasz. panis, pisa, pecten, 2 casei minores, 2 frusta lini et 15 ova, 3)16 panici, 1 sextans 
butyri, 2 galli, 1 albus panis, 2 galli, 2 pulli gallinacei et 12 ova; Nov. olla lactis, modius 
pisorum et panici, cannabis, 2 mediae recentis vini 10 scap. chartae, 3 placentae, 4 fasciculi 
lini, 1|4 vitulinae. 4 fasc. lini, crocus, 1 ulna panni; Dec. 1 nefrens 1 capo et 1 gallus gal
linaceus, 1 hepa. et 1 frix. farcimen 1 hepa. 1 frix. fare, et assatura, 4 hep. 4 frix. fare- 
3 assaturae, magnum frustum fomitis, 1 media butyri, lj2 metreta pisorum et 1(2 metr. len
tium, nefrens. — 1813 Jan. 2 pulli gall. modius pisorum cannabis et fasc. straminis, lepus, 
pisa et lentes, pisa et lentes, calendarium, 1 hep. 1 frix. fare, et assat. 1 1. lini, 1 gallina, 
lentes, lepus, vase, mediocre casei; Febr. vase, mediocre casei pressi, nefrens, vinum To- 
kaynum, vin. Tokay., 2 casei majores 1 1. lini et fructus solani tuberosi, 1 media butyri et
1 caseus maior, linum, 2 galii gallin., 1|4 vitulinae; Mart, vitulin., 2 galli 34 ova et 14 
pisorum, 1(4 vitul. 1 lingua bovina et assat., 1|2 agni, sextans butyri et sextans casei olla
ris, 2 cas. mediocres, 2|16 metr. panici; Apr. pemma, 1 agnus, 1 media Rosoglio, 1 agnus, 
1|2 1. caffeae et 1(2 1. sacchari. 1 med. butyri, 8 med. vini, 1 med. butyri et 2 pisces, 
amygdalae, caseus; Maj. 2 ulnae lintei et 1 1. lini, 1116 ptisanae et 10 med. vini rubri, 1 
cas. maior; Jun. lepus, 8 fasc. herbae nicot., 1 med. but., 2 hep. 2 frix. fare, et suilla, 4  
fasc. herbae nie., .materia 4 nlnarum pro vestitu puellae; Jul. cas. min., 2 anates, vase, but., 
vase, casei pressi, 1 cas. maior, 2 anseres et 4 palli gallin., pira, 1 metr. tritici et 1|4 fari
nae, 2 pectines, 2 pulli gall. et 2jl6 pisorum, frustum hungarici saponis, 20 ova, 1 urna 
vini, 1 frustum casei, urna vini, 2 puli. gall., 2 pull, gall., 1 nefrens, 2 anates, aluta Cor
dubensis aestimata 4 fl. 30 kr.



tanároknak sokkal kedvezőtlenebb viszonyok közt kellett tengődniük; különö
sen Magda e miatt az 1811/12 évi értesítvényben következő keserű panaszra 
fakadóit: „Penes tantos labores proventus eos habui, ut licet sollicita cura et 
subsidiis bonorum virorum amice et paterne erga me affectorum identidem 
recreatus fuerim, quod grata mente agnosco, atque etiam publice praedico, 
tamen intra sesqui annum 2600 r. fl., non beneficio 4 illarum scholarum, in 
quibus a 14 inde annis non sine contentione virium mearum laboravi, acqui
sitos, sed iure successionis maiori ex parte in bona pecunia obtentos, non 
obstante omni possibili frugalitate, pro dolor! consumsi. Commemoro haec eo 
consilio, ut si forte debilis haec vox mea post 100 annos, vel forte etiam se
rius audita fuerit, sciat posteritas, quis status fuerit virorum scholasticorum 
in Hungária a. 1811 et 1812. Ignoscetis 4 cari liberi mei, quod idem ille pa
ter vester, qui iam ante 14 annos v. d. minister fieri, et nunc alicubi bene 
latere et bene vivere potuisset, adeoque non necessitate coactus statum scho
lasticum elegit, ex amore patriae, vitae iuventutisque scholasticae haereditate 
ab avis vestris relicta vos fraudaverit . . . Cum haec scribo, excandescit mihi 
animus ad sensum doloris, atque vobis deliciis meis acerbe illacrimo. Sed et 
vestris calamitatibus, viri scholastici, socii malorum, passi graviora, atque in 
eadem navi mecum navigantes et naufragii periculo vexati, sincere ingemisco.“ 
A legégetőbb szükség e pillanatában a kerület végkép cserben hagyta az in
tézetet, melyet magáénak vallott volt, s beteljesedtek az utóbbin a költő sza
vai, melyek a föntebb említett értesítvények egyikében idéztetnek: „Heu pro
cul hinc fugient excusso pulvere Musae!“ 1813 közepe táján Magda a so- 
pronyi ev. gymnasiumhoz eltávozott, Rozsnyay pedig micsinyei lelkészszé lett. 
E két férfi elmenetével a beszterczebányai gymnasium mint kerületi intézet 
sirba szállt, és ismét csak a helybeli ev. egyházközség intézetévé válván, egy
szerűbb alakban létezett tovább. Rozsnyay 1815 Apr. 21-én beszterczebányai 
lelkésznek megválasztatott, s mint ilyen még ugyanezen évben kimúlt az élet
ből. Magas, erőteljes alakkal és kitűnő előadási tehetséggel birt; hálás nö
vendékei nagy tiszteletben tartották emlékét, s magasztalva beszéltek sikeres 
tanári működéséről. — Magda előbb a sopronyi, később a karloviczi, sáros
pataki és szarvasi gymnasiumokon működött; ISI9-ben kiadta Magyarország 
statisztikai és földrajzi leírását, 1840-ben pedig megválasztatott a magyar 
tudós társaság tagjává. E férfi joggal számítandó hazánknak legjelesebb és 
legtudóssabb tanárai közé. ‘) 1

1) Magdáról Milliner Mátyás a sopronyi gymnasium történetében a 116 lapon így 
nyilatkozik: „Wenig Lehrer dürften wohl je so verschieden beurtheilt worden sein, als Magda 
Während er von von vielen geschmäht wurde, wurde er von andern mit Lobeserhebungen über
häuft. Er war unstreitig einer der begabtesten und geschicktesten Lehrer seiner Zeit, bewandert 
auf jeglichem Gebiete des menschlichen Wissens; sein Vortrag klar und deutlich und höchst 
anziehend. Allein er besass trotz dem, dass seinem eigenem Geständnisse nach der Mensch 
in seinem Verhältnisse zu den Menschen stets sein Hauptstudium gewesen ist, wenig 
Menschenkenntniss. Im Umgang mit der Jugend sowohl, als mit Anderen überhaupt hatte 
er etwas Schroffes und Abstossendes an sich. Er lebte in einer selbstgeschaffenen idealen 
Welt, wusste sich demzufolge in den verschiedenen Verhältnissen des Lebens nie zurecht zu 
finden, und musste somit häufig anstossen. Von seinen sonderbaren, oft ans Schwärmerische



63

Azon katastropbával, mely a beszterczebányai ev. gymnasluinot kerületi 
jellegétől, két legjelesebb tanárától s tanulóinak nagyobb részétől megfosz
totta, be lett fejezve ezen intézet múltjának régibb korszaka. E múltnak 
utolsó száz éve, mint láttuk, szakadatlan harcz volt kedvezőtlen körülmények
kel és más ellenséges tényezőkkel. Az intézet eleintén sokáig a szövetkezett ab- 
solutismus és fanatismus erőszaka alatt sinlődött, azután pedig nyílásnak in
duló virága az országos pénzválság pusztító hatalmának áldozatúl esett. A 
beborúlt háttérből annál szebb fényben emelkednek ki azon derék tanárok 
alakjai, kik hivatásuknak, a műveltség terjesztésének, önmagukat föláldozták, 
s a legnyomasztóbb viszonyok közt is törhetetlen kitartást és nem lankadó 
buzgóságot tanúsítottak.

3. A beszterczebányai ev. gymnasium múltjának legújabb 
időszaka 1814-töl a jelenkorig.

Oly térre lépek most át, melyben, mint a múlt s a jelen mesgyéjében, 
elhalt és élő gyökérszálak szorosan összefonódnak, úgy hogy itt minden mé
lyebb és élesebb kutatás még létező fejlemények megsértésével állana kapcso
latban. A tekintet, melyet minden élő s létező maga iránt joggal megköve
telhet, minthogy szorosan véve még nem képezi a történet bonczolható anyagát, 
eléggé indokolja azon tartózkodó rövidséget, melyet a következő sorokban 
követendőnek tartottam. E sorok föladata csak áthidalni, nem pedig kitölteni 
azon űrt, melyet ezen utolsó időszak a letárgyalt múlt s a most folyó jelen 
közt képez, hogy e kettőnek összefüggése s viszonya egymáshoz legalább 
fővonásaiban érthetővé váljék.

Midőn a beszterczebányai ev. egyházközség a kerület által cserben ha
gyott gynmasiuma föntartásának egész terhét ismét magára vállalta, képtelen 
volt nagyobb áldozatok hozatalára, mert egyrészt a reményeiben csalatkozott 
lakosság buzgósága már le volt hűtve, másrészt az utóbbinak azon súlyos 
csapás következtében, melyet vagyona szenvedett volt, évtizedekig saját lé
téért kellett küzdenie. Ennélfogva a gymnasiumi osztályok száma háromra, a 
tanároké pedig kettőre leszállíttatott. 1814. elején a régi tanárok közül már 
csak Koch G. működött, még pedig mint az intézet igazgatója s az egyesí
tett svntaxis és grammatica osztálytanára. Ezen év Május havának 27-én 
Schwajdl helyére Restéry Pál hitjelölt jött, s a doaatistákat a következő 
év Február 23-áig oktatta; ennek utóda Kubányi Béni volt, ki 1829-ig 
működött. A tápintézet tovább is fönállott, de a convictus beszüntethetett. A 
tanulók száma az 1814/15-iki tanévben összesen 83 volt; ezek közt volt 34 
donatista, 41 grammatista és 8 syntaxista. 1824 Julius 24-én bevégezte Koch 
áldásos tevékenységét s fáradalmas életét; utódává Nov. 14-én a bécsi prot.

grenzenden Ansichten sei es genug ein Beispiel anzuführen: Als er im Begriffe war, Oeden- 
burg zu verlassen, reichte er vollen Ernstes ein Bittgesuch beim Conventspraeses ein man 
möchte ihm gestatten, den Leichnam seines im J. 1818 verstorbenen siebenthalbjährigen 
Sohnes, an welchem er mit abgöttischer Liebe gehangen, ausgraben und verbrennen zu dür
fen, damit er die gesammelte Asche desselben mit sich nehmen könne: welches Gesuch ihm 
zu seiner grössten Betriibniss natürlich abgeschlagen wurde.“
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theologiai facultás tanárainak különös ajánlása folytán Dillnberger Károly 
lett. Kubányi helyét 1830-ban elfoglalta Polevlcovics János, 1847-ben pedig 
harmadik tanárnak Grossmann Lajos választatott. A tantárgyak közé fölvé
tetett a műtan is s kiváló gond fordíttatott a mennyiségtan tanítására. 1851- 
ben az osztályrendszer helyett behozatott a szakrendszer, s az intézet a gya
korlati élet szükségleteinek kielégítésére túlnyomólag reális irányt kapott; a 
latin nyelv rendkívüli órákban taníttatott. 1857—1859-ig az intézet az úgy
nevezett Thunféle tanrendszer alapján újjászerveztetek. Nagyérdemű s eré
lyes igazgató tanára Dillnberger Károly 1856-ban hivataláról leköszönt; azon
ban az egyházközség kérelmének engedvén tovább is megtartotta az igargatói 
tisztet s folytatta a mennyiségtan előadását hetenkinti 4 órában, mig végre 
1858-ban 34 évi ernyedetlen és sikeres működés után a tanári pályáról vég
képen visszahúzódott. De ezután is mint az egyházközség alfelügyelője s mint 
városi képviselő a közjó előmozdításában erélyesen fáradozott, s most agg
kora által megtört testi erejének kárpótlását munkával telt múltjának tuda
tában s a köztiszteletben leli, mely közhasznú tevékenységének egyedüli ju
talma. —- 1856-ban Heinlein Adolf lett a tanári kar egyik tagjává, s 1858 
óta. egyszersmind az intézet igazgatójává.

A hajdan szokásos recordátiók, melyek a tanári fizetésnek lényeges ré
szét képezték, 1825 Febr. 2. beszüntettettek, s a tanári fizetés kiegészítésére 
külön recordationális pénztár alkottatott, mely önkéntes gyűjtések jövedelmé
ből gyarapodott. 1827-ben iskolai pénztár alapíttatott, melynek ugyanezen év
ben Gerhardt Tamás 500 ftot s Purzpichler Julianna 200 ftot hagyományo
zott, a következő évben pedig Radvánszky Mária szintén 200 ftot és Schimko 
Julianna 147 ftot. Ezen alap 1856-ig 0290 ftra megnövekedett, s a következő 
évben Febr. 4-én a tanári fizetés szabályozásának alkalmával az egyházi 
pénztárba beolvasztatott, melyből ezen idő óta minden iskolai kiadás födöz- 
tetik.

Ugyanekkor a beszterczebányai s a selmeczbányai gymnasium és e két 
intézet pártfogói közt heves harcz tört ki, melyhez alkalmat szolgáltatott egy 
indítvány, mely azt czélozta, hogy a kerületi gymnasium Selmeczbányáról helyez
tessék átBeszterczebányára. Ugyanis miután a beszterczebányai gymnasium 1813 
végén kerületi intézet lenni megszűnt, s a gyámolitására összegyűjtött kis tőkék a 
pénzválság bekövetkeztekor jelentéktelen összegekké törpültek, azután pedig 
a kerület által más czélokra fordíttattak; a selmeczbányai gymnasium jelen
tetett ki kerületi intézetnek s részesíttetett bizonyos kerületi segélyben. Ez 
azonban oly csekély volt, hogy ezen intézetnek a legnagyobb ínséggel kellett 
küzdenie, mi miatt ekkori igazgatója <3secsetka Sámuel egyik nyilatkozatában 
keserű panaszra kifakadott. Mivel ily körülmények közt a kerületi gymnasium 
újjászervezése égető szükséggé vált, azon kérdés merült fel, nem volna-e 
czélszerűbb az újjáalakítandó intézetet Beszterczebányára áttenni, mely város 
már helyzeténél s több más tekintetnél fogva e czélra alkalmasabbnak mon
datott Selmeczbányánál. ’) E kérdés fölött heves tollharcz fejlődött ki; mind-

1) E kérdést Groszmann L. T. pendítette meg a „Protestantische Jahrbücher für 
Österreich“ ezímű folyóirat 8-ik füzetében; e nyilatkozat ellen a következő évi első füzetben



két iskolának voltak barátjai, kik védenczök érdekében élénk agitatiot foly
tattak. Selmeczbányának azon előnye volt, hogy a védő szerepét játszotta, 
Beszterczebánya mellett különöseit az szólt, hogy az itteni egyházközség az 
iskoláért többet tehetett. Az utóbbinak pártfogói sürgették az ügy eldöntését, 
s ily értelemben az 1857 Okt. 22-én tartott kerületi közgyűlésen is fölszó
laltak, mely alkalommal ki is eszközölték, hogy a helyi viszonyok kipuhato- 
lására s a szükséges adatok beszerzésére külön bizottság kineveztetett s a 
hely színére kiküldetett. Ezen bizottság b. Prónay Gábor vezetése alatt Sel- 
meczbányán nov. 20-án, Beszterczebányán pedig e hó 23-án megjelenvén, 
megbízásában eljárt, s átvette a versenyző feleknek előre elkészített emlék
iratait. A selmeczbányai emlékiratnak éles támadásai ellen a beszterczebá- 
nyai gymnasiumi bizottság 1858 Febr. 15-én véd- és czáfiratot bocsátott 
közre, melyben az általa beterjesztett adatok helyességét bebizonyította. E 
szerint a Beszterczebányán fölállítandó kerületi főgymnasium javára 103,143 
ftnyi tőkeösszeg volt biztosítva, mely egyebek közt következő tételeket foglalt 
magában: Beszterczebánya városa e czélra megszavazott 20,000 ftot; a lel
kesült polgárság aláírás által 12,930 ftnyi összeg fizetésére kötelezte magát; 
a zólyommegyei esperességben az aláírások 7970 ftot eredményeztek, ezen 
kívül pedig az esperességi pénztárból évenkint 400 ft biztosíttatott egy tanár 
fizetésének kiegészítésére, ki az esperesség által volt választandó; b. Pod- 
maniczky család 16,000 ftnyi alapítványt tett azon kikötéssel, hogy ezen ösz- 
szeg csak idővel tétetik folyóvá, a midőn kamatjainak élvezői elhalnak, s 
hogy „a magyar szellem buzdítása s pártolása legyen ezen alapítvány fő
iránya“ ; „azon esetre pedig, ha Beszterczén nem állíttatnék fel az oda ter
vezett főiskola, a család fogja elhatározni, hogy melyik felső vidéki bányai 
egyházkerületi főiskolának adassék ezen alapítvány.“ ’) A harcz az 1858 Jun. 
9-én Pesten tartott kerületi gyűlésen a Selmeczbányai iskola győzelmével 
végződött; Selmeczbánya mellett szavazott a honti, bácsi, nógrádi, békési, s 
budapesti esperesség, Beszterczebánya mellett a zólyomi, pestmegyei, bácskai 
és bánáti. Az egész küzdelemnek azon üdvös hatása volt. hogy a protestáns 
közönségben, mely a tanügy iránt dicstelen közönynyel kezdett viseltetni, ez 
iránt újból nagyobb érdeklődés felköltetett, s hogy a két versenyező iskola ál
lapota tetemesen megjavittatott. A beszterczebányai gymnasium öt osztályúvá 
vált, s a zólyomi esperességhez szorosabb viszonyba helyeztetett; tanári ka-
hevesen kikelt if. Szeberényi János, selmeczbányai lelkész, kinek támadásai ellen magát 
Groszman L. védelmezte (1. Jahrbücher 1857, 6 fűz.). Ide iktatom a többi czikkek és röpi- 
ratok jegyzékét, melyek ezen ügyben kibocsáttattak: A beszterczebányai ev. lelkészek Ge- 
duly Lajos és Penzi Antal, egyházi beszédekben fejtegették e kérdést, melyek a hívek kíván
ságára kinyomattak. Czikkek megjelentek az „Evangelisches Wochenblatt“ 1857 évi 16, 17, 
18-ik számában, 1858 évi 8, 11, 12, 15, 24, 25, 26-ik számában; a „Protestáns egyházi és 
iskolai lap“ 1858. évi folyamában a 117, 609—615, 633—640 oldalokon; a „Prot. Jahrbücher 
f. Österreich“ 1858 évi 3. számában s tót újságokban is. Beszterczebánya érdekében követ
kező röpiratok jelentek meg: „Unparteiische Bemerkungen über die neueste Denkschrift der 
Schemnitzer ev. Gemeinde in Angelegenheit des dortigen ev. Gymnasiums, von einigen 
Freunden des Gymnasial-Schuhvesens im Montandistricte;“ irta Martinék Károly, csánki lel
kész; „Eine Stimme über die in der Schulangelegenheit erlassenen Programme der Schul- 
comités von Neusohl und Schemnitz“ Hoics Sámuel, micsinyei lelkésztől.

1) E. 1. inventar. 32 sz. 5
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rába következő új tagok léptek: 1857-ben K u n tz  Ö dön G yőző  mint az espe- 
resség által megválasztott s fizetett tanár; 1858-ban B a l t ik  F r ig y e s , s 1859- 
ben M á r k u s  S á n d o r . A fönt említett alapítványok közül kettő legalább rész
ben tettleg fordíttatik a gymnasium javára; ugyanis a városi közgyűlés hatá
rozata folytán a megszavazott 20,000 ftnyi tőke kamatainak 5/8 része éven- 
kint folyóvá tétetik, s a polgárság által aláirt összegek befizetett részéből 
gymnasium! alap képeztetett, mely jelenleg 6316 ittál bir. ') A zólyomi espe- 
resség azonban nem sokára az általa fizetendő tanár irányában elvállalt kö
telezettségeit nem nagy pontossággal, s később végképen nem teljesítette, úgy 
hogy a beszterczebányai egyháznak az utóbbi tanár eltartásáról is kellett 
gondoskodnia, mig végre 1862-ben Kuntz Ö. eltávozása után minden viszony 
az esperesség és a gymnasium közt félbeszakadt. A nevezett tanár azóta az 
igló.i gymnasiumnál működik. Nagy veszteség érte az intézetet Márkus Sán
dornak, ekkori igazgató tanárnak 1867 Febr. 14-én bekövetkezett rögtöni ha
lála folytán. E jeles tanférfi a leiró természeti tudományokban ritka szakkép
zettséggel birt, s szakmájával azon kedvvel és fáradhatlan szorgalommal fog
lalkozott, mely az igazi szaktudóst jellemezni szokta. Szabad idejét főképen 
Beszterczebánya moszatvirányának meghatározására s leírására fordította; az 
általa gyűjtött s meghatározott 200 moszatfajt Hazslinszky F. eperjesi tanár 
megvette s a magyar tudományos akadémia által kibocsátott egyik ftizetébeu 
azon megjegyzéssel ösmertette, hogy Márkusnak e munkája következtében 
Beszterszebánya, tekintve leirt mosztvirányának gazdagságát, most Fiume után 
az első helyet foglalja el a magyarhoni városok közt.1 2) Azon kívül Márkustól 
több értekezés jelent meg egy növénytani szaklapban, s a gymnasium termé- 
szettani gyűjteményeinek első berendezését és szaporítását szintén neki köszöni.

1) Nagyobb összegeket még pedig vagy egyszerre, vagy részletekben a következők 
fizettek be: Huszágh István 315 ftot, Jeszenszky Miklós 252 ftot, Ferjencsik János 232 ftot, 
Dillnberger Károly 157 ftot; ugyanannyit Winkler J., Huszágh D. és Hulley D .; Cserveuák 
Andr. 125 ftot; Lackner Esth. 119 ftot; Thousz M. és Kohány H. 110 ftot; Böhm Tóf. 
106 ltot; szintén annyit Kellner D.; Würsching A. W. 105 ftot; ugyanannyit Lackner Sus. 
Nádeja Andr., Trebula János, Klobusiczky Mih., Benjacs Józs., és Szinovitz Róza; Walther 
A. 84 ftot, Dillnberger L. E. 83 ltot, Würsching Therez 70 ftot, Rakovszky Luiza 63 ftot, 
ugyanannyit Lehoczky Andr. és Demjan Gábor; Rosenauer Lajos 59 ftot; Wagner S. 53 
ftot; Nádeja Dániel 52 fto t; szintén annyit Linczényi S., Újkereszty Istv. és Klobusiczky 
D .; Pénzéi Ant. 49 ftot; Barna János 42 ftot; ugyanannyit Szumrák Mária, Szumrák Pau
lin, Fiedler János, Wissnyey F., Kevecska Andr., Krappe F., és Krumm M.; Schwartz J. 
32 ftot; Würsching F. 35 ftot; Greisinger J. és Bothár M. 25 ftot; Kellner Istv. 22 ftot; Ur
ban Ján., Klimo Andr., Stollmann Andr., Biermann L., Lübeck Jozefín, és Malás J. 21 ftot; 
Horcsek K., Fischer Julia, és Szinovitz Ján. 20 ftot. — Ezen kívül a szóban lévő alapnak 
kővetkező nagyobb összegek hagyományoztattak: Hrcsa Mária által 286 ft, Beőr László 
által 100 ft, Nagy K. által 20 ft.

2) „Mathematikai és természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszo
nyokra; kiadja a magyar tudományos akadémia mathematikai és természettudományi állan
dó bizottsága, szerkeszti Szabó J. — VI. kötet, 1868. — 2-ik szám: Beszterczebánya vidé
kének moszatviránya Márkus Sándor hagyatékából összeállította Hazslinszky Frigyes." Az 
előszóban így nyilatkozik Hazslinszky: „Szerencsém van ezennel egy férfiú harmadfél évi 
fáradságos kutatása eredményét átküldeni, mint azt hátrahagyott jegyzetei rajzai és gyűjte
ményéből eddig Grunow segítségével összeállítani sikerült. Ezen férfiú a boldog emlékezetűi



E korán elliúnyt férfi hivatalbeli utóda e sorok Írója lett. Végre még 
röviden megemlítem, hogy Baltik F. a gymnasiumi könyvtárat és az egyházi 
levéltárat rendbe hozta, s hogy 1870 Szent. 24-én liptö-sZentmiklósi lelkész
nek megválasztatván, tanári hivatalát letette. Ugyanezen évben helyettes ta
nároknak megválasztattak W a g n e r  L . és B o th á r  E . ; az előbbi 1872-ben le
köszönt állomásáról, az utóbbi 1874-ben lelkészi pályára lépett. Utódaik 
K m e ty  J á n o s  és B it tn e r  S á m u e l lettek, kik közűi az első az 1875/0-iki tan
évet a hallei egyetemen töltötte, s ezen idő alatt I l la v a ts e h  A n d o r  által he- 
lyettesíttetett. Ezen adatokkal azonban már a múltból a jelenbe, a történeti 
elbeszélésből a statistikai kimutatásba léptem át, s csak azt jegyzem még 
meg, hogy a tanításnál jelenleg az Ácsán megállapított tanterv követtetik.

Föl van tárva a beszterczebányai ev. gymnasiumnak egész múltja; 339 
évi íáradalmas munkára pillantánk vissza e sorokban, s ki tudná megmondani 
hogy a 11 nemzedék közül, melyek ezen idő alatt testileg a föld porába visz- 
szahanyatjottak, szellemileg hány ezeren gazdagodtak meg e munka mara
dandó gyümölcseiből! Azon férfiak közül pedig, kiknek hosszú sora épen most 
lelki szemünk előtt elhaladott, és kik ezen intézetben az emberiség egy ré
szét a szellemi sötétség rabságából megváltani figyekeztek, hányán viselték az 
üldözés és nélkülözés töviskorouáit! Mert ezen intézet nem részesült azon 
hatalmasok kedvezésében és pártfogásában, kik az ország vagyonával és ha
talmával rendelkeztek, sőt múltjából azon tanúságot is vonhatjuk le magunk
nak, hogy a magyarhoni prot. egyházi testületekre, melyek nagyobb körűek, 
a legfontosabb ügyben sem lehet biztossággal támaszkodni, s hogy a magyar
honi protestantismus legnagyobb gyöngéjét eddigi egyházi szervezete, legna
gyobb erejét pedig egyes intelligens egyházközségeknek és egyes fenkölt s 
nemes keblű egyhágtagoknak buzgósága és áldozatkészsége kepezi.

igen korány elhunyt, beszterczebányai tanár M á r k u s  Sándor .  Márkus azon kevés hazai 
füvészekhez tartozott, kik bírván a szükséges ismeretekkel a rokon tudományokból, a növény
élet mélyeibe s ez által a természet csudálatos nagy gazdaságába is bepillanthatnak, s annál 
fogva folytonos élvezet mellett sem a fáradságot sem az áldozatokat nem veszik észre, 
melybe kutatásuk kerül; azokhoz, kik őszinteségükben, szabatosság tekintetéből, górcsővi 
tapasztalataikat rajz s jegyzetek által azonnal a jövendőnek biztosítják. Hogy mennyire fe
küdt szivén majdani munkálkodását biztos alapra fektetni, mutatják számos rajzai mellett 
azon táblák is, melyeket a górcsővi mérések könnyebbitése s gyorsítása végett készített ma
gának, mutatja azon körülmény, hogy a mint kedves nejétől 1864. márczius 18-án jó gór
csővel meglepetett (mely most a pesti füvészkert birtokában van), legelső kötelességének 
tartotta ezen táblák pontos kidolgozását. Márkus buzdításomra adta magát az eddig nálunk 
igen elhanyagolt mószatok vizsgalására, a miért némi kötelesség háramlóit rám, nem engedni, 
hogy váratlanul megszakasztott munkálkodásának eredménye nyomtalanul veszszen el, vagy 
idegen kezekbe kerüljön, mi, fájdalom, sok kincseinkkel történt. Ezen okból megszereztem 
hagyatékát folytatandó működését, mignem szerencsés leszek azt másra bízhatni folytatás 
végett. Mennyit nyert Márkus által hazánk viránya, mutatja az itt vázlatosan összeállított 
moszatvirány, ha azt összehasonlítjuk mind avval, mi eddig a hazai algákról tudomásra ju 
tott. Moszat-hagyatéka a mellett, hogy megfelel a jelenkor kívánalmainak, a harmadfél év 
tekintetbe vétele mellett oly gazdag, hogy Beszterczebánya vidéke a hazai városok közt 
Fiume után első helyen áll moszatvirány tekintetében.

Rosenauer Károly.

5*
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Értesítés
a gymnasium állapotáról az 18756-k i tanévben.

I. Igazgató tanács.
Elnöke: br. Radvánszky Antal ő Méltósága, főispán s. a. t. s. a. t.; al- 

elnöke: Dillnberger K., illetőleg Dr. Dillnberger Emil; tagjai: Bothár S., 
Burkovszky K. Drexler F., Hulley D., Greisihger J.. Dr. Mályusz K., Penzl 
A., idősb Rosenauer K., e. é. gymn. igazgató.

II. Tanári személyzet.
1. Grossmann Lajos, r. t., tanítá a lat, nyelvet a III. és IV., a tótot az 

I—V. osztályban.
2. Heinlein Adolf, r. t., tanítá a latin, magyar, német nyelvet az I. s a 

mennyiségtant az I. és V. osztályban.
3. Hlavatsek András, b. t., tanítá a mennyiségtant a II—IV., a latint 

az V., a magyart a IV. és V. s az állattant az I. osztályban.
4. Kmely János, li. t., a tanév folytán a ballei egyetemen tartózkodott.
5. Polevkovics János, r. t., tanítá a német nyelvet a II—V., a történel

met a II—IV. osztályban.
6. Pittner Samu. b. t,, tanítá a vallástant az I—V., a magyar nyelvet 

a II. és III., a történelmet az V., a földrajzi az I. osztályban.
7 Bosenauer Károly, r. t. s ez évi igazgató tanítá a latin nyelvet a II., 

a bellent az V., a természettant a III. és IV., a terményrajzt a II. és V. 
osztályban.

III. Tanterv.
I. osztá ly .  F őn ö k e :  Heinle in  Adolf.

1. Vallástan, h. 2 ó. Ó szövetségi történetek Palaestina földrajzával; amaz 
Noszág J. és Calvi kiadása szerint, emez füzetek nyomán.

2. Latin nyelv. b. 8. ó. Mondattanra fektetett alaktan, nevezetesen az igék 
főbb alakjai, a szabályos és rendhagyó főnév, a főnevek nemei, a melléknév 
fokozása, igehatározók, névmások, számnevek és elöljárók megfelelő fordítási 
és elemezési gyakorlatokkal. — A szükséges szók emlékelése és házi mun
kák. T. K. Kühner — Szepessy.
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3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Az egyszerű, bővített, összevont és összetett mon
dat ismertetése kiváló tekintettel a magyar nyelv sajátságos szerkesztési mód
jára. Alaktan az igékig Dr. Lutter Nándor szerint; fordítási gyakorlatok Dal- 
los „Practischer Lehrgang“ czímű kézi könyvéből; válogatott darabok olvasása, 
elemzése és emlékelése Dlhányi K. olvasókönyvéből.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Az alaktanból mondattani alapon az igékig; mon
datok szerkesztése, olvasmányok, elemzések és fordítások, könnyebb darabok 
emlékelése. T. k. Georgs deutsche Grammatik; 0. k. Lüben und Nacke III. r.

5. Tót nyelv '), h. 2 ó. Az elemi iskolából hozott nyelvtani előismeretek 
ismétlése után a főnevek, melléknevek és névmások ragozása; olvasmányok s 
némely olvasott darabok emlékelése. T. k. Mráz F. ny. t. s Loos József o. k.

6. Földrajz, h. 3 ó. Előismeretek, a földnek általános s Europa álla
mainak részletesebb ismertetése. T. k. Bellinger — Fényes.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. Tizedes rendszer, tizedes törtek, a 4 alapmű
velet egész számokkal és tizedes törtekkel, a számok oszthatósága, legkisebb 
közös többes, közönséges törtek. — Pont, vonalok, a meter rendszer ismerte
tése, szögek, háromszögek. Ezzel párhuzamban mértani rajz körzővel és vo- 
naszszal. T. k. Dr. Mocnik F.

8. Terményrajz, h. 2 ó. Állattan; — emlősök, madarak, rovarok. — T. 
k. Pokorny — Dékány.

II. osz tá ly .  F ő n ö k e :  R osen a u er  Károly.

1. Vallástan, h. 2 ó. Jézus élete, Palaestina földrajzának ismétlése.
2. Latin nyelv, h. 7 ó. Az alaktan befejezése; fordítási gyakorlatok és 

elemzések, szók emlékelése és házi dolgozatok. T. k. Kühner — Szepesi.
3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Szóragozás, az egyszerű és bővített mondat; 

fordítási és Írásbeli dolgozatok. — Olvasmányok, az olvasottak elemzése és 
emlékelése. T. k. Dr. Lutter N. és Dlhanyi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Az alaktan befejezése, olvasmányok, Írásbeli 
dolgozatok. T. k. mint az I. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. A nevek ismétlése után az ige. — Olvasmányok, 
elemzések, házi feladatok. T. k. mint az I. osztályban.

6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Ázsia, Afrika, Amerika és Australia 
földrajza részetesen; t. k. Bellinger — Fényes. — Az ókori történelem főbb 
eseményei; t. k. Zsilinszky.

7. Mennyiségtan, b. 4 ó. Az I. osztály pensumának ismétlése után a 
rövidített szorzás és osztás, viszonyok és arányok, egyszerű hármas szabály, 
egyszerű kamatszámítás, olasz gyakorlat. — A négyszögek és sokszögek alak
jának és területének meghatározása, Pythagoras tantétele, egyenes vonalú 
idomok átalakítása, mértani viszonyok, arányok, a három és sokszögek hason
lósága megfelelő mértani rajzzal. T. k. Moönik.

8. Természetrajz, h. 2 ó. Ásványtan elemei; t. k. Dorner J. — Növény
tan kirándulásokkal; t. k. Pokorny — Dékány.

1) E tantárgy tanulásától több tanuló föl volt mentve.
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III. o sz tá ly .  Főn öke: Pittner S a m u .

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni prot. 
egyház története. T. k. Pálfy J. (magyar) és Baltik F. (tót).

2. Latin nyelv, h, 6 ó. Az alaktan folytonos ismétlése mellett tágyalta- 
tott az esettan ide vágó fordítási gyakorlatokkal; házi munkák. Corn. Nepos 
olvasása, a szükséges szók és az olvasott darabok emlékelése. T. k. Kühner — 
Szepesi: Corn- Nép. k. Yass;

3. Magyar nyelv, h. 2 ó. Az igék ismétlése után a mondattan az össze
tett mondatokig. írásbeli dolgozatok, olvasmányok, válogatott darabok elem
zése és emlékelése. T. k. Torkos L. ny. t. és Dlhányi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. Mondattan, irálygyakorlatok és olvasmányok. 
T. K. Georg ny. t. és Lüben und Nacke o. k. IV r.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az alaktan ismétlése, válogatott darabok olvasása 
és emlékelése; házi munkák. T. k. u. a. mint az előbbi osztályokban.

6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Középkor és újkor megfelelő földrajz
zal. T. k. Zsilinszky M. II. r.

7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Az algebra elemei, számmüveletck egész és 
tört algebrai számokkal, hatványok és gyökvonás. — A kör, kerülék, mente
lék, hajtalék megfelelő rajzzal. T. k. Moönik F.

8. Természettan, h. 2 ó. A testek általános tulajdonságai, a részecserők 
hatása s hőtan. — A vegytan elemei. T. k. Gregoss Gy. és Fehér Ipoly.

IV. o sz tá ly .  F őn öke:  G rossm an n  Lajos.

1. Vallástan, h. 2 ó. Keresztyén hit és erkölcstan. T. K. Székács J. (ma
gyar), Palmer (német), Kuzmányi (tót). — Uj szövetségi könyvek olvasása.

2. Latin nyelv, h. 6 ó. A mondattan befejezése, fordítási gyakorlatok és 
házi dolgozatok; prosodia; Corn. Nepos és Ovidus olvasása és emlékelése. T. 
K. Kühner, Corn. Nép. k. Vass, Ovid. k. Veres.

Magyar nyelv, b. 2 ó. A mondattan befejezése, válogatott darabok ol
vasása, elemzése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Torkos ny. t. és 
Dlhanyi Zs. o. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A mondattan ismétlése és befejezése; olvasmá
nyok, irálygyakorlatok. T. k. mint a III. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Egyesülten a III. osztálylyal.
6. Földrajz és történelem, h. 4 ó. —• Az osztrák tartományok általános, 

Magyarország részletes földrajza. — Magyarország története. T. k. Batizfalvy 
és Szász K.

2. Mennyiségtan, h. 3 ó. Összetett viszonyok és arányok, összetett hár
mas szabály, határidő, arányos osztás, elegyítés és lánczszabály, kamatok ka
matjai, elsőrendű határozott egyenletek feloldása, egyenletbetétel 1—3 isme
retlennel. — Tömörmértan megfelelő rajzzal. T. k. Moönik.

8. Természettan, h. 3. ó. Nyug- és inoztan, delejesség, villányosság, hang
fény- és hőtan megfelelő kísérletekkel. T. k. Greguss Gy.
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V, osztá ly .  F ő n ö k e :  H lava tsek  Andor.

1. Vallástan, h. 2 ó. Bevezetés az ószövetségi könyvekbe. T. k. a ma
gyaroknál Zsarnay L, — a tótoknál füzetek szerint. — Ó szövetségi köny
vek olvasása.

2. Latin nyelv, h. 6 ó. J. Caesar cie bello gallico az egész I. k. — Ovi
dius keservei 1. k. 3 a.; -  átváltozásai VIII k. 183—235, XI k. 85—193. 
Egyes szebb szakaszok emlékelése; a mondattan ismétlése; házi dolgozatok. T. 
k. Schultz — Kis nv. t. Kolroár — Sváby ford, gyakorlatok felső gymnasium 
számára.

3. Hellen nyelv, h. 4 ó. — Az alaktan bezárólag a mi — igékig meg
felelő fordításokkal; házi munkák. — T. k. Curtius — Kiss ny. t. Scbenkl — 
Kiss gy. k.

4. Magyar nyelv, b. 2 ó. — Ékcsszólástan füzetek szerint; egyes költői 
műfajok elméleti és gyakorlati ismertetése. Havonkint két Írásbeli dolgozat. 
Olvasókönyv: Szvorényi szemelvényei.

5. Német nyelv, h. 2 ó. Versmértan Heyse szerint, költeményok olvasása 
s magyarazata, irálygyakorlatok.

6. Tót nyelv, h. 1 ó. Mondattan, válogatott prózai s költői darabok olva
sása, taglalása s emlékelése: házi munkák. T. k. mint az előbbi osztályban.

7. Földrajz '$ történelem, h. 3 ó. Az ókor egészen az actiumi ütközetig. 
T. k. Szilágyi S.

8. Mennyiségtan, h. 5 ó. Algebrai általános fogalmak, a számok fajai és 
alaptulajdonságai, az alapműveletek algebrai számokkal, a hányados különféle 
alakjai, nevezetesen a közönséges, tizedes és láncztörtek, a viszonyok s ezek 
alapján az arányiatok. Síkmértan, a kör térfogatának kiszámításáig. T. k. 
Moönik F.

9. Természettudományol;. h. 2 ó. Vegytan; t. k. Dékány R. — Ásvány
tan ; t, k. Dorner J. felsőbb osztályok számára.

IV. Mellékintézetek.
1. Rajziskola. Az alsó 4 osztály növendékei kötelesek voltak szabad 

kézrajzt hetenkint 2 órában tanulni, — még pedig előképzettségük szerint 
vagy a kezdők, vagy pedig a haladók osztályában. — Ezen oktatásért két 
ftnyi külön díj fizettetett; a fizetni képteleneknek e díj elengedtetett. A ta
nítást vezette Lipták Lajos, helybeli rajzmester.

2. Az énekiskola szintén két tanfolyamra oszlott hetenkínti két-két tan
órával. — A kezdők tanulták az elemeket, a baladottak énekeltek négy hang
ban, többnyire egyházi énekeket. — Az ének a helybeli ev. egyház határoza
tánál fogva minden tanulóra nézve kötelezett tantárgy. — Mind a két tanfo
lyam Polevkovics János r. t, vezetése alatt állott,

3. Testgyakorló intézet. A gymnasiumi épület tőszomszédságában hely
beli egyházunk költségén felállított testgyakorló intézetben gyakoroltattak a 
növendékek őszszel Szept, hó elejétől Oct. derekáig, és tavaszszal Május kéz-
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detétől a tanév végéig. — E gyakorlások szintén két csoporttal tartattak meg 
ketenkinti két^két órában, s állottak t. ez. Drobba András, helybeli ev. elemi 
tanító s okleveles tornász vezetése alatt.

4. Fatenyésztö intézet. — Gyümölcsfatenyésztésben oktatta azon tanulókat, 
a kik erre önként vállalkoztak, tiszt. Penzl Antal, helybeli ev. lelkész úr.

V. Taneszközök.
1. K önyvtára iKönyvtárnok: Grossmann Lajos, r. t.
a) A gymnasiumi könyvtár áll jelenleg 3042 kötetből; ez év folytán 

részint ajándék, részint vétel utján szaporodott 63 kötettel, egyebek közt 
Schlosser világtörténelmével, melyek közt a magyar t. academiának több aján
dékba küldött nyomtatványa is benfoglaltatik. A t. ez. adományozóknak őszinte 
hála mondatik.

b) Az ifjúsági könyvtár gyarapodott 25 kötettel; könyveinek száma 785.
2. Szertárak és gyűjtemények.
a) Az éremgyüjtemény, mely még csak 1861 óta áll fenn, tartalmaz 325 

érmet. Kezelője: Pittner Samu, h. t.
b) A földabroszok gyűjteménye áll 15 térképből, 4 kötet atlaszból, 2 

föld s egy égtekéből. Felügyelője: Polevkovics János r. t.
Az állatgyűjtemény, mely részint vétel, részint pedig ajándék utján 17 

darabbal szaporodott, foglal magában 9 emlőst, 107 madarat, 178 kagylót, 
364 rovart és 180 tojást.

Ezen gyűjteményt gyarapították: t. ez. Dr. Raicsits L., helybeli orvos 
úr, egy taenea soliummal és Palkovics Kálmán, II. oszt. tanuló, 3 példány 
madárral., — Az adakozók fogadják őszinte kösz önetünket.

Felügyelője: Hlavatsek András, h. t.
d) A növénygyűjtemény áll 506 növény s 132 magfajból. Szertárnoka: 

Rosenauer Károly.
e) Az ásváuygyüjtemény tartalmaz 847 ásványt és 110 jegeezmintát, s 

áll Rosenauer Károly felügyelete alatt.
f) Mennyiséytani szertár. Ez foglal magában 90 tömörtani testet s 4 

eszközt. Kezelője: Hlavatsek A.
g) A természet- és vegytani szertár. All jelenleg 259 szerből a hozzá

való mellékeszközökkel. — Megszereztettek: a Haldatféle készülék, Segner 
kereke, August psychrometere, egy szögtükör, egy fénytörési készülék, egy 
domború tükör, ajaksíp, nyelvsíp s több kisebb vegytani készülék, melyek 
összesen 82 ft 78 krba kerültek.

Szertárnoka: Rosenauer Károly.
h) A zeneszertár, mely egy harmoniumot, számos szertárnoka által írt 

egyházi és világi énekdarabot, és 80 könyomatú, egyházi éneket magabában 
foglaló füzetet tartalmaz; áll Polevkovics János r. t. felügyelete alatt.

VI. Seg'élyzö intézetek.
1. A tápintézet, mely 41 tanulót ebéddel, részben pedig vacsorával is 

ellátott.
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Ebédért és vacsoráért együttesen 40 ft évi díj fizetendő, csak ebédért 
20 f t ; ez utóbbi 8 közűi némelyeknek részben, másoknak pedig egészen is 
elengedtetett (a vacsoráért járó dij el nem engedhető).

Tápintézetünk alaptőkéje, beleértve a boldogult Heinrich Jakab-féle ala
pítványt is, 5882 ftot tesz.

Supplicatio utján begyült a múlt tanév végéig 235 ft 2 kr. A nemes
keblű adakozók fogadják ezennel legőszintébb hálaköszönetiinket.

A tápintézet jelenlegt epkorusa Bothár Samu lir, egyházunk nagyérdemű 
gondnoka.

2. Gyógyszeralap. Rendeltetése szegény tanulók megbetegedése esetében 
a gyógyszertári kiadások födözése. Jelenlegi állása: 100 ft. Kezelője az 
igazgató.

E helyen hálásk öszönetet kell mondanunk Dr. Dillnberger Emil, orvos úr
nak azon nagylelkű segélyért, melyet beteg tanulóinknak ingyen nyújtani 
szíveskedett.

3. Ösztöndíjak. I. Nagy hazánkfia, Deák Ferencz emlékét megörökíteni 
akarván, elhatározta a tanári kar, hogy intézetünkön e nagy féi'fi nevét vi
selő ösztöndíj alapíttassék. E határozat jegyzőkönyvi kivonatban így hangzik:

„Deák Ferencz nemcsak mint államférfi magaslik ki kortársai közül, —- 
Deák Ferencz egyúttal messze túlszárnyalja a mostani nemzedéket mint em
ber, mint honpolgár is, tiszta s önzetlen szivében a jellem szépségének esz
ményét ha nem is megvalósítván, — de mindenesetre megközelítvén.

S valóban azon erénykoszorúba, mely halavány halántékát díszíti, be 
van fonva számos erényeinek legszebbjei között: a szerénység, az önzetlenség, 
a jellemszilárdség és szeplőtlenség, a tántoríthatlanság, a jog és igazság vég
győzelmébe vetett rendíthetlen bizalom, az igazság és jog eszméjéhez hű ra
gaszkodás, a hazaszeretet. Oly erényvirágok ezek, melyek méltók, hogy az el- 
húnyttal együtt el ne hervadjanak, hanem nemzedékről nemzedékre századokon 
át e haza legkésőbb nemzedékeire is átültettessenek.

S ha az országos hír, nagy halottunk nevét gyászba borúit szárnyaira 
fűzvén, merev hullája köré az oszágot gyűjté, hogy ez néma fájdalmában leg
nagyobb államférfidnak ravatalára utolsó könyét hullassa, — a hála és kegye
let kötelességét teljesítő; ha a történelem, nagy halottunk nevét ércztábláira 
vésvén, gondoskodik arról, hogy az a legkésőbb nemzedékek hálás emléke
zetében éljen, — szintén csak kötelességét teljesítendi.

Olyan tanintézetek azonban, a milyen gymnasiumunk is, melyek első 
sorban hivatvák azon erények magvait, melyek Deák Ferencz szivét ékesíték, 
a serdűlő nemzedék zsenge leikébe elhinteni és oltani, a hálakötelesseg ilye
tén teljesítésével nem érik, nem érhetik be.

Mert nem minden ember lehet államférfi; — de szükséges, hogy min
den ember, kivált minden miveit ember legyen ember, legyen honpolgár! S 
kívánatos, hogy legyen olyan ember, olyan polgár, amilyen boldog emlékezetű 
Deák Ferencziink volt!

S ezért elégtelennek találta gymnasiumunk tanári kara Deák Ferencz 
iránti hálakötelezettségének lerovására csak a megtiszteltetésére rendezett



74

gyászünnepélyben részt venni s érdemeit jegyzőkönyveibe feljegyezni, hanem 
f. év február hó 10-kén tartott tanácskozmányában elhatározta, hogy Deák 
Ferencz emléke mint emberé és honpolgáré intézetünkön örökíttessék meg, 
s hogy ennek folytán intézetünkön „Deák ösztöndíj“ alapíttassék, mely hat
hatós eszköz leend a tanári kar kezében a vezetésére bízott tanuló ifjúság, 
a nemzet majdani vezetőinek szivében hasonló polgári erények fejlesztésére 
és fölvirágoztatására.

így véli a tanári kar méltó módon Deák Ferencz emlékét intézetünkön 
megörökíteni. — S erre annál inkább ösztönöztetve érzé magát, minél ész
revehetőbben észlelhető, hogy nincs messze azon kor, melyben a haza nem 
annyira a tudományosan kiképzett, mint a jellemszilárd, önzetlen s önhaszuot 
nem hajhászó férfiaknak hiányát érezni fogja; — s minél inkább meg van 
győződve arról, hogy a haza jövőjét másként biztosítani nem lehet, csak úgy, 
ha az egyes fiai szivtisztaságának, jellemszeplőtlenségéuek és önzetlenségének 
szilárd alapjára fektetve lesz. Mert veszve van minden ország, bár a hatalom 
és külfénv tetőpontját is elérte volna, ha fiai szivét az önhaszonkeresés s az 
ezzel karöltve járó mindennemű jellemteleuség megszálta; — annak életfája 
elszárad, mert gyökereit az undok vétek férgei megőrlik.

A tanári kar azon reménynyel kecsegteti magát, hogy a közönség né
zetével találkozik, ha kimondja, hogy nem jelentéktelen szolgálatot tesz tan
ügyünknek s közvetve a közjónak is az, a ki segédkezet nyújt azon törekvés
nek, mely oda irányult, hogy tanintézeteinken legjobbjaink utánozásra méltó 
mintajellemeinek élő emlékoszlop emeltessék a serdülő nemzedékek kebelében.“

A gyűjtés, mely ezen határozat folytán rendeztetett, eddig következő 
eredményt szolgáltatott: Beszterczebánya városa e czélra adakozott 100 ftt. — 
,.Egyetértés“ dalegylet által rendezett dalestélv tiszta jövedelmének fele: 52 
ft 89 kr. — Zólyommegyei takar ékpénzt fir 25 ft. — Hitelegylet Besztercze- 
bányán 20 ft. — T. ez. THllnberger Károly 10 ft, — Studier Tófor 20 ft. — 
Penzl A. 5 ft. — Moczkovcsák J. 5 ft. — Dr. Dillnbcrgcr Em. 5 ft. — Szum- 
rnk E. 10 ft. —- Szmnrák G. 10 ft. — Szumrdk P. 10 ft. — Halassy Gy. 
10 ft, — Schölte Rezső 10 ft, -— Dillnberger Ed. 5 ft. — G öl hier Fr. 5 ft.
— Bose natter K. 10 ft. — Id. Rosenauer L. 5 ft. — if j. Bosencmer L. 5 ft,
— Bódéja D. 5 ft. — Burkovszky Kálmán 10 ft. — Kollár J. 10 ft.
Drexler Fr. 10 ft. — Újhelyi Gy. 5 ft. — Turcsányi Ö. 3 ft. —- Gryllusz 
R. 2 ft. — Martini/ Ed. 2 ft. — Krappe N. 2 ft. — Polevkovics J. 2 ft. — 
Greisingcr J. 2 ft, — Chovan J. 1 ft. — Bodorovseky S. 3 ft, — Barna J. 
3 ft. — Bothdr S. 2 ft, — Gally S. 2 ft. — Lavotta Ö. 3 ft, Krcsmcry E. 
2 ft. — Nádeja A. 1 ft. — Orphanides K. 2 ft. — Bysztricsan I). 2 ft. — 
Ifj. Wagner Mih. 1 ft. — Lorente K. 1 ft. — Heinlcin Ad. 1 ft. — Gross-
tnann Laj. 1 ft. — Puschnann R. 1 ft. — Walther A. 1 ft. — Wagner K.
1 ft. •— Heinlein P. 1 ft, —- Zólyomlipcse nagyközség 5 ft. — Kiss Dániel
1 ft. — Plech Józs. 1 ft. — Balogh G. 1 ft. — Steiner J. 1 ft. — Csányi
B. Á. 50 kr. — Czambel M. 50 kr. — Skoda L. 50 kr. — Svehla G. lel
kész ii. 2 ft. — Lepényi J. 2 ft. — Eogler J. 1 ft. — Bankó A. 1 ft. — 
Teszák E. 1 ft. — A f .  micsinyei ev. egyház 1 ft, — A f. micsinyei segély-
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egylet ] ft. — Raab K. esperes 50 kr. — Kiss K. 50 kr. — Klobusiczky
S. 30 kr. — Összesen: 425 ft. 69 kr.

A t. ez. adakozóknak ezennel az intézet nevében őszinte köszönetét 
mondunk; egyszersmind pedig a tanügy minden barátját tisztelettel fölszólít
juk, hogy e nemes czélt jövőre is pártfogására méltatni szíveskedjék. A netán 
befolyó kegyes adományok jegyzékét el nem mulasztjuk a jövő évi értesít- 
vényben közölni.

II. Beszterczebánya városa tek. tanácsától következő hivatalos közleményt 
kaptunk:

„A helybeli zólyommegyei magyar olvasó és társalgó egylet m. é. De
cember hó 19. tartott rendkívüli közgyűlésében ministerileg tudomásul vett 
feloszlását kimondván, e mellett feloszlásáról szóló jegyzőkönyve 6. pontjában 
a következő határozatot hozta:

b) az ez után fennmaradt készpénz az egyleti alapszabályok 19 §-ának 
értelmében sz. k. Beszterczebánya városa tanácsának oly megkeresés mellett 
átadandó, hogy ezen pénzt kellő biztonság mellet belátása szerint tőkésítve, 
s az évi kamatot évenkint felerészben a beszterczebányai kath. kir. és fele
részben a beszterczebányai ág. ev. gymnasium oly tanulójának jutalomdíj fe
jében kézbesíttesse, a ki tanuló társai közt a magyar nyelvben legjobb elő
menetelt tanúsított.

Miről a tekintetes Igazgatóságot a nagym. m. k. Belügyministerium f. 
April hó 4-én 14,505 sz. a. kelt rendelete folytán, ezennel egyelőre hivatalos 
tisztelettel értesíteni szerencséltetünk.

Kelt Beszterczebányán 1876. April hó 11.
Ráner S án d o r ,

polgármester.
Midőn ezen örvendetes tényt e helyen köztudomásra hozzuk, kedves 

kötelességünknek tartjuk, az intézet nevében szives köszönetét mondani azon 
t. ez. uraknak, kik oda hatottak, hogy a fönt érintett tőke eredeti rendelte
téséhez oly közel rokonságban álló czélrn fordíttassék.

VII. A tanulók névsora.*)
I. osztály.

1. Algoever Lajos, Podluzsány — Nógrád.
2. Augusztinovics Miksa, Pásztó — Heves.
3. Bienik János, Turopolye — Nógrád.
4. Blaskovics Dusán, Drienó — Hont.
5. Bodiczky Béla, Resicza.
6. Bodiczky Dániel, Szebedin — Zólyom.
7. Csaplovics György, Beszterczebánya.
8. Czáffibel János, T.-Lipcse — Zólyom.

*) A csillaggal megjelölt tanulók jutalmat kaptak.



9. Drobba Dániel, Beszterczebánya.
10. Drobba Mihály, Beszterczebánya.
11. Ferjencsik János, Zólyom városa.
12. Filipcsa János, Pojnik — Zólyom.
13. Gazdik János, Szt.-Márton — Túrócz.
14. Glósz Géza, Rima-Szombat — Görnör.
15. Heinlein Emil, Beszterczebánya.
17. Horn Tódor, Beszterczebánya.
17. Hrivnyák Samu, Körmöcske — Zólyom.
18. Klimo János, Királyfalva — Zólyom.
19. Koleszár Pál, Breznobánya — Zólyom.
20. Krizsan Milos, Szúlyó — Trencsén.
21. Kubisch István, Badin — Zólyom.
22. Mayer Lothár, Radvány — Zólyom.
23. *Moravcsik Gyula, Beszterczebánya,
24. Párnicsan János, Zolna — Zólyom.
25. Paulinyi János, Beszterczebánya.
26. Pokorny Sándor, Losoncz — Nógrád.
26. Rohács József, Szászova — Zóly. kilépett.
28. Schvartz Jakab magán tanuló.
29. Stollmann Gyula, Űrvölgy — Zólyom.
30. Thomka Ferencz, Folkusháza — Túrócz.
31. Thomka László, Bisztricska — Túrócz.
32. Ujkereszty Károly, Beszterczebánya.
33. *Veszel János, Királyfalva — Zólyom.

II. osztály.

1. Barna Géza, Beszterczebánya.
2. *Braxatorisz Márton, Radvány — Zólyom.
3. Bucsan János, Beszterczebánya.
4. Csajka János, Mosócz — Túrócz.
5. 'Dobak Gyula, Beszterczebánya.
6. Fuchs Samu, Tót-Lipcse — Zólyom.
7. Goldperger Győző, Nagy-Libércs — Nógrád
8. Hodzsa Mihály, Korpona, Zólyom.
9. Kardoss Sándor, Beszterczebánya,

10. Klobusiczky János, Beszterczebánya.
11. Knepo György, Pojnik — Zólyom.
12. Lovcsányi Zoltán, Szécsény — Nógrád.
13. *Matúschka Károly, Beszterczebánya.
14. Molitórisz Cyrill, Turopolye — Nógrád.
15. Palkovics Kálmán, Beszterczebánya,
16. Scheer Lajos, Beszterczebánya.



17. Schemschell Samu, Beszterczebánya.
18. Thornka Lajos, Beszterczebánya.
19. Thomka Simon, Beszterczebánya.

III. osztály.
1. *Bélóezy Sándor, Beszterczebánya.
2. Csajka János, Mosócz — Turócz.
3. Csernak János, Lubina — Nyitra.
4. *Geiger Ignácz, Szt.-Miklós — Liptó.
5. *Hausmann Arthur, Trencsény városa.
6. Jeszenszky Ferencz, F.-Jaszeno — Túrócz.
7. Klimo Gyula, Beszterczebánya.
8. Krcsméry Ágoston, Badin — Zólyom.
9. *Krcsméry Cyrill, Beszterczebánya.

10. Krizsan Károly, Záriecs — Trencsény.
11. Lovczányi Béla, Szécsény — Nógrád.
12. Maróthy Lajos, Nagy-Libércs — Nógrád.
13. *Maszny Samu, Beszterczebánya.
14. Philadelphi Mór, Német-Lipcse — Liptó.
15. Pittner Pál, Nagy-Szelezsény — Bars.
16. Pőstényi Béla, Kis-Zellő— Nógrád.
17. Starke János, Mosócz •— Turócz.
18. Szlancsik Pál, Polichno — Nógrád.
19. Szutorisz Imre, F.-Tiszovnik — Nóg. kilépett.
20. Urbányi Sándor, Beszterczebánya.

IV. osztály.
1. Algoever István, Podluzsány — Nógrád.
2. Greisinger János, Radvány — Zólyom.
3. *Klimo Károly, Beszterczebánya.
4. Krizsan Károly, Záriecs — Trencsény.
5. Kubisch Emil, Badin — Zólyom.
6. *Labáth Lajos, Lest — Nógrád.
7. Lindtner Géza, Beszterczebánya.
8. Matúschka Ede, Beszterczebánya.
9. Pálesch Árpád, Beszterczebánya.

10. Stefanovics Mojmir, Korpona — Zólyom.
11. *Suhajik Gusztáv, Kinczelfalva — Zólyom.
12. Wagner Pál, Beszterczebánya.
13. Zsarnoviczky Gábor, Szúlyó — Trencsény.

V. osztály.
1. Borik József, Nagy-Szombat — Pozsony.
2. Czimrák János, Nagyfalu Árva.



78

3. Dubovecz József, Alsó-Stubnya — Túrócz.
4. Fuchs András, T.-Lipcse — Zólyom.
5. Jancso András, Horhát — Zólyom.
6. Jeszenszky Gyula, F. Jaszeno — Túrócz.
7. Krcsméry Károly, Beszterczebánya.
8. Kubisch István, Badin — Zólyom kilépett.
9. Májer Mihály, Beszterczebánya.

10. Marótby Dani, Cseh-Brezó — Nógrád.
11. Szliuka András, Beszterczebánya.

Összes szám: 96.

Vili. Tudósítás.
1. Az 1876/7-ki tanév Szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig tartanak a be

hatások, 4-én bekövetkezik a tanév ünnepélyes megnyitása, s kezdődik a 
rendes tanítás.

2. A későbben jövők csak azon esetben fognak felvétetni, ha elkésésöket 
alapos okokkal indokolták.

3. Tanpénz s más illetékek fejében fizetnek a jövevények 12 ft 88 krt, 
volt tanulóink 10 ft 83 krt. Ehhez járul még rajzért 1 ft. Mindezen illetékek 
félévenkiut is, de mindig előre, fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre lefizetni az 
ephorusnál. Ebédért 20 ft, ebédért és vacsoráért 40 ft fizetendő egész évre. 
A növendékek tápintézetünkben hetenkint kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazgatóság. Sze
gényebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy az igazgatóság kö
telességének fogja ismerni, mennyire lehet, a legolcsóbb szállásokat megszerezni.

6. Szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. ez. presbyteriumához folyamodhatnak a tápdíj és a tanpénz el
engedéséért. A jövevény tanulók kérvényei azonban csak a tanév 2-ik felében 
vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és példás 
magaviseletüknek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető. —

Náveátie.
1. Budúci Skolsky rok poéné sa 1-ho Sept. b. r., do 3-tieho trvá zá- 

pis u riaditela, 4-ho otvori sa ékolsky rok slavnostne a poéné sa riadne vy- 
nauéovanie,

2. OpozdivSí sa len v tóm pádé budú mőct byt prijatí, ked opozdenie 
svoje základne odővodnili. —

3. Véetky ákolské poplatky, mimo kreslenia, obnááajú do hromady u 
novo príchodzích ziakoch 12zl. 88 kr; byvalí chovanci náSho ústavu platia len



10 zl. 83 kr. Za kreslenia piati sa 2 zl. celoroöne. — Poplatky tyto mozno 
i poloroöne, vzdy ale vopred, platif, —

4. Alumnisti májú za stravu tie 2 polovicu vopred u Ephora zaplatif. 
Za holy obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s veöerou 40 zl. celoroöne. 
Alumneum nasse dáva dvaráz tyhodne múöne jedlo. —

5. 0 ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditeísvo. — Chubodnejáích 
rodicov dovolujeme si upozornif, íe si riaditeístvo za povinnost pokladá o 
byty i za sebe levnejSiu cenu staraí sa. —

6. Chudobní, pri tóm ale pilní a mravní ziaci mózu sa k slávnému 
presbyteriumu zdejáej ev. cirkve prosebne obrátif o odpustenie poplatkov jak 
od uöenia tak od alumnea. Prosbopisy ale oovopríchodzích nemőzu sa do po- 
vahy vziat len v druhom polletí, ked totizto prosebnici pilnosf a mravnost 
svoju uz na naSom ústave skutkom dokázali boii. —

Od poplatku za veíeru nemőze sa nikto oslobodit. —
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Zur Nachricht.
1. Das Schuljahr 1876/7 beginnt am 1. Sept. 1. J., bis zum 3-len dauert 

die Inscription, am 4-ten wird das Schuljahr feierlich eröffnet werden, und 
der regelmässige Unterricht nimmt seinen Anfang.

2. Die später Angekommenen werden nur in jenem Falle aufgenom- 
men, wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung beige
bracht haben werden.

3. Das Schulgeld sammt Nebengebühren beträgt bei Ankömmlingen 
12 fl. 88 kr., bei gewesenen Schülern unserer Anstalt 10 fl. 83 kr. — Fürs 
Zeichnen wird eine besondere Jahrestaxe von 2 fl entrichtet. — Diese Ge
bühren können auch halbjährig, jedoch stets in vorhinein, gezahlt werden. -

4. Die Alumnisten haben ebenfalls zu Anfang eines jeden Semesters 
die Hälfte der Alumnealtaxe beim Ephorus zu entrichten. Die ganzjährige 
Alumnealgebühr beträgt für das Mittagsmahl 20 fl., für das Mittagsmahl 
sammt dem Abendessen 40 fl. Zweimal wöchentlich wird den Zöglingen Mehl
speise verabreicht. —

5. Für die Unterkunft der fremden Schüler sorgt auch die Direction. 
Ärmere Eltern wollen hiemit aufmerksam gemacht sein, dass die Direction es 
für ihre Pflicht erachtet, möglichst billige Quartiere zu besorgen. —

6. Arme, jedoch fleissige und wohlgesittete Schüler können um Erlass 
des Didaetrums, der Alumneal — und sonstiger Gebühren das löbl. Presbyterium 
der neusobler ev. Gemeinde bittlich angehen. Die diessbezüglichen Gesuche 
der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-teu Semester berücksichtigt wer
den, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise ihres Fleisses und 
wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert haben verden. —

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemandem erlassen 
werden.




