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Rosenauer K ároly 1843 1880. 
H einlein  A dolf 1832-1880 .

„Ama nemes harczot én megharczoltam, 
futásomat elvégeztem , a hitet m egtartottam . 
Végezetre eltétetett, nékem az igazság koronája, 
melyet megád nékem az Úr, ama igaz bíró .“

II. Tim. 4, í .  8.

A lefolyt tanév reánk nézve felettébb szomorú volt. A kérlelhe
tetlen halál rövid két hónap alatt megfosztotta egyházunkat két jeles 
fiától; elragadta gymnasiumunknak két fenkölt szellemű, buzgó tanárá t; 
kioltotta két felejthetetlen kartársunk áldásteljes életét.. A mi drága 
halottjaink: Rosenauer Károly és Heinlein Adolf. Az Úr próbára tette 
hitünket; nagy a csapás, melyet ránk lilére; pótolhatlan a veszteség, 
mely bennünket ért. De úgy akarta az Ű r ! Megnyugszunk bölcs végzésében.

Rosenauer Károly született 1843. évi deczember hó 18-án Besztercze- 
bányán ág. ev. vallásé, polgári szülőktől. Atyja Lajos és anyja szül. Nadeja 
Johanna fiukat különös gonddal s szeretettel nevelték s érdekében mindent 
elkövettek, hogy hajlamainak és tehetségeinek megfelelő tanításban részesít- 
tessék. Atyja, a ki mesterségére nézve pék volt s hét gymn. osztályt végezett, 
szorgalma, becsülete, hajthatatlan igazságszeretete. józan gondolkozásmódja s 
egészséges életelvei miatt köztiszteletben állo tt; de mint egyháza ügyei iránt 
kiválókig érdeklődő, hű és buzgó protestáns, a conventek egyik lelkes tagja, 
több éven át az egyháznak érdemes pénztárnoka, biztosító magának főleg 
hitfeleinek osztatlan bizalmát és szeretetét. Ezen derék férfiú nagy befolyást 
gyakorolt fia nevelésére. A fiúra jótékonyan hatott atyjának példája s kora 
ifjúsága óta igyekezett annak nemes tulajdonait elsajátítani.

Rosenauer az első oktatást a beszterczebányai ev. elemi iskolában nyerte, 
a hová az anyakönyv tanúsága szerint 1850. évi november 2-án Íratott be; 
ugyanitt végezte 1854—1857 a gymnasium alsó három osztályát is, az első
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kettőt a protestáns, a harmadikat a róra. kath. gymnasiumon. Örömmel tapasz- 
tahik a fiukon fokozódó szeretettel csüggő s ennek fejlődését folyton figye
lemmel kísérő, gondos szülők a testileg is egészséges, virgoncz gyermeknek 
mindinkább mutatkozó szép tehetségeit; nem egyszer örömtől sugárzának 
szemeik, midőn őt órákig könyvei között ülni láták s nagy lelki gyönyörrel 
olvasgatták az ő időnkint haza hozott kitűnő iskolai bizonyítványait. Bevégezvén 
a gymnasium harmadik osztályát, a szülék határoztak az ő leendő élet
pályája iránt s egyértelmüleg abban állapodtak meg, hogy belőle, ha ez haj
lamainak megfelelő leend, papot fognak nevelni. Miután arról meg voltak győ
ződve, hogy fiukra — mint leendő lelkészre nézve — sokkal czélszerűbb és 
előnyösebb leend, ha ez már a középiskolai tanfolyamot is evang. intézeten 
végezendi, e czélból őt, szándékuk kivitelében anyagi körülményeik által sem 
gátoltatván, a soproni protestáns lyczeumba küldötték. Itt az intézet derék 
tanárainak vezetése mellett, mindvégig a legjelesebb tanulók közé tartozván 
s magaviselet tekintetében is tanulótársainak példányúi szolgálván, kitűnő elő
meneteli sikerről bevégezte gymn. tanulmányait s 1862. július 2-án kiadatott 
számára az ezt igazoló „érettségi bizonyítvány.“

Szülei óhajtása szerint, de engedve önszive vonzalmának is, a következő 
évben Pozsonyba ment theologiát tanulni, hol jeles tanáraink a nemesretörekvő 
s komoly magaviseletű ifjút kiváló figyelemre méltaták s főleg Licbner Pál, 
kinek Rosenauer csakhamar kedvenezévé lön, vele gyakrabban társalogván, 
reá jóakaratú tanácsai, bölcs útmutatásai által emelőleg s buzdítólag hatott. 
Két semester elteltével elbúcsúzott Pozsonytól is s 1863. évi szeptember havá
ban Németországba utazott, hogy az ottani egyetemeken, a protestáns theo- 
logiai tudományosság eredeti forrásánál, olthassa tudományszomját s nagynevű 
tudósok ajkairól hallhassa a tudomány éltető, igaz szavait. Kedvező anyagi 
viszonyai folytán azon ritka szerencse jutott néki, melyben fiatal theologusaink 
közül vajmi kevesen részesülhetnek, hogy itt teljes három évet tölthetett s 
az isteni gondviselés által fényes szellemi tehetségekkel megáldott ifjú, bírván 
magasztos hivatásának tudatával, meg lévén arról győződve, hogy majdan 
bekövetkezendő munkásságának eredménye szerzett ismereteitől s tapaszta
lataitól és azon módtól, melyen azokat tudni fogja érvényesíteni, feltételeztetik ; 
hozzájárulván azon nemes törekvése, melynélfogva ő már kora ifjúságában is 
a középszerűségen felül kívánt emelkedni: a tudományok egyes ágúiban — meg
őrizvén szivének tisztaságát — olyannyira kiműveié magát, hogy mindazok, 
kik őt ismerték, ritka készültségéről, erkölcsös, kegyes életéről csak díesérőleg 
nyilatkozhattak.

A theologiai tudományok mellett főleg a történelem és a classica philo
logia, mely utóbbi iránt már soproni tanuló korában nagy előszeretettel 
viselteték, voltak s maradtak később is foglalkozásának kedvencz tárgyai; de 
nagyon érdekelte őt — kivált utóbb — a bölcsészet is. Berlinben, a hol az 
1863/4 évet töltötte, a theologia mellett szorgalmasan s nagy szellemi élve
zettel hallgatta Haupt Mór és Niedner Keresztéi)' hírneves tanárok előadásait, 

- az elsőnél a cl. philolngiát, a másodiknál pedig a történelmet. — lS64/5. 
a hallei egyetemen tanult, főleg theologiát; tanárai közt volt Német-
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ország kát elsőrendű theologusa is: Tholuck Frigyes és Müller Ágoston; 
1863/6-ban a téli semesteren át Tübingenben s a nyáriban Ueidelbergben 
tartózkodott; az első helyen kivált Beck és Palmer, az utóbbin pedig Rőtbe 
előadásai gyakoroltak reá nagyobb vonzerőt. Azon időt, mely számára az 
egyetemen eltöltött órákon kívül fenmaradt, magántanulmányaiuak szentelte. 
Az egyetemi gazdag könyvtáraknak szorgalmatos látogatója volt s nem egy 
kitűnő munka beható s alapos áttanulmányozása által öregbítő tudományban 
gyönyörködő lelkének gazdagságát. Ha a tanulás kifárasztá, majd hont fogott 
kezébe, hogy egyet-mást rajzolgatva szórakozhassék, majd pedig elővevé 
fuvoláját, melynek kezelésében kiváló ügyességgel bírt, hogy eljátszsza ked- 
vencz darabjait. Az egyetemi első és második félév közé eső, nemkülönben a 
főünnepekkel egybekötött szünnapokat részint rövidebb kirándulásokra, részint 
pedig hosszabb utazásra használta fel. Beutazta Németországnak legnagyobb 
részét s meglátogatta Svájcznak egyes gyönyörű helyeit, szorgalmasan tanulva 
s tapasztalatokat gyűjtve mindenütt, a hol csak megfordult. A tudomány 
Rosenauernek annyira életelemévé lön, hogy még barátival való összejövetelei 
alkalmával is, ezeknek figyelmét legszívesebben tudományos dolgokra irányozd 
s egy-egy ilynemű kérdés órákig birta őt foglalkoztatni; sőt igen gyakran atyjá
nak írt leveleiben is a tudomány körébe vágó tárgyakat érintett, a midőn 
majd egyes, általa elolvasott munkákat birálgatott, majd pedig tanárai előa
dásait illetőleg mondá el megjegyzéseit.

Az 1866-ik esztendőben sokoldalú s gazdag ismeretekkel, tapasztalatok
kal megrakodva, hazájába érkezett s még ezen évi deczember hó 6-án letette 
kitűnő eredménynyel a hitjelölti vizsgát Pesten dr. Székács József, bányakerületi 
superintendens előtt. Ez időtől fogva, bevárandó, mig gyakorlati működhetésre 
kellő alkalom kínálkoznék, szüleinél tartózkodott Beszterczebányán.

1867. évi február hó 14-én váratlanul meghalálözván a beszterczebányai 
ág. ev. gymnasium kitűnő tanára, Márkus Sándor, a ki főleg az algák körül 
tett kutatásai által tette nevét emlékezetéssé, Rosenauer az ekként megüre
sedett óráknak a tanév végéig díjtalanul való tanítását szívesen magára vállalta, 
ekkor még legkevésbé sem sejtvén, hogy ez intézettől többé megválni nem fog.

Az 1868-ik év forduló-pontot képez Rosenauer életében. A besz
terczebányai ág. ev. egyházközség ugyanis, melynek a lefolyt néhány hónap 
alatt alkalma volt az ő kitűnő erkölcsi és szellemi tulajdonságival megismer
kedhetni, meghívta őt Márkus tanszékére. Rosenauer elfogadta egyházának 
bizalomteljes meghívását, minden habozás nélkül a tanári pályára lép, azon 
határozott szándékkal, hogy a lelkészből örökre búcsút vegyen.

Csak az, a ki őt közelebbről ismerte, fejtheti meg e lépését s fogja 
tudni kellőleg méltányolni elhatározását. Rosenauer a lelkiismeretesség ritka 
példája, ki minden cselekedeténél követé nemesen érző szívének sugallatát s 
tetteinek rúgója az önző számítás sohasem volt. Tanulmányainak befejezté
vel mindinkább tapasztok! magán, hogy hajlamainak legmegfelelőbb pálya a 
tanári; igen, mint tanár remélt ő legáldásosabban működhetni; ehhez járult 
még azon körülmény is, hogy épen azon egyház tiszteié őt meg bizalmával, 
melynek boldogságán munkálhatni kora ifjúsága óta szívének legforróbb vágya,
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életének legszentebb törekvése volt,: örömmel ragadta meg tehát a kedvező 
alkalmat s tanárrá lett intézetünkön. Tudta ő jól, a mint mindnyájan tudjuk, 
hogy a választotta pálya a minő magasztos, épen olyan nehéz is; de hivatá
sának tudatában, egyházának czéljaiért való szent küzdelmében, eltűntek annak 
tövisei a kellemek mellett. Tudta ő jól, hogy a pályán, melyre lépett, mily 
felelősség vár reá isten és önlelkiismerete előtt; mert hiszen az iskola 
működésétől függ a legnagyobb részben a haza, az egyház jövője, sok ember 
jóléte vagy boldogtalansága. Azon kínzó gondolattól: hátha működését a leg
buzgóbb törekvés mellett sem követi a kívánt és megérdemlett siker; hátha 
keserűen keilend majd tapasztalnia, hogy fáradozásai iránt nem lesznek az 
emberek elismeréssel: elhatározásának pillanatában ment ő sem lehetett. 
Tudta azt is, hogy a munkájáért járó tiszteletdij sincs arányban képességeivel 
és fáradozásaival: mindezek daczára örömest állott a tanügy szolgálatába; 
mert nem a megélhetés lehetősége, nem a tudománynak kenyérkeresetté való 
lealacsonyítása, de a legbensőbb hivatás s azon magasztos czél vezérelték őt 
a tanári pályára, hogy áldott életét egyházának áldozatul hozza, hogy ezen 
egyháznak iskolájában magasan lobogtassa a tudomány fényes szövétnekét, 
hogy a tiszta erkölcsiség romlatlan magvát ültesse be a reá bízott ifjúság 
szívébe, hogy a maga tiszta életével ennek példányképül szolgáljon, hogy 
tanítsa szent vallásunkat a valódi Protestantismus szellemében, hogy terjeszsze 
s diadalra juttassa mindazon üdvös eszméket, melyeknek harczosául istennek 
kegyelme őt ezen egyházba vezérelte. Ily gondolatok honoltak Rosenauer 
kebelében, midőn ezen szegény és szerény intézet tanárává lett. S azon jeles 
férfiú, kit elsőrendű hazai protestáns intézeteink oly szívesen mondottak volna 
magukénak, mindvégig velünk maradt s nem fogadta el azon kedvező ajánla
tokat, melyek neki időközönkint a pozsonyi ev. főiskola, a pesti ev. és a 
helybeli róm. katli. főgymnasium részéről tétettek.

Az ő működésének tere — mert ő akarta úgy — csak a besztercze- 
bányai gymnasium lehetett. Neki itt missiója volt. Itt — a mi körünkben — 
ernyedetlen szorgalommal építve azon alapon, melyet a német protestáns 
egyetemeken megvetett, a beszterczebányai ev. egyháznak és iskolának leg
főbb ékességévé, a hazai protestantismusnak egyik kitűnőségévé lön.

Tanári oklevelét a classica philologiából s a hellen-római törté
nelemből 1869. évi október 28-án nyerte a bányakerület budapesti tanárvizs
gáló bizottságától. Az iskolában is főleg ezen tudományokat tanítá; ezek képe- 
zék mindvégig tanulmányának legfőbb tárgyait; szép könyvtárát is legnagyobb 
részben szakmájabeli művek diszíték. — Az algymnasiumoknál azonban gya
kori eset az, hogy a tanárnak szaktárgyán kívül — a körülményekhez képest — 
egyebet is kell tanítania. Nem kerülte ezt el Rosenauer sem. Márkus halálá
val ugyanis a terményrajz előadása bízatott reá, oly tárgyé, melylyel ezelőtt 
épenséggel nem foglalkozott. E körülmény öt legkevésbé sem hangolá le, 
sőt ellenkezőleg, a legjobb kedvvel fogott a neki jutott tudomány tanulmányo
zásához s vasszorgalma mellett néhány év íefolyta alatt — különösen a növény
tanban — oly alapos ismeretekre tett szert, hogy kiválóbb szakemberek elis
merőleg nyilatkoztak az általa e téren is felmutatott szép eredményekről. A
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minek tanítását Rosenauer egyszer magára vállalta, ott a siker biztos volt. 
A gondjaira bízott ifjúság lelkének mívelésén, szívének nemesbítésén kiváló 
nevelői tapintattal, atyai szeretettel és nyájassággal, szigorral párosult igaz
ságossággal működött. Tanítványai tisztelték, szerették őt s fiúi bizalommal 

■ ragaszkodtak hozzá. Tudom, hálás szívvel fognak sokan még későbbi korukban 
is megemlékezni a kitűnő tanárról, kitől annyi szépet, jót és hasznosat tanul
tak; de nem egykönnyen fogják elfelejteni ama kedves órákat sem, melyeket 
az növénytani kirándulásai alkalmával — városunk majd egyik, majd másik 
gyönyörű pontján —; víg beszélgetés és danolás közben velük oly szívesen 
eltöltött. Mily öröme telt benne, ha ilyen alkalommal az őt körülvevő s örö
mében ugrándozó gyermeksereget egy kis ozsonnában is részesíthette.

Rosenauer sokoldalú s termékeny munkássága az 1870. évvel kezdődik. 
Egyházának irányában mindinkább fokozodó bizalma működésének csakhamar tá- 
gabb tért jelele ki s a munkaszerető tanár rövid idő alatt bevonatott egészen az 
egyházi ügyek szolgálatába. Reá bizaték a gymnasium igazgatása, megválasz- 
taték egyházi jegyzőnek, majd át kelle vennie az egyházi levéltár gondozását is. 
Mindezen hivatalokat ritka buzgalommal s lelkiismeretességgel, a hívek meg
elégedésére, megszakítás nélkül viselte egészen haláláig.

A jelzett évtől megbetegedéseig terjedő időközre esik irodalmi mű
ködése is. Egy értekezése, melyben a Herodotosi nyelvet az attikai nyelv
járással hasonlítja össze, huzamosb ideig tartó tanulmányozás gyümölcse 
s bizonyítja szerzőjének az ó classikai irodalomban való tájékozottságát; de 
meg kell emlékeznem kiváltképen az ő nagybecsű történelmi munkáiról, melyek 
közül „A beszterczebányai ág. hitv. ev. gymnasium története“ czíműt az 1874/5. 
és 1875/G-ik, — „A beszterczebányai ág. h. ev. egyházközség történeté-t“ — 
pedig az 1877/8-ik évi iskolai értesítőben tette közzé. Ezen kiváló gonddal, 
ékes nyelven irt s felette érdekes monographiái, melyeket számos forrás fel- 
használásával, főleg pedig Beszterczebánya városának s egyházközségünk 
levéltárában található s fáradsággal felkutatott adatok alapján írt meg, meg
jelenésükkor hitfeleink részéről igen kedvező fogadtatásban részesültek s 
kétségkívül eddigelé különben is szegény hazai protestáns egyháztörténelmi 
irodalmunkban Rosenauernek kiváló helyet biztosítanak. Ezen rendkívül nagy 
erőfeszítést igénylő munka megtámadta egészségét is; a levéltárak okmányait 
ellepő por oly veszedelmes szemgyulladást okozott neki, hogy már-már komolyabb 
következményektől kellett tartania s hosszú időn át kényszerítve lön minden 
nyilvános hely kerülésére. Az utóbbi mű egyházközségünk keletkezésétől 
1560-ig terjed; folytatásában fájdalom! megakadályozta őt korán bekövetkezett 
halála.

E műveinek megírásánál nem azon czél lebegett csupán a tudós szerző 
szemei előtt, hogy egyházi irodalmunkat gazdagítsa, hogy hű képét adván a 
beszterczebányai ág. hitv. ev. egyházközség és gymnasium múltjának, egyház- 
községét az apák emlékének oly fényesen való megörökítése által egy szer
felett becses ereklyével ajándékozza meg; de nemes intentiója főleg oda irá
nyult, hogy e dicső múlt feltüntetése által lelkesítőleg hasson híveinkre, ben
nük az egyházi és iskolai ügyek iránt meleg érdeklődést keltsen; szóval,



hogy őket az egyházi téren a.áik példájának követéire buzdítsa. Rosenauer 
Károly említett müvei hangosan hirdetik, hogy a beszterczebányai ág. ev. 
egyházközség dicső feladata a jelenben is az, a mi a múltban volt: éleszteni 
és ápolni tagjaiban a valódi Protestantismus szellemét; s mert dicsőült kar
társunk lelkének teljes meggyőződésével hitte, hogy e czélt csakis az iskolák —• 
főleg pedig a protestáns egyházát híven szolgáló középiskolák — útján érhetni 
el, azért képezte — mondhatni — életczélját a gondviselés által neki aján
dékozott fényes szellemi erők segélyével a beszterczebányai ág. ev. szerény 
gymnasium érdekének előmozdításán, ennek felvirágoztatásán nemes buzgalom
mal munkálni.

Ezen iskolában Rosenauer első sorban saját egyházközsége és szülő
városa számára kívánt nevelni hitbuzgó s lelkes protestánsokat, értelmes, 
munkaszerető s hazafias polgárokat; de bele akarta ő vonni a szomszéd me
gyékben lakó protestáns szülök gyermekeit is, hogy itt mintegy központot 
alapítva számukra, náluk is az említett czélt érhesse el. — Ennek az isko
lának élt ő; ezen intézet körül érdemei számosak és nagyok. — Nemcsak a 
conventekben igyekezett füveinket iskolánk szent ügyének megnyerni, őket 
ékes szavaival ennek érdekében áldozattételre bírni; de mindenütt, a hol csak 
megfordult: társas összejövetelek alkalmával, barátai, rokonai, ismerősei kö
rében számára pártfogókat és jóakarókat keresett. Midőn 1878. évi október 
hóban a magyarországi egyetemes gyámintézet Beszterczebányán tartá évi 
közgyűlését s ezt az áldott Gusztáv Adolf-féle egylet lipcsei íiok-intézetének 
titkára is szerencséltető megjelenésével, Rosenauer ezen alkalmat is meg
ragadta, hogy egy terjedelmes s állapotunkat hiven ecsetelő „emlékirat“ át- 
nyujtása által még németországi hitrokonaink figyelmét is iskolánk felé 
irányozza.

Mindenekelőtt buzgón törekedett a közvéleménynyel szemben iskolánk
nak jó hírnevet szerezni, melyre oly féltékeny volt, miszerint nem tűrhető, hogy 
azt a legkisebb gyanú is élje,-ennek becsületét megőrizni, ezt a támadások ellen 
védelmezni, legfőbb kötelességének ismerte. Jól tudta ő továbbá, hogy minden 
iskolának sikeres működése — a hivatással liiró és jellemes tanárok mellett — 
főképen az oktatást megérthetővé s gyümölcsözővé tevő, jól felszerelt gyűj
teményektől s egyéb, elkerülhetlenül szükséges, segédeszközöktől feltételez- 
tetik. Ezek folytán nagy súlyt fektetést a tanári-könyvtár gyarapítására s 
számára több becsesebb müvet szerzett meg. Az egyháztól évek során át 
tetemes összegeket eszközölt ki a physicai museum felszerelésére s ezt több 
értékes készülék s eszköz megszerzése által oly karba helyezte, hogy e te
kintetben bátran kiállják a versenyt sok, a mienknél nagyobb és gazdagabb 
intézettel is. Növénytani gyűjteményünket a legnagyobb részben neki kö
szönhetjük; az állat- és ásványtani museum alatta jelentékeny gyarapodást nyert.

Mennél nagyobb, hatáskört biztosítani iskolánk számára, képezte fő
törekvését s nemcsak a meglevőknek épségben való fentartásán s lehetőleg 
legjobb karba helyezésén munkált lelkiismeretesen; de folyton táplálta 
azon reményt, hogy gymnasiumunkat idővel isten segedelmével sikerülend 
majd nyolczosztályúvá kiegészíthetni.
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Renne a szegény, de érdemes tanulók legbuzgóbb pártfogójukat bírák; 
az ő hathatós befolyása következtében s üdvös közvetítésére egyházunk sokat 
részesített közülök tan- és tápdíj-elengedésben.

Nemeslelkű emberbarátok kegyadományaiból — melyeket legnagyobb 
részben maga gyűjtött össze — számukra ő létesítette a dicsöült nagy ha
zánkfia nevét viselő Deák-féle ösztöndíjat, melynek tőkéje ma már felülha- 
ladja az 500 forintot. Abban is nagy érdeme van, hogy a ft. bányakerület 
100 forintnyi, ösztöndíjakúl szolgálandó segélyben részelteti évenkint inté
zetünket.

Szóval, nagyon sok az, a mit ő intézetünkért tett.
Rosenauer tevékenysége igénybe vétetett más oldalról is. Az egyházi 

gyűléseken nemcsak az általa oly tapintatosan igazgatott iskola érdekében 
mondotta el több Ízben tartalomdús, érvekben gazdag beszédeit; de nem volt 
foutosabb egyházi ügy — kivált az utóbbi években —, melynek sikeres elin
tézésénél neki is kiváló szerep ne jutott volna. 1876-ik évben tagja lett a 
városi, majd pedig a megyei képviselő testületnek. Meghallgatták — több
nyire egyháza érdekében elmondott — szavait itt is. Egészséges nézetei 
helyesléssel találkoztak s igazságszeretetéért úgy r. kath., mint protestáns 
vallási! polgártársai részéről is általános tiszteletben részesült.

így folytak le folytonos munkában Rosenauer életének napjai. Ő bol
dog volt s megelégedett, mert munkálkodhatott. Boldogságát megzavará 
1876-ban atyjának halála, a kiben nemcsak a gondos, szerető és szeretett 
atyát veszté el, de a derék útmutatót is, a kinek nemes példáján indulva, ő 
maga is oly jeles férfiúvá lön. Talált azonban gazdag kárpótlást nejének, szül 
Barna Róza asszonynak, igaz szeretetében, kit engedve szíve legbensőbb ér
zelmeinek, 1876. évi február hó 17-én vezetett oltárhoz s véle oly boldog 
néhány hónapot töl ött. Talált kárpótlást férje halálán kesergő anyjának s testvé
reinek iránta tanúsított hű ragaszkodásában és néhány meghitt barátjában, 
kiknek körében oly szívesen időzött és oly jól érezte magát.

Rosenauer valóban sokat munkálkodott; rövid élete áldásteljes s 
gazdag tettekben. De az erőteljes s életének delén álló férfiúra, ki terveinek 
valósulását csak a jövőben várhatá, fáradságának gyümölcseit csak évek múl
tával élvezhette volna, a tetteknek egész sora várt még; igen, mi tőle még 
sokat reménylettünk.

Munkájának azonban — úgyszólván elején — megállíttatott. E 
reményteljes élet egy hosszas s kínteljes, majdnem két évig tartó betegségnek! 
mely időközben fájdalmas hatgerincz-csigolya-gyulladássá fejlődött, esett áldo
zatul. — Sem az orvosi tudomány, sem övéinek önfeláldozó szeretete nem 
menthetők meg őt többé. Rosenauer szellemének nagysága betegségében 
jelentkezett a maga valójában. Azon kínok, melyeket ő több, mint egy esz
tendeig állandóan ágyhozszegezetten átszenvedett, leirhatatlanok. Rettenetes 
fájdalmai éjjel-nappal gyötörték s voltak betegsége alatt időszakok, a midőn 
kínjai egy pillanatra sem enyhültek, midőn övéi egész napokon át csak szív
rázó jajszavait s kiáltozásait hallhatók, midőn szemeit álomra egy perezre 
sem csukható le s csak altatószerek alkalmazása által tudtak a borzasztó
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szenvedések által megtört s kimerült betegnek egy pillanatra nyugalmat 
nyújtani. 1SS0. évi november lió 1-éu végre az Úr szenvedéseinek határt 
szabott s hű szolgáját, ki keresztjét türelmesen s Isten akaratjában való 
megnyugvással viselte, e nehéz megpróbáltatás után, a minőt csak oly nagy 
lélek, a minő az övé volt, bírhatott el, magához szólította. Temetése novem
ber 4-én ment végbe. Egyházunk nagy halottját fényes végtisztességben 
részesítő s elismerésének e hű fia érdemei iránt, kiben szent ügyének ren- 
dithetlen harczosát veszítő, a legkiválóbb módon adott kifejezést. Emlékét 
jegyzőkönyvileg örökité meg. A számos koszorú között, melyek koporsóját 
boríték, ott feküdt a boldogult elhunytét felettébb fájláló beszterczebányai 
ev. egyház díszes koszorúja is. A drága tetemek felett, melyek a boldogult 
számos tisztelője kíséretében a halottas háznál elvégzett gyászszertartás után 
szentegyházunkba vitettek s ott az oltár előtt letetettek, a mely kitüntetésben 
csak az egyház legkiválóbb hívei szoktak részeltetni, Moczkovcsák János lel
kész és főesperes mondott megható, az elhunyt érdemeit híven ecsetelő, 
kenetteljes beszédet. Az Űr házából kivittük a boldogultat oda, a hol nincs 
többé fájdalom, a hol annyi szenvedés után végre nyugalmat talált. Gyá
szolják kora elhunytét neje, egyetlen kis fia, rokonai, egyháza, iskolánk és 
kartársai.

Ezen csakis 37 évet élt jeles férfiúról sokat lehetne még írnom; 
de nem engedi ezt a számomra kijelölt szűk tér. A mit még jellemzésére 
nézve néhány szóval elmondok, az inkább csak összegezése azon kitűnő ész 

- és szívbeli tulajdonságinak, melyeket életének egyes mozzanatainál már 
érintettem. — Bámultuk Rosenauerben mindnyájan az ő mélyen gondolkodó 
eszét, melynek Írott müvei mindvégig hű hirdetői maradnak; az ő ritka aka
raterejét, mely minden akadályával megbirkózott; az ő munkaszeretetét, mely 
mindenütt nyilvánult, a hol embertársainak használhatott. Életének ékességei 
közé számítandók továbbá az ő ritka becsületessége és igazságszeretete; 
mert a mily bátor és állhatatos harczosa volt ő mindenkivel szemben a jog
nak és igazságnak, oly igazlelkű' volt maga is, ment a kétszínűségnek még 
árnyékától is. — Nagyrabecsülte őt mindenki az ő határozott jelleméért, mely 
életének minden viszonyai között rendületlen s következetes maradt. — 
Benne a protestáns férfiúnak s igaz hazafinak valódi példányképe múlt ki. 
Rosenauer finom miveltségű ember, nagy és sokoldalú tudománynyal bíró 
tanár, példás férj és apa és jó kartárs volt.

Rosenauer a benne helyezett bizalomra méltónak bizonyult. Munká
jának jutalmát megtalálta kötelesség-teljesítésének megnyugtató tudatában.
Az ő nemes czéljai valósulnak-e? tervei létesülnek-e? — -------Ki tudná
ma megmondani? A derék előharczos, a bátor úttörő nincs többé! Vajha 
azon szellem, mely a boldogultat vezérlé, lakoznék mindenha közöttünk is! 
Vajha munkája méltó gyümölcsöket teremne!

Érzem, hogy halvány a kép, melyet e nemes alakról nyújtók; hal
vány főleg azok előtt, kik őt nálamnál jobban ismerték. Szolgáljon védel
memül azon körülmény, hogy aránylag nagyon is rövid volt azon idő, melyet 
a boldogulttal, mint ennek kartársa eltöltöttem, — ki fájdalom! épen

i
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akkor hagyá el iskolánkat, íuidőu őt behatóbban ismerni s életét mélyebben 
megfigyelni kezdettem.

Ezen adatokkal, melyeket róla igénytelen soraimban feljegyzettem, 
igaz szívből, kegyeletteljesen hálámat akartam kifejezni azon kitűnő férfiú 
emléke iránt, a kit olyannyira szerettem és tiszteltem, s a ki irántam is ba
ráti bizalommal viseltetek, nekem igazlelkű jóakaróm volt, engemet bölcs 
tanácsaival gyámolított, bajaimban vigasztalt s minden jóra buzdított.

írja meg majd az imént nyújtottam adatok alapján az enyiménél hi- 
vatottabb toll élettörténetét azon férfiúnak, ki elődeinek emlékét „A beszter- 
czebányai ág. ev. gymnasium története“ ezimű munkájában oly fényesen 
megörökítő.

Legyen áldott közöttünk emlékezete!

Hlavatsek András.

„Megtudhatlanok az Istennek Ítéletei, és végökre mehetetlenek az 
ő utai.“ Róm. 11, 33.

A midőn engemet 187S. évi April 15-én, születésem 60-ik évfordulóján 
barátaim látogatásukkal és jó kivánataikkal szerencséltettek, és midőn az Isten 
kegyelméből megélt ez ünnepélyes alkalomkor Heinlein, mint volt tanítványom 
’s már akkor több mint 20 éven át kollegám, a maga és barátim érzelmeit 
oly ékesen és meghatóan tolmácsolta: ki gondolta volna akkor, hogy még én 
fogom megírni halála után az ő életrajzát?! — De az Isten úgy rendelte : 
legyen meg tehát az ő akarata. Hirdessétek tehát én ajkaim, a melyek a 
boldogultat 33 év előtt oktatták, az Isten ezen emberének gyászos kimultát 
is istenfélő életét; hirdessétek azt kivált az ő volt tanítványainak, hogy 
megemlékezzenek elöljárójukról, ki nékik szólta az Istennek beszédét, és 
kövessék az ö hitét, és meg nem feledkezve arról, hogy 

„Nemo Deo, caris parentibus atque magistris 
Praemia pro meritis digna referre potest —“ 

legalább halála után ez által iparkodjanak hálájukat tanúsítani.
Heinlein Adolf született Beszterczebányán 1832. évi május hó 16-án. 

Atyja Henrik, odavaló polgár és kordoványos, anyja Zsuzsanna szül. Kupcsik 
kegyes keresztyének ezen egyedüli gyermeküket már annak legzsengébb 
korától fogva az isteni félelemben nevelték. — Adolf már 9 éves korában 
vesztette el még csak 28 éves hőn szeretett anyját, kinek halála után a 
fogékony gyermek szivébe plántált jó magnak hű ápolása és fejlesztése egészen 
az atyának jutott feladatúi, a ki ezen szent kötelmének lelkiismeretesen meg 
is felelt. — Az iskolai oktatás elemeit születési helyén nyerte Klimo Sámuel
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akkori tanítótól. Az 1842. év őszén belépett a helybeli evnn'g gymnasiumbn, 
a melyben gytnn. tanulmányainak nagy részét, az u. n. bölcsészeti folyamig 
Dillnberger Károly, Polevkovics János, Knzmányi Károly, Grossmann Lajos 
és Zsarnoviczky György tanárok alatt elvégezte. Már itt tűnt ki valamennyi 
tanulótársa között nemcsak rendkívüli emlékező tehetsége, hanem az előadott 
ismeretek felette könnyű felfogása által is. Szorgalma és erkölcsi magaviseleté 
is mindig példányszerű volt. A bölcsészeti tanfolyamot az 1849/50—1851/2-ik 
tanévekben a selmeci lyceumban végezte, a hol szem előtt tartva az idegen 
helyen tanulóknak adott amaz intést:

„Esto memor patriis cur huc sis missus ab oris!“ 
példás magaviseleté által tanárainak jóakaró szeleteiét rövid idő alatt magának 
kivívta. Tanárai voltak itt: Suhajda Lajos, Dr. Válykó Ede, Szrenka József,
— e két utóbbi mint supplens, — Király Józs. Pál, Csecsetka Samu, Kövessy
János és Kunz Károly. Kiváló figyelmet gerjesztett Heinlein ezen tanintézetben 
philosophiai elméje által Ivövessynél, a ki őt mindenképen lebeszélni iparkodott, 
azon szándékáról, hogy a theologiai tudományoknak szentelendi magát. Habár 
a besztercebányai egyháztól a Heinrich-féle 100 ftnyi ösztöndíjat már élvezte, 
Sebnecen a Róth-Teleky-féle ösztöndíjban is részesittetett. — 1852-ben
elhagyta a selmeci lyceumot csupa „kitűnő“ osztályzatú bizonyitványnyal. És 
ezen osztályzatokon kívül még fényesebb tanúságot tesznek példás maga
viseletéről a bizonyítványába jegyzett, őt kiválólag ajánló azon szavak: 
„Erkölcsi fokozata kitűnő. Komolysága, szendesége, szorgalma különös aján
latot érdemel.“ — Ezen gyönyörű bizonyitványnyal ment Heinlein az 1852. 
év őszén a bécsi evang. theol. facultásra, hol 5 félévig 1852—1855-ig tartóz
kodott. Tanárai voltak itt: Dr. Stählin H. Ág. egyháztanácsos, Dr. Knzmányi 
Károly, Laitner P., Dr. Otto Károly, Dr. Roskoft Gusztáv. Itt is minden 
tekintetben kitűnőnek bizonyulván be, a legnagyobb állami ösztöndíjjal lett 
kitüntetve. Itt Bécsben vette 1854. május 13-án azon szomorú hirt, hogy hőn 
szeretett atyja, a ki becsülete miatt Besztercebányán általános tiszteletben 
részesült, még elég fiatal, mert csak 51 éves korában az élők sorából 
kiszólittatott.

Az 1855-ki nyári félév elején elhagyta a bécsi theol. facultást, a 
hallei egyetemre menvén, hol a theologiai tudományokat leginkább Német
ország akkori theol. tudományos világának két hires coryphaeusa: Dr. Tholuck 
Ág. és Dr. Müller Gyula alatt három féléven át hallgatta. E két tudóson 
kívül a legtöbb vonzerővel bírt. reá nézve Dr. Erdmann János, kinek 
philosophiai előadásait kiváló szeretettel látogatta. Részt vett Dr. Joachimthalnak 
mathematikai előadásain is. Az említett, tudományosságuk által világszerte 
ismeretes férfiak felismervén Heinleinnak a tudományokra kiválóan hivatott 
szellemét, közelebb ismeretségükre és társalgásukra is méltatták őt; nevezetesen
— a mint erről Heinleinnak hallei naplója tanúskodik — Tholuck vévé őt 
magával gyakran hires — és tanítványainak felejíketlen — sétáira.

Egy ilyen séta alkalmával — a naplói jegyzet szerint. 1856. évi 
Január 22-én — Tholuck azon kérdést intézte Heinleinhoz: Miképen vélekedik 
Spenernek ama tételéről: „Scripturam sacram nisi\enatus intelligere potest.“
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Heinlein védte a tételt, Tholuck ellent mondott. — Másfél óráig tartott az e 
feletti vita, a mely Heinleinnak becsületére, Tholucknak pedig örömére 
szolgált elannyira, bogy ez végre oda nyilatkozott: „Das ist eine Freude, 
einen Ungarn so disputiren zu hören!“ és a további beszélgetés folyama alatt 
még hízelgőbben: „Das ist eine Freude, wenn ein Ungar über den Prof. 
Tholuck noch hinaus geht!“ E vitatkozás után megveregette Tholuck Heinlein 
vállát és rábeszélni igyekezett őt, hogy tegye le a philosophiai tudorságot, a 
theologiai vizsgát „pro licentia docendi,“ és telepedjék le Halléban mint 
Licentiatus. Azonban Heinlein Ovid azon szavainak érzetében:

„Nescio qua natale solum dulcedine cunctus
Ducit, et immemores non sinit esse sui.“ 

és a szent irás azon intése iránti kegyeletében: „lakozzál e földön és élj 
hit által“ (37. Zsoltár 3.), illőbbnek találta hazájának szentelni erejét, bábár 
szerényebb kilátások mellett is, mint a külföldnek.

Ezért a hallei egyetemen töltött harmadik félév után 1856. évi 
augustusban visszatért hazájába, hogy az ott szerzett ismereteit itt honfitársai 
javára felhasználja. Midőn szülővárosába, Beszterczebányára, visszatért, már 
meg volt választva tanárúi az itteni evang. gymnasiumba, a mely az akkori 
időben tanerők hiánya miatt ideiglenesen reáltanodává váltóztattatott át, de 
a következő évben ismét gymnasiummá reorganisáltatott. — Itt három volt 
tanárával Dillnberger Károlylyal, Polevkovics Jánossal és Grossmann Lajossal 
lépett tiszttársi viszonyba, kik közül Dillnberger Károlynak csakhamar be
következett visszalépése után a tanári pályáról, a két utóbbival 24 éven át 
mindig a legszebb egyetértésben együtt munkálkodott a reá bizott fiatalság 
szellemi és szivbeli nevelésén. Az előbbinek visszalépése után átvette a 
gymnasium igazgatását is, melytől 1860-ban az ismeretes patentális küzdelmek 
folytán megválni kénytelen volt, de a mely későbben, midőn az évenkint 
változóvá tétetett, ismét az ő kezébe ment át. — Csak az utolsó időkben, a 
midőn tanári hivatala mellett egyébbel is el volt foglalva, nem fogadta el a 
neki sor szerint jutott igazgatóságot.

Főhivatalán, a tanárságon kivül viselte Heinlein tiz éven át a helyben 
keletkezett hitelegylet pénztárnokságát is, mely hivatalában kiváló bizalommal 
és szeretettel találkozott, kivált a szegénysorsú népnél. Az utolsó években 
megtisztelte őt a beszterczebányai evang. egyház is pénztárnoki fontos hiva
talával, melyet szinte példányszerű lelkiismeretességgel és szakavatott tapinta
tossággal viselt, úgy hogy az általános elismerés és feltétlen bizalom lett 
megérdemlett ’s neki édes jutalma.

Működése főmezején, az iskolában, Heinlein a jelenlegi körülmények 
között pótolhatlan volt. Az ő alapos tudományosságának, az ő kitűnő mód
szerének, az ő világos, élénk, lelkes és lelkesítő előadásának és példás 
lelkiismeretességének meg is volt adva a legfényesebb siker, úgy hogy azon 
tanulók, a kik a mivelődésükre nyújtott alkalmat kiaknázni akarták és tudták) 
Heinleint halálukig a leghálásabb kegyelettel emlegetni fogják. — És dacára 
azon kátói szigornak, melyet ő az iskolában gyakorolt, tanítványai mégis
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nemcsak feltétlen engedelmesseggel, hanem tisztelettel és szeretettel is ragasz
kodtak ő hozzá.

Főtárgyai a classicus, tehát a latin és görög nyelvek voltak, részben 
a mathematica is. Azonkívül a szükség esetében, a mi elegendő tanerőkkel 
nem mindig rendelkező evang. tanintézeteinknél gyakran beáll, más tárgyakat 
is adott elő, a természetrajzot kivéve valamennyit, és bízvást teszsziik hozzá, 
valamennyit kitünően.

Az utolsó időkben kiváló szorgalommal szentelte magát az érintett 
classicus nyelvek mélyebb és alaposabb magántanulmányának, behatóan foglal
kozván főleg az összehasonlító nyelvtannal és a classicus irók buzgó olvasásával, 
a mihez magának számos és költséges forrásokat is megszerzett.

Volt tanítványai közül, a kik ő alatta és tiszttársai alatt a besztercze- 
bányai evang. gymnasiumban vetették meg tudományos alapjokat, kilencen 
lettek tanárok, kik közül most is áldásosán működnek ketten Pozsonyban, 
egy a pesti, egy pedig a beszterczebányai gymnasiumban.

Heinlein általában nem volt mindennapi tünemény. Az ő kiváló lelki 
tehetségei, melyekkel őt az Úr gazdagon megáldá, az ő mély philosophiai 
elméje, az ő rendkívüli emlékező tehetsége, az ő vasszorgalma és kitartása 
mindenre tették őt alkalmassá. Emlékezete annyira hű és megbízható volt. 
hogy nemcsak a szent irás mondatait vers és szó szerint idézhette, hanem 
évek előtt történt napi eseményeknek még napját is biztosan eltalálta. Sőt 
mint hitelegyleti pénztárnok, hol mindennap annyi féllel volt dolga, még arra 
is tudott biztosan emlékezni, kit milyen pénzzel fizetett ki.

Heinlein jellemének fővonása volt a mély, a teljesen Krisztus tanától 
áthatott kegyesség. A mint fiatal korában leginkább theologiával foglalkozott 
úgy későbben is, a midőn mint tanárnak más tárgyakkal is kellett foglalkoznia, 
egészen haláláig theologus, még pedig positiv, igazhitű theologus maradt. 
Ezen testetlen kegyesség volt forrása többi keresztyén erényeinek is, az ő 
példányszerű becsületességének, az ő szelídségének, az ő békeszeretetének, 
az ő szerénységének és szolgálatkészségének, de kivált azon bámulatra és 
tiszteletre egyaránt kényszerítő keresztyén jellemnagyságának, melyet súlyos 
betegségében, sőt még a biztos halállal szemben is tanúsított.

Természete hajlamához képest keveset szólt, inkább magába zárt 
elmélkedő irányú lévén, előtérbe soha sem tolakodott, a lármás, nyilvános 
életet, a vig társaságokat soha sem kereste. I)e a mikor a nyilvános élet 
mozgalmaiba vonatott, akkor mindig érett, megfontolt, jóirányú és ahhoz 
még jellemteljes biztossággal, folyékonyan és világosan elmondott szavai mindig 
hatást gyakoroltak, a miben nem csekély előnyére vált azon — fájdalom, mai 
nap csak igen ritkán mutatkozó — körülmény, hogy e haza három fő nyelvét, 
a magyart, németet és tótot, akár szóban, akár Írásban tökéletesen bírta.

Nyomulásban tőle — néhány hírlapi czikken és hivatalos közleményen 
kívül — mi sem jelent meg, de annál áldásosabban működött ő magasztos 
hivatásának szerény négy fala között, iskolájában.

Avval, ki őt sértette, ki róla valami tisztátalan szándékot feltenni 
képes volt, Heinlein gyakran túlzott finom tapintatánál ’s különben is vissza
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vonult természeténél fogva, bizalmasabb érintkezésbe jutni évekig is tartózkodott 
a nélkül, hogy még a legtávolabbról is mutatta volna akár csak árnyékát az 
ellenséges érzületnek. Egyáltaljában ott, a hol a nyilvános életben rokon
szenvező lélekre nem akadt, ott magával és boldog házi életével is teljesen 
meg tudott elégedni.

Heinlein kollegiális lelkületének egyik ritka bizonyságául szolgálhat 
azon körülmény is, hogy e sorok írója, legbensőbb barátai egyikének kivételével, 
teljes életében senkivel sem folytatott oly zavartalan egyetértésit viszonyt, 
mint épen Heinleinnal.

Ritka esetként említendő fel továbbá azon körülmény is, hogy ő neki, 
mint a kinek Polevkovics János még 1842-ben legelső gynmasialis tanára és 
majd 24 évig kollegája volt, 1880. évi április 25-én azon különös szerencse 
jutott részül, hogy a nevezettet, az e napon 50 éves tanárkodásának jubileumát 
hálás egyházával együtt ünneplőt, a maga és többi kollegáinak nevében 
üdvözölhető, még pedig egy valóban evang. tanárhoz méltó fenkölt irányú és 
kenetes szavú beszédben, melynek minden szava Heinlein tiszteletre méltó 
jellemét rokonszenvesen tünteti fel.

Habár Heinlein — a mint fenntebbiekből is kitűnik — határozottan 
komoly jellemű volt, ’s ezért leginkább kollegái társaságát kereste, mégis, 
ha hozzá való, vele rokonszenvező és rokonérzelmű emberek vig társaságába 
jutott, vig is tudott lenni, soha sem lépvén át azonban az illem és erkölcsiség 
határait. Ez leginkább akkor szokott történni, ha a társasággal kedves dalainak 
valamelyikét énekelhető el.

Alkalmasint ezen természeti komolyságára vihető vissza az is, hogy 
Heinlein, ki már Halleben egy időben vért kezdett hányni, kinek mindkét 
szülője és egyéb rokonai is fiatal korban haltak el, sőt kinek saját édes 
anyja vérhányás következtében múlt ki, maga magának sem jósolt hosszú 
életet és igen gyakran foglalkozott azon gondolattal, hogy tüdőbajban szenved 
és hogy közel van halála. — Jellemző e tekintetben, hogy Heinlein már 
fiatal korában, már tanárkodása első éveiben, Grossmann L. kollegájával és 
volt tanárával folytatott intim társalgások közben a legvigabb hangulatból 
igen gyakran melancholiába csapott át, hogy pl. a „Legény, ne szorítsd 
kezemet“ című dalocska után azonnal intonálta a tót énekes könyvnek 809 sz. 
a halálról szóló énekét.

Ezen gondolat, úgy látszik, már Halléban foglalkodtatta őt, habár 
azt már akkor is az Isten szent akarata iránti feltétlen alázattal ápolta 
szivében. Legalább az tűnik ki már említett ballei naplójának 185G. évi 
febr. 8-ról kelt jegyzetéből, a hol ezt mondja: „Gyámom azon szomorú hirt 
közli velem, hogy Kupcsik, családunk anyai ágának utolsó sarjadéka 185G, 
jan. 6-án az Űrban elszenderült. Béke hamvaira! 'Édes Istenem! Mi lesz mi 
velünk? Iszonyú fergeteg vonul el családunk fölött; az atyák közül egy sincs 
többé, és a fiúk elfognak esni!“ És ugyanazon évi febr. 24-én a következő 
szavakat irta be: „Ügy látszik, hogy megint vért köptem, mi oly iszonyú 
köhögéssel járt, minőm még nem volt. E rövid életért is hálát adok neked,
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kegyelmes Istenem! Tudom, hogy már kialudni készül éltem világa -— á mint 
az Isten rendelte, ne az én akaratom, hanem az övé legyen meg!“

És a rövid földi életről táplált ezen sejtelme teljesült is, a mennyi
ben 1880. évi december hó 29-én nem egészen 49 éves, tehát elég fiatal 
korában, meghalt. Nem ugyan tüdöbajban, a mint ő azt mindig hitte, mivel 
boncolásakor tüdeje egészen egészségesnek bizonyult be, hanem bélrák követ
keztében, mely az ő rendkívül tevékeny és áldásos életének véget vetett. 
Utolsó szavai voltak: „Nazaréti szent Jézusom, vezess engem mennyei kapu
idon át a te országodba!“

Halála előtt — 1880. évi december hó 18-án— a midőn már érezte, 
hogy elkellend búcsúznia a világtól és hőn szeretett kedveseitől, távirati utón 
magához hivatta legkedvesebb barátját. Baltik Frigyest, szt. miklósi lelkészt 
és liptói főesperest, kivel már fiatal korában és még inkább együttes tanári 
működésűk idejében lelke és szive szorosan egybeforrt, s kivel a jobb hazába 
vezető út küszöbén baráti és testvéri kezet szorítani hőn kívánkozott. Ezen 
megható, felejthetlen búcsúlátogatásról maga Baltik a közetkezőket mondja; 
„Jelenlétemben készült el mint keresztyén a küzdelemre azon utolsó ellen
séggel, melynek neve: halál. Elolvastatta magának általam az Isten igéjéből 
János ev. XVII. és II. kor. IV. fejezetét (kedvencrészeit), melynek 17. versé
nél: —, mert a mi nyomorúságunknak egy szempillantásig való könnyűsége, 
a dicsőségnek felette igen-igen örökkévaló állandóságát szerzi nekünk’ —- 
fájdalmai dacára örömteljesen felkiáltott: Ez az én versem az én fejezetem
ben!’ — Ezen alkalommal kifejezte azon végkívánatát is, hogy őt Baltik 
temesse e l ; a mi azonban nem történhetett meg, mert temetése épen újév 
napjára esett, a midőn nem hagyhatja el lelkész az ő egyházát. Eltemette 
tehát Mockovcsák János Tiv., helybeli lelkész és főesperes, a ki neki az Űr 
szt. vacsoráját is nyújtotta karácson második ünnepén.

Mily általános tiszteletben, szeretedben és bizalomban részesült Heinlein 
szülővárosa lakosainak részéről, az fényesen bizonyult be temetésén. Koporsója 
el volt árasztva koszorúkkal; nem is vitetett — a mint az itt szokás — kocsin, 
hanem a gyászháztól kezdve egészen a sírig a különféle testületek tagjai által 
felváltva. Ritkán látott Besztercebánya oly nagy és egyúttal az őszinte fáj
dalom és részvét miatt oly megható temetést, mint Heinleinét, kit, mint tisz
telve szeretett, fájdalom korán elhúnyt fiát majdnem az egész város kísérte 
a kényeknek, mert a síroknak szentelt helyére!

Családi életéről ezen nemes és hálás emlékezetre méltó férfiúnak elég 
lesz annyit említeni, hogy Heinlein példás félj és atya volt, hogy házában az 
Isten félelme lakozott, melyben gyermekeit is a legnagyobb bnzgósággal ne
velte, és hogy családja ellátásáról majdnem túlaggályosan gondoskodott. Utána 
visszamaradt özvegye és három gyermeke, egy leány és két fiú.

A mi végül testalkatát illeti, közép, inkább alacsony, mint magas ter
metű volt. Fiatal korában nem ok nélkül a szép külsejű férfiakhoz számíttatott. 
Nagy fénylő szeme, magas nyílt homloka, egészen szabályos arcvonásai, 
sűrű göndör haja, sajátságosán vonzóvá tették személyiségét és az ő sűrű 
nagy szakáin, valamint az ő komoly, férfias tekintete tiszteletet gerjesztett
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iránta. Az utolsó években szemeinek fénye tetemesen elhalványult, haja feltű
nően megritkult és megőszült, s ő általában annyira megöregedett, hogy őt 
mindenki, ki korát nem ismerte, inkább 60 mint 49 évesnek tartotta.

Kialudt egészen, örökre kialudt az egykor ragyogó szellemének 
fényétől fényes szemek világa, clsápadt az arca, megtört az ereje azon 
férfiúnak, a ki magasabb hivatásra volt képes, mint neki életében osztály
részül jutott.

Áldva legyen ez igaznak emlékezete közöttünk!

Grossmann Tódor Lajos.

2
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Adatok iskolánk ez  évi é l e téhez  és  vegyes  közlemények.
Álljanak itt intézetünk beléletét illetőleg a következők.
Még a múlt tanévben nyugalomba lépett érdemes veteránunk. Polev- 

kovics János, tanszékére egyházközségünk Junker Ágoston tanárjelölt urat hívta 
meg. Intézetünk derék igazgatójának, immár boldogult felejthetetlen Rosenatier 
Károlyunknak, súlyos állapotában a mindnyájunk által forrón óhajtott javulás 
a szünnapok alatt sem állott be; sőt fájdalom! ekkor tudtuk már, hogy éle
tének napjai meg vannak számlálva s közeledik a szomorú óra, a midőn el 
kell őt majd veszítenünk. Ezek folytán t. egyházközségünk tanszékének be
töltése iránt ideje-korán gondoskodott, ezzel Varga Mihály tanárjelölt urat 
kínálván meg. Az igazgatói teendők ideiglenes vezetésével továbbra is Hla- 
vatsek András tanár bízatott meg. A nevezett urak elfogadva egyházunk 
meghívását, augusztus hó utolsó napjaiban körünkbe érkeztek.

A tanári kar ekként kiegészíttetvén, szeptembg- hó 4-én, kikérve 
Istenünk segedelmét, ünnepélyesen megnyitottuk az uj tanévet s megkez
dettük a tanítást.

November I-én bekövetkezett végre, a mit oly remegve vártunk: Rose- 
nauer Károly hosszas, kinteljes betegség után meghalt. De alig kisértük 
őt ki az örök nyugalom helyére; még a halála okozta fájdalom első benyomásai 
alatt voltunk; még nem barátkozhattunk meg a gondolattal sem, hogy Rosenaner 
Károly nincs többé: máris egy másik forrón szeretett kartárs, Heinlein Adolf 
ravatala körül állottunk, hogy felette fájdalmunknak őszinte könyeit hullas
suk s a váratlanul elhunyt jeles férfiútól megtört szívvel búcsút vegyünk. 
Halálának napja: deczember ‘29-ike.

Boldogult két kartársunk emlékének ez értesítő első lapjain szentel
tünk néhány kegyeletteljes sort, Méltassa azokat becses figyelmére a szíves olvasó.

Áldás és béke lebegjen hamvaik felett!
Hogy a bennünket oly váratlanul ért súlyos csapás folytán a tanítás 

menetében akadály ne álljon be, az üresedésbe jött órák betöltése iránt 
azonnal intézkedve lön.

Egyházközségünk bizalomteljes megkeresése folytán ugyanis Ő nagy
sága dr. Klamarik János, tankerületi főigazgató úr szíves volt megengedni,
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hogy a helybeli róni. hath. hir. főgymnasium három derék fiatal tanára, neveze
tesen: dr. Csengeri János, Malatinszky János és Bicsovszky Károly urak a 
boldogult tantárgyainak tanítását magukra vállalhassák s nehéz helyzetünkben 
segélyünkre siethessenek. Január hó 10-től fogva tehát dr. Csengeri János 
úr tanítá a hellen nyelvet az V. osztályban, heti 5 órában; Malatinszky János 
úr tanítá a latin nyelvet a II. osztályban, heti 6 órában; Bicsovszky Károly 
úr tanítá a latin nyelvet az I. osztályban, heti 6 órában.

Úgy ö  nagysága, mint az említett tanár urak is fogadják szívessé
gükért legőszintébb köszönetünket.

Iskolánk osztályainak száma a jövő tanévben egygyel kevesbedni 
fog. Egyházunk az ötödik osztályt, melyet különben is évenkint csak 5—9 
tanuló látogatott s fentartása aránylag nagy költséggel járt, f. é. május hó 
15-én tartott conventjében (nem véglegesen) bezáratni határozta. Az ekként 
megtakarított összeget meglevő tanintézetei érdekében egyházunk igen jól 
fogja fel használhatni. — Ha idővel majd a mostaniaknál kedvezőbb körül
mények közé jön, ismét gondolhat gymnasiumának tágítására. — S szabadjon 
reménylenünk —- teljes kiegészítésére is. Adja Isten!

Növendékeink egészségi állapota a lefolyt tanévben általánosságban 
kielégítőnek mondható, a mennyiben eltekintve a kisebb bajoktól, huzamo
sabb betegségben csak egy tanulónk szenvedett.

Nem mulasztjuk el e helyen tek. dr. Dillnberger Emil úrnak azon 
nagylelkű orvosi segélyért, melyet beteg tanulóiaknak ingyen nyújtani szíves
kedett, legforróbb köszönetünket mondani.

Tanulóinknak a tanév folytán tanúsított erkölcsi magaviseletével 
egészben véve szintén megvoltunk elégedve; azoban sajnálattal kell felemlí
tenünk, hogy egyesek irányában az iskolai törvények értelmében szigorúbban 
kellett eljárnunk; sőt egy tanulót évközben az intézetből el is kellett tá- 
volítanunk.

Az ist. tiszteletet az ifjúság vasárnaponkint szorgalmasan látogatta, 
mindig legalább egy tanár kíséretében. Az úrvacsorájával két ízben élt, u. in. 
October 31-én és április 12-én.

Intézetünk tannyelve: a magyar nyelv; az alsó két osztályban se
gédnyelvek: a tót és német nyelv.

Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk:
a) erkölcsi magaviseletben: 1 =  jó, 2 =  szabályszerű, 3 - rossz.
b) a tanulmányokban való előmenetelben: 1 jeles, 2 =  jó, 3 =  

elégséges, 4 =  elégtelen.
Azon tanulók, kik egy vagy két tárgyból elégtelen osztályt kaptak, 

a tanári kar engedelmével pótvizsgához bocsáthatók; ha azonban valakinek 
több tantárgyból van elégtelen ostázlyzata, az osztály ismétlésére utasíttatik.

A t. ez. szüléket fiaiknak évközben tanúsított előmeneteléről az év 
folytán több Ízben értesíteni el nem mulasztottuk.

Az első félév januárius 30-án végeztetett b e ; a második félév február 
3-án kezdődött.
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Az évi szigorlatok június 14—22-ig folytak le. — A tanév Ő főtisz- 
telendősége a superintendens úr képviselőjének, nt. Moczkovcsák János zólyom- 
egyházmegyei főesperes úrnak jelenlétében, az ünnepélyes közvizsgával június 
23-án záratott be. Ezen alkalommal osztattak ki az ösztöndíjak és jutalom 
könyvek is.

II.

Igazgató t a n ács .
Gymnasiumunk a beszterczebányai ág. k. ev. egyházközségnek, mint 

ezen intézet tulajdonosának és fentartójának kebeléből választott igazgató 
tanács vezetése alatt áll.

Tiszteletbeli elnöke: báró Radvánszky Antal Ő nagy méltósága, való
ságos belső titkos tanácsos, egyetemes felügyelő, Zólyom megye főispánja, 
stb., mint egyházunk tiszteletbeli felügyelője. Elnökeitek, dr. Dillnberger Emil 
úr, helybeli felügyelő.

Tagjai: nt. Pénzéi Antal és Moczkovcsák János T. lelkészek, Burkov- 
szky Kálmán, Bothár Samu, Drexler Frigyes. Gáliv Samu, Greisinger János, 
Hulley Dániel, dr. Mályusz Károly, Szumrák Pál, Thurzó Lajos, Stádler 
Tófor, Vágner Károly, Grossmann Lajos, Heinlein Adolf, Lindtner Dániel, Orpha- 
nidesz Károly, Polevkovics János, Rosenauer Károly és Hlavatsek András h.ig.

III.

T a n á r i  szem é lyze t .
Igazgató: Rosenauer Károly. Meghalt 18S0. évi november hó 1-én.
Grossmann Lajos, r. t. tanította a latin nyelvet a III. és V., a ma

gyart az I., a tótot az I.. III. és IV. osztályban. Heti óraszáma 19.
Heinlein Adolf, r. t. tanította a latin nyelvet az I. és II., a hellént 

az V. osztályban. Heti óraszáma 20. Meghalt 1880. évi deczember hó 29-én.
Hlavatsek András, r. t. és hely. igazgató, tanította a vallástant I—V., 

a magyar nyelvet a II. és IV., a földrajzot a I., a történelmet az V. osztály
ban. Heti óraszáma 20.

Junker Ágoston, h. t. tanította a német nyelvet, I—V., a történelmet 
és földrajzot a II. és IV., a természetrajzot az L, II. és V. osztályban. Heti 
óraszáma 22.

Kmety János, r. t. tanította a mennyiségtant az I. II. és V., a ter
mészettant a III. és IV. a tót nyelvet a II. és V. osztályban. Heti óra
száma 20. *)

*) H alála után, m int említve volt, jan u ár 10-töl kezdve az általa tan íto tt tá r 
gyak tan ítását Bicsovszky Károly, M alatinszky János és dr. Csengeri János ta n á r urak 
voltak szívesek magokra vállalni.
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Varga Mihály, h. t. tanította a latin nyelvet a IV., a magyart a III. 
és V., a történelmet a III. és a mennyiségtant a III. és IV. osztályban. Heti 
óraszáma 22.

Je g y z e t . A vallástanban róni. kath. tanulóink dr. Gonda György 
helybeli r. kath. főgymnasiumi bittanár, mózes vallása tanulóink pedig Hirsch- 
Goldzieher Izrael beszterczebányai főrabbi által oktattattak.

IV.

Tanterv .
I. osztály. Főnöke: Heinlein Adolf; 1881. jan. 1-töl fogva:

Hlavatsek András.

1. Vallástan, h. 2 óra. A téli félévben: ó-szövetségi válogatott tör
ténetek alapján a hit- és erkölestani igazságok fejtegetése; Palaestina föld
rajza. T. k. Noszág és Calvi. A nyári félévben: a tíz parancsolat; a magya
roknál Vendel-Pálfy, a németeknél Panischer szerint, a tót születésiieknél 
pedig a zólyomi ev. esperesség által kiadott káté nyomán.

2. Latin nyelv, h. 7 ó. Mondattani alapon a névalakok és a „sum“ 
ige megfelelő fordítási és elemzési gyakorlatokkal; a szükséges szók enilé- 
kelése; házi és iskolai dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Modattani alapon a teljes alaktan. Egyszerű 
bővített mondatok elemezése és szerkesztése; válogatott olvasmányok fejte
getése, fordítása és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Dr. Lutter N. nyelv
tana és Dlhányi Zs. olvasókönyve.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A fő- és melléknév alaktana; fordítások, elem
zések, olvasmányok; egyes darabok emlékelése. T. k. Georgs deutsche Gram
matik és Toepler nyelvtana.

5. Tót nyelv') h. 2 ó. Az elemi iskolából hozott nyelvtani ismeretek 
ismétlése után a főnevek, melléknevek, névmások és számnevek ragozása; 
olvasmányok, egyes darabok emlékelése, házi dolgozatok. T. k. Mráz F. nyelv, 
és Loos J. o. k.

0. Földrajz, h. 2 ó. Előismeretek, a földnek általános physikai és po
litikai ismertetése. Térképek készítése. T. k. Bellinger-Fényes.

7. Mennyiségtan, h. 4 ó. Tizedes rendszer, tizedes törtek; a 4 alap
művelet nevezetlen és nevezett egész számokkal, tizedes és közönséges tör
tekkel. — Pont, vonalak, szögek, háromszögek. Ezzel összekötve mértani rajz 
körzővel és vonaszszal. T. k. Mocník-Szabóky.

8. Termény rajz, h. 2 ó. Állattan: emlősök, madarak, rovarok. T. k- 
Pokorny-Dékány. *)

*) E tan tárgy  tanulásától több tanuló föl volt mentve.
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II. osztály. Főnöke: Junker Ágoston.
1. Vallásion, h. 2 o. A/, Új-szövetség nyomán: Jézus élete.
2. Lalin nyelv, h. 7 ó. Az alaktan befejezése; fordítási gyakorlatok 

és elemezések; szók emlékülése és házi dolgozatok. T. k. Sehultz-Kiss latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Az I. osztályban átvett tananyag folytonos 
ismétlése mellett az igeragozás; egyszerű bővített mondat. Válogatott dara
bok olvasása, az olvasottaknak fordítása (a növendékek anyanyelvére), elem
zése és emlékelése; házi és iskolai dolgozatok. T. k. mint az I. osztályban.

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

.5. Tót nclyv, h. 2 ó. Az első osztálybeli tananyag tüzetes ismétlése 
után az ige. Olvasmányok, elemezések, házi dolgozatok. T. k. mint az 1. 
osztályban.

6. Történelem és földrajz, h. 3 ó. Ókori történelem életirati vázlatok
ban. Az európai államok bővebb leírása; térképek készítése. T k. Zsilinszky 
és Bellinger — Fényes.

7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Az I. osztály pensumának átismétlése után 
a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok, egyszerű hármas szabály, 
egyszerű kamatszámolás száztól, százra, százban, olasz gyakorlat. A négy
es sokszögek alakítása, területszámítás. Pythagoras tantétele, egyenes vonalú 
idomok átalakítása, mértani viszonyok, arányok, a háromszögek hasonlósága 
megfelelő mértani rajzzal. T. k. Mocnik-Szabóky.

8. Terményrajz, h. 2 ó. Ásványtan; f. k. Dorner J . — Növénytan; t. k. 
Pokorny-Dékány.

III. osztály. Főnöke: Grossmann Lajos.
1. Vallástan, k. 2 óra Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni 

prot. egyház története. T. k. Pálfy S. (magyar) és Baltik F. (tót).
2. Latin nyelv, li 6 ó. Az alaktan folytonos ismétlése mellett az 

esettan megfelelő fordítási gyakorlatokkal. Cornelius Neposból: Miltiades, Ari
stides és Cimon elemezve, emlékelve; házi dolgozatok. T. k. Scbultz-Kiss 
nyelvtana és gyakorló könyve; Cor. Nepos, ed. Vass.

3. Magyar nyelv, h. 3 ó. Egyszerű és összetett mondatok; írásbeli 
jegyek használata egyszerű-bővített és összetett mondatokban, óráról-órára 
készített példákkal; költemények elemezése, emlékelése és szavalása: válogatott 
darabok olvasása; házi dolgozatok. T. k. Torkos magyar nyelvtana és Dlhányi 
olvasó könyve.

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

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Az alaktan ismétlése után az egész mondattan, 
válogatott darabok olvasása, fejtegetése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. 
Mráz F. ny. t., Loos J. o. k.
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6. Földrajz és történelem, h. 3 ó. A közép- és újkor történelme 
életrajzi vázlatokban, megfelelő fali abroszok használatával; térkép és kor- 
tábla készítés. T. k. Zsilinszky.

7. Mennyiségtan, b. 3 ó. A betűszámtan elemei, hatványozás, gyök
vonás. A kör, kerülők, mentelek, hajtalék. T.. k. Moönik-Szabóky.

8. Természettan, h. 2 ó. A testek általános tulajdonságai, a részecs- 
erők hatása, hőtan. A vegytan elemei. T. k. Greguss Gy. és Fehér-Ipoly.
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IV. osztály. F őn ök e: Varga Mihály.
1. Validstem, h. 2 ó. Keresztyén hit- és erkölcstan. T. k. Tischer- 

Margócsy (magyar), Palmer (német), Kuzmányi (tót).
2. Latin nyelv, h. 7 ó. Az alaktan és esettan átismétlése után az 

idő- és módtan fordítási gyakorlatokkal; házi és iskolai dolgozatok; proso- 
diából a lényegesebb szabályok. Cornelius Neposból: Themistocles, Aristides, 
Phocion, Hamilcar, Hannibal czímű szakaszok fordítva, elemezve és részben 
emlékelve. Ovidiusból: Fast. II. k. 83—118 v.; Metamorpb. I. k. 8!)—252 v.; 
VIII. k. 183—235 v. T. k, Schultz-Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve ; Cornelius 
Nepos, ed. Vass; Ovidius ed. Veress.

3. Magyarnyelv, h. 2 ó. A mondattan befejezése; az éleiben leginkább 
előforduló ügyiratok elméletileg és gyakorlatilag; válogatott darabok olvasása, 
elemezése és emlékelése; házi dolgozatok. T. k. Torkos ny., Laky I). irály- 
tana és Hlhányi olv. k.

4. Német nyelv, h. 2 ó. A mondattan befejezése, olvasmányok, irály- 
gyakorlatok. T. k. mint a III. osztályban.

5. Tót nyelv, h. 2 ó. Egyesülten a III. osztálylyal.
tí. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Magyarország története és föld

rajza. T. k. Horváth Mihály (kis kiadás) és Visontay.
7. Mennyiségtan, h. 3 ó. Összetett viszonyok és arányok, összetett 

hármas szabály, egyszerű kamatszámolás, időhatár-számolás, társaságszabály, 
vegyítés-, lánczszabály, kamatok kamatja. Első fokú egyenletek egy és több 
ismeretlennel. T. k. Mocnik-Szabóky. Tömörmértan. T. k. Mocnik-Szabóky.

8. Természettan, h. 3 ó. Nyug- és mozt.an, delejesség, villanyosság, 
hang-, fény- és hőtan, megfelelő kísérletekkel. T. k. Greguss Gy.

V osztály. Főnöke: Kmety János.
1. Vallástan, h. 2 ó. Bevezetés az ó-szövetségi könyvekbe Zsarnay 

L. tankönyve szerint. Válogatott bibliai szakaszok olvasása, magyarázása és 
emlékelése.

2. Latin nyelv, h. 6 ó. Az alaktan és mondattan ismétlése és bő
vítése; J. Caesar de bello Gallico I. k. Ovidius Trist. III. k. El. 4. Meta- 
morph. XL 1—194. lib. XIII. 1—145. Svábi és Kolmár fordítási gyakorlatok. 
Házi dolgozatok. T. k. Schultz-Kiss nyelvtana, Ballal Jul. Caesar, Veress 
Ovidius; Svábi fordítási gyakorlatok.
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3. Hellen nyelv, h. 6 ó. Az alaktan a „p.t“ végzetű igékig. T. k. Curtius-
Schenkl.

4. Magyar nyelv, h. 3 ó. Irály- és költészettan. olvasmányok, írás
beli dolgozatok. T. k. Névy László: az Írásművek elmélete és Szvorényi sze
melvényei.

5. Német nyelv, b. 2 ó. Az alaktan ismétlése. Hetenkint egy házi dol
gozat. Olvasmányok. T. k. mint a IV. osztályban.

ti. Tói nyelv, k. 1 ó. Mondattan ismétlése, válogatott darabok olva
sása, elemzése és emlékelése, házi dolgozatok. T. k. Mráz F. ny. és Loos 
J . o*. k.

7. Földrajz és történelem, h. 3 ó. Ókor, jelesül: a keleti népek, a 
görögök és rómaiak története. T. k. Szilágyi Sándor.

8. Mennyiségtan, h. 5 ó. Algebrai általános fogalmak, számok fajai 
és tulajdonságai, alapműveletek fölt étien algebrai számokkal, a hányados kü
lönféle jelentései, nevezetesen: a közönséges és tizedes törtek, a viszonyok 
s arányiatok. Sikmértan: az egyenes vonalú idomok és a kör. T. k. Mocnik- 
Kla marik.

!). Természettudományok, h. 2 ó. Vegytan; t. k. DékányR.—Ásványtan; 
t. k. Dorner J. felsőbb osztályok számára irt műve.

V.

Mellékin tézetek .
1. RujzisJcola. A gymnasium négy alsó osztályára nézve a rajz köte

lező tantárgy. A rajziskola két fokosztályból állott ; az egyikben az I. és II, 
a másikban a III. és IV. o. növendékei nyertek heti két órában oktatást.

Az oktatásért két frtnyi külön dij járt, mely azonban a szegényebb 
tanulóknak el is engedtetett. Tanár: Klemens József.

2. Az éneláslcola. Az ének a helybeli ev. egyházközség határozatánál 
fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az énekiskola szintén két 
tanfolyamból állott, hetenkint két-két tanórával. A kezdők tanulták az eleme
ket, a haladók énekeltek négy hangban, többnyire egyházi énekeket. Ének
tanár: Polevkovics János.

3. Testgyakorló intézet. A testgyakorlatok az egyházközség sajátját 
képező s a gymnasium tőszomszédságában fekvő Lornahelyiségben tartatnak. 
A tanítás, minthogy eddigelé még téli tornacsarnokunk nincsen, csak a ked
vezőbb őszi és tavaszi hónapokra terjesztetett ki. A gyakorlatokat, két csoport
ban (kezelők és haladók) Drobbg András helybeli ev. elemi tanító és okle
veles tornász vezette, hetenkint négy órában.

4. Fatenyésztö intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, nt. Pénzel Antal, helybeli ev. lelkész űr oktatta, 
hetenkint két órában.
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T an e sz k ö zö k .
I. Könyvtárak.
1. A gymnasiumi könyvtár áll 3718 kötetből. A lefolyt tanévben ré

szint ajándékozás, részint vétel utján 88 kötettel szaporodott. Megszereztettek 
egyebek között: Horváth Mihály Magyarország Függetlenségi Harczának 
Története, Geschichte der Physik J. C. Poggendorf Leipzig 1879 és Kott 
szótára.

E könyvtárt több könyv ajándékozása által gyarapították: A magyar 
tudom, akadémia, a Franklín-társulat és több budapesti könyvkereskedő.

Könyvtárnok: Grossmann Lajos.
2. As ifjúsági könyvtár 1003 kötetet foglal magában. Ez évben ré

szint vétel, részint ajándékozás utján 43 kötettel szaporodott.
A szíves adományozók névsora a következő: Fránklin-társulat, Gross- 

mann Lajos tanár, Schemschell András V. o. t., Kubányi István IV. o. t., 
Markovics Rudolf IV. o. t., Jorcsik Ferencz III o. t., Csecsetka Danó II. o. t., 
Duchaj János, Kucsera János, Melna Janos, Paulínyi Danó, I. oszt. növendékek.

Az ifjúsági könyvtár lietenkint kétszer volt nyitva.
Könyvtárnok: Kmety János tanár.
A vétel útján megszerzett könyvek 72 frt. 87 krajczárba kerültek.
II. Szertárak és gyűjtemények.
1. A földrajzi gyűjtemény áll 24 térképből, 6 kötet atlaszból, két 

föld- s egy égtekéből. E tanévben megszereztettek: Richard Andree’s Allge
meiner Handatlas, Ázsia Fali Abrosza, Afrika Fali Abrosza, — mindkettő 
Justus Perthes-től.

E szertár gyarapítására '27 frt. 50 kr. fordíttatott.
Felügyelője: Varga Mihály.
2. As éreingyüjtemény tartalmaz 390 érmet Szaporította: Grossmann 

Lajos tanár 11 darabbal.
Kezelője-. Grossmann Lajos.
3. Terményrajzi gyűjtemények.
a) As állat-gyűjtemény foglal magában 21 emlőst, 109 madarat. 178 

kagylót, 364 rovarfajt és 180 tojást.
Szereztettek-, felis catus, lutra vulgaris, canis vulpes, mustela foina, 

négy drb. mustela erminea (család), mustela putorius (két példányban).
h) 4 növénygyűjtemény áll 506 növény- s 132 magfajból.
c) Az ásvány gyűjtemény tartalmaz 849 ásványt és 114 jegeezmintát.
Vétel útján növekedett egy gyémánt-tűvel. Szaporították ajándékaik

kal: Hurtay Lajos úr egy szép példány termés aranynyal, Rosenauer Lajos 3 
darab s Furgyik István 1 darab jegeczmintával.

E gyűjtemények gyarapítására 42 frt. 25 kr. fordíttatott.
Felügyelő: Junker Ágoston.
4. A menyiségtani szertár tartalmaz 120 tömörmértani testet s 7

eszközt.

VI
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Kezdője: Kunét) János.
5. A természet- és vegytani szertár. Gyarapíttatott egy új Vinter-féle 

villanygéppel és egyéb ehhez tartozó apróbb szerekkel, pl. elszigetelt állvány- 
nyál, fénylő oszloppal stb.; összesen áll 280 készülék- s műszerből.

A megszerzett szerek 46 írt, 12 krajezárba kerültek.
Ore: Kmety János.
(I. A rajzszertár áll 726 rnjzmintából.
Felügyelője: Klemens József.
7. A zeneszertár. Ez egy harmoniumot, számos, szertárnoka által írt 

egyházi és világi énekdarabot és 80 kőnyomaté, egyházi énekekből álló füze 
tét tartalmaz.

Szertárnoka: Polevkovics János r. t,
A szíves adományokért ezennel köszönetét mondunk.

V I I .

Segélyzö in téze tek ,  ösztöndí jak,  ju ta lm ak .
1. A tápintézet. A tápintézet a lefolyt tanévben 35 tanulót látott el 

ebéddel. Vacsora a jelentkezők csekély száma miatt ez évben sem adatott; 
a jövő tanévben azonban, ha legalább 10-en jelentkeznek, adunk vacsorát is.

Ebédért és vacsoráért együttesen 40 frt, évi díj fizetendő, csupán 
ebédért 20 frt. Ez utóbbi 5 tanulónak egészen. 5-nek pedig fele-részben 
elengedtetett. Az elengedett összeg 150 frtot tészen. Supplicatio útján 445 
frt. 44 kr. gyűlt be, nevezetesen: a zólyomi esperességből 77 frt. 36 k r.; 
a honti és barsi esperességekből 64 frt. 7 kr.; a nógrádi, pesti, békési, csong
rádi és Csanádi esperességekből 161 frt. 77 kr.; Beszterczebányán gyüjtetett 
142 frt, 24 kr.

Évközben a tápintézet számára a következő kegyes adományok folytak 
be: tek. Szumrák Pál beszterczebányai polgármester úr részéről 60 o. é. frt, 
nsgos Halassi Gyula orsz. képv. úr részéről két zsák krumpli, tek. Kardoss 
Adátn úr részéről egy zsák sárga répa, í, Strehlinger Simon úr részéről két 
bárány. Nt, Moczkovcsák János főesperes úr egy „beneficium“-ban részesítő 
alumnistáinkat.

A nemeslelkű pártfogók fogadják hálás köszönetünket,
Tápintézetünk alaptőkéje, beleértve a Heinrich Jakab-féle alapítványt 

is. 6300 frtot tészen. Ephorus: Bothár Samu úr, egyházunk nagyérdemű 
gondnoka.

2. A gyógyszerlap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetében a sze
gényebb tanulók gyógyszertári kiadásai. Jelenlegi állása: 188 frt. Kezelője 
az igazgató.

3. Ösztöndíjak.
a) A Deák Ferencz-féle ösztöndíj tőkéje 550 forintot tészen, mely 

összegnek kamataiból a jelen tanévben ösztöndíjakra 20 o. é. forintot fordí-
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tottunk s ezt tíz-tíz forintjával Szlancsik Bogyoszló II. o. és Bella János IV.
o. tanulók között osztottuk ki.

b) A inéit, és ft. bányakerületi gyűlés által ösztöndíjak ezítnén isko
lánknak ez évben is kegyesen megszavazott 100 o. é. forintot nagyságos és 
főtisztelendő dr Szeberényi Gusztáv superintendens úr a tanári kar ajánla
tára következőleg kívánta kiosztatni: Augusztinovics Ferdinand- és Reviczky 
Ammandnak búsz-lnisz forintot; Zaehar Samu-, Térén János- és Paulínyi 
Danónak tíz-tíz forintot; Markovics Samu- és Sztik Istvánnak nyolcz-nyolcz 
forintot; Kucsera János- és’Grvllusz Jánosnak hét-hét forintot.

Úgy a inéit, és főt. bányakerületnek, mint főképen ő főtisztelendő- 
ségének a superintendens úrnak, ki e nagylelkű és szegény tanulóinkra 
nézve oly jelentékeny segély kieszközlése által intézetünket magas személye 
iránt a legnagyobb hálára kötelező le, ezúttal is forró köszönetét mondunk s 
iskolánkat továbbra is főpásztori kegyeibe s pártfogásába ajánljuk.

c) A feloszlott „Zólyommegyei magyar olv. és társalgási egylet“ hagya
tékából oly tanuló számára alapított ösztöndíjat, a ki társai között a tanév 
folytán a magyar nyelvben a legnagyobb előmenetelt tanúsította, Beszterczebánya 
városának t. tanácsa a tanári kar ajánlatára Baltik Pál II. o. tanulónak ado
mányozta. Ezen ösztöndíj ö o. é. forintot tészen.

d) A nt. egyházközség által ösztöndíjakra adott '24 forintból (mely
ben ben tfoglalta tik a Heinrich-féle 10 forint is) nyolcz-nyolcz forinttal meg
jutalmaztattak: Chi iastelyi Gyula, Zorkóczy Samu és Klauszer Árpád.

e) A Dillnberger Károly-féle alap (400 o. é. frt.f kamatai a végren
delet értelmében jutalomkönyvek vételére fordíttattak. A gymnasiumi pénz
tár költségén is megszereztetett néhány, hasonlóképen jutalomkönyv gyanánt 
kiosztandó kisebb munka.

A megjutalmazottak nevei a következők: Furgyik István, Rosenauer 
Lajos, Blaskovics Dusán, Ivubányi István, Kmeti János, Pivko Iván, Krcsméry 
Milos, Izák Pál, Csecsetka Dani, Kiss János, Paulinyi-Tóth Lajos, Dillnberger 
Emil, Gryílusz Gyula, Drako Lajos, Horenyiczky Samu és Dachaj János.

f) A tandíj elengéiítetett egészben 14 tanulónak, fele-részben pedig
13-nak.

g) A zólyomi esperességi, tanítoíiak számára alapított 6 frtnyi szorga
lomdíjra érdemesül a nt. esperességnek a tanári kar által Rokosz Pál IV. o. 
tanuló ajánltatott.
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A tanulók n évso ra .* )
r

I. osztály.
1. Alitisz Dani, Zólyom — Zólyom, a.
2. Bankó János, Körmöczbánya — Bars, a.
3. Blatniczky Pál, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Chriastely Béla, Libetbánya — Zólyom, a.
5. Dávid Béla, Ulmanka — Zólyom.
6. Dillnberger Emil, Beszterczebánya — Zólyom, j.
7. Drako Lajos, Beszterczebánya — Zólyom, j.
8 . Duchaj János, Blatnicza — Turóez, j.
9. Gajdosik Samu, Breznóbánva — Zólyom, a.

10. Gasparik Adolf, Benyus — Zólyom, r.
11. Gazdik Sándor, Sz.-Márton — Turóez.
12. Gryllusz Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, j.
13. Gryllusz János, Német-Lipcse — Liptó, a. ö.
14. Horenitzky Samu, Radvány — Zólyom, a. j.
15. Hrivnyák Gusztáv, Radvány — Zólyom, a.
10. Koreny György, Beszterczebánya — Zólyom.
17. Koritsánszky Gusztáv, Radvány — Zólyom.
18. Králik János, Karlova — Turóez.
19. Kucsera János, Cseremosnó — Turóez, ö.
20. Melna János, Beszterczebánya — Zólyom.
21. Nemann Pál, Szászova —■ Zólyom.
22. Paulinyi Dani, Beszterczebánya — Zólyom, o.
23. Perczián Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
24. Popper József, Alsó-Kubin — Árva, in.
25. Rúzsa János, Radvány — Zólyom.
20. Steiner Armin, Németi — Hont, m. mt.
27. Steiner József, Zólyom-Lipcse — Zólyom, m.
28. Singer Samu, Szitnyánszka — Hont, m. mt.
29. Stollmann Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.

II. osztály.

1. Baltik Pál, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
2. Brecska János, Breznóbánva — Zólyom, a.
3. Czambel József, Zólyom-Lipcse — Zólyom.
4. Csecsetka Dani, Beszterczebánya — Zólyom, j.
5. Horn Károly, Beszterczebánya — Zólyom.

*) A rövidítések m agyarázata: r. =  róm ai katliolikus; m. =  mézes vallásit; mt. — 
magántanuló; ö. =* ösztöndíjas; j. =  jutalom könyves; k. — kilépett; a. — alumnista.

VIII.



6. Kiss János, Beszterczebánya — Zólyom, j.
7. Klauszer Árpád, Korpona — Hont, ö.
8. Kollár Károly, Beszterczebánva — Zólyom.
9. Mlinárik János, Körmöcske — Zólyom, a.

10. Mudrony Milos, Pozsony — Pozsony.
11. Paulinyi-Tóth Lajos, Sz.-Márton — Turócz, j.
12. Riecsánszky Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
13. Rosenauer Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
14. Ruttkay Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
15. Singer Mór, Szitnyánszka — Hont, m. mt.
10. Stulecz György; Radvány — Zólyom.
17. Szlancsík Bogyoszló, Policbnó — Nógrád, ö.
18. Zorkóczy Károly, Radvány — Zólyom.
19. Zorkóczy Samu, Radvány — Zólyom, ö.

III. osztály.

1. Abaffi Braniszláv, Tót-Aradácz — Torontál, a.
2. Adamszky Géza, Rima-Brezo — Gömör, a. r.
3. Augusztinovics Ferdinand, Pásztó — Heves, ö.
4. Böhm Izsák, Beszterczebánya — Zólyom, in.
5. Dobák Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
0. Érti János, Zólyom — Zólyom, a. k.
7. Gallo Samu, Sz.-Márton — Turócz, a.
8. Goldperger János, Breznóbánya — Zólyom.
9. Izák Pál, Dacso-Lam — Hont, a. j.

10. Jortsik Ferencz, Ulmanka — Zólyom, a.
11. Krcsméry Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
12. Krcsméry Milos, Beszterczebánya — Zólyom, j.
13. Markovics Samu, Radvány — Zólyom, ö.
14. Ondreji Gusztáv, Beszterczebánya -  - Zólyom.
15. Petrikovics Ede, Radvány — Zólyom.
10. Pick Jakab, Székelyhid — Hajdú, in.
17. Reviczky Amand, Szlanicz — Árva, a. ö.
18. Stefanovies Cyrill, Korpona — Hont, a. k.
19. Sztik István, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
20. Technovszkv Ede. Zólyom-Lipcse — Zólyom.
21. Térén János, Libetbánya — Zólyom, a. ö.

IV. osztály.

1. Bauer Szvetozár, Sz.-Miklós — Liptó, a.
2. Bella János, Patak — Liptó, a. ö.



3. Bodiczky Béla, Közép-Balojta — Hont, a.
4. Czéner Andor, Alsó-Szkálnok — Gömör, a.
5. Csemiczky Miklós, Hliník — Liptó.
6. Gemziczky Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Klimo Samu, Királyfalva — Zólyom.
8. Krneti János, Nagy-Palugya, — Liptó, a. j.
9. Krcsméry József, Badin — Zólyom, a.

10. Kubányi István, Beszterczebánya — Zólyom, j.
11. Maczko József, Sz.-Miklós — Liptó, a.
12. Markovics Rudolf, Ráho — Gömör, a.
13. Pál Béla, Sajó-Gömör — Gömör.
14. Pivkó Iván, Sz.-Márton — Turócz, j.
15. Rokosz Pál, Tót-Pelsőcz — Zólyom.

V. osztály.

1. Augusztinovics Miksa, Pásztó — Heves, a. k.
2. Blaskovics Dusán, Drienó — Hont, a. j.
3. Bodiczky Dezső, Közép-Palojta — Hont, elkiildetett.
4. Chriastely Gyula, Libetbánva — Zólyom, a. ö.
5. Daxner István, Tiszolcz — Gömör.
fi. Furgyík István, Beszterczebánya — Zóiyom, j.
7. Garay Pál, Nyíregyháza — Szabolcs.
8. Grossmann Ervin, Beszterczebánya — Zólyom.
9. Haas Lambert, Sz.-Márton — Túrócz, m.

10. Hrivnyák Samu, Körmöcske — Zólyom, a.
11. Kuchta Lajos, Tiszolcz — Gömör, a.
12. Metzky János, Podlavicz — Zólyom, a.
13. Rosenauer Lajos, Beszterczebánya -— Zólyom, j.
14. Schemschel András, Beszterczebánya — Zólyom.
15. Úrszínvi György, Szkubín — Zólyom, a.
Ifi. Zachar Ágoston, Radvány — Zólyom, r. k.
17. Zachar Samu, Breznóbánya — Zólyom, a. ö.

Összesen 101.
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T u d ó s í t á s  a jövő t a n é v re  vonatkozólag.
1. Az 1881 /S2-ki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, 3-áig tartanak a 

beiratások, 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 fit. 88 kr., 
volt tanulóink 10 fit. 83 krt. Ehhez járul még rajzért 2 fit. Mindezen illeté
kek félévenkint is, de mindig előre fizethetők.

4. A tápintézetesek kötelesek a tápdíj felét szintén előre lefizetni az 
ephorusnál. Ebédért 20 frt., ebédért és vacsoráért 40 fit. fizetendő egész évre. 
A növendékek tapintézetünkben 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 meg
szerezni.

fi. A szegény, a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli ev. 
egyházunk t. ez. presbyteriumához folyamodhatnak a tápdíj és a tanpénz 
elengedéséért. A jövevény tanulók kérvényei azonban csak a tanév 2-ik felé
ben vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuknak és 
példás magaviseletüknek tanúbizonyságát intézetünkön már megadták.

A vacsoráért járó díj el nem engedhető.

Návestie .
1. Budúci skolsky rok pocne sa l-lio Sept. b. r., do 3-ho trvá zápis 

u riaditeía, 4-ho otvorí sa skolsky rok slávnostne a pocne sa riadná vyna- 
ucovanie.

2. Opozdivsí sa len v tóm pádé budú mőcí byf prijatí, ked opozdenie 
svoje základne odővodnili.

3. Vsetky skolské poplatky, miino kreslenia, obnásajú do hromady u 
novo príchodzích ziakov 12 zl. 88 kr.; byvalí ehovanci nááho ústavu platia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenie platí sa 2 zl. celorocne. — Poplatky t.ieto 
mozno i polrocne, vzdy ale vopred, platif.

4. Alumnisti májú za stravu tiez polovicu vopred u Epbora zaplatif. 
Za boly obed platif sa má 20 zl., za obed spolu i s veécrou 40 zl. celorocne. 
Aluinneum nase dáva dvaráz tyhodne múcné jedlo.

5. 0 ubytovanie cudzích ziakov stará sa riaditelstvo. — Chudobnejsích 
rodicov dovolujeme si upozornif, ze si riaditel’stvo za povinnosf pokladá o 
byty i za sebe levnejSiu cenu staraf sa.

6. Chudobní, pri tom ale pilní a mravní ziaci mőzu sa k slávnému 
presbyteriumu zdejsej ev. cirkve prosebne obrátif o odpustenie poplatkov jak 
od ucenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzích nemőzu sa do

X.

Náveštie .
1. Budúci školský rok počne sa l-lio Sept. 1). r., do 3-ho trvá zápis 

u riaditeľa, 4-ho otvorí sa školský rok slávnostne a počne sa riadne vyna- 
učovanie.

2. Opozdivší sa len v tom páde budú môcť byť prijatí, keď opozdenie 
svoje základne odôvodnili.

3. Všetky školské poplatky, mimo kreslenia, obnášajú do hromady u 
novo prítíhodzích žiakov 12 zl. 88 k r .; bývalí chovanci nášho ústavu platia 
len 10 zl. 83 kr. Za kreslenie platí sa 2 zl. celoročne. — Poplatky tieto 
možno i polročne, vždy ale vopred, platiť.

4. Alumnisti majú za stravu tiež polovicu vopred u Epbora zaplatiť. 
Za holý obed platiť sa iná 20 zl., za obed spolu i s večerou 40 zl. celoročne. 
Alumneum naše dáva dvaráz týhodne múčné jedlo.

5. O ubytovanie cudzích žiakov stará sa riaditeľstvo. — Chudobnejších 
rodičov dovolujeme si upozorniť, že si riaditeľstvo za povinnosť pokladá o 
byty i za sebe levnejšiu cenu starať sa.

6. Chudobní, pri tom ale pilní a mravní žiaci môžu sa k slávnemu 
presbyteriumu zdejšej ev. cirkve prosebne obrátiť o odpustenie poplatkov jak 
od učenia tak od alumnea. Prosbopisy ale novopríchodzích nemôžu sa do
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povahy vziať len v druhom polletí, ked totižto prosebníci pilnosť a mravnosť 
svoju už na našom ústave skutkom dokázali holi.

Od poplatku za večeru nemôže sa nikto oslobodiť.

1. Das Schuljahr 1881/82 beginnt am 4. Sept. 1. J., bis zum 3. 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 aufgenommen, 
wenn sie hinlängliche Entschuldigungsgründe ihrer Verspätung beigebracht 
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 
Mehlspeise verabreicht.

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

6. Anne, jedoch fleissige un i wohlgesittete Schüler können um Erlass 
des Didactrums, der Alutuneal- und sonstiger Gebühren das löbl. Presby
terium der neusohler ev. Gemeinde bittlich angehen. Die diesbezüglichen 
Gesuche der Ankömmlinge können jedoch erst im 2-ten Semester berück
sichtigt werden, wenn die Bittsteller bereits thatsächliche Beweise ihres 
Fleisses und wohlgesitteten Lebenswandels an unserer Anstalt geliefert ha
ben werden.

Die für das Abendessen entfallende Gebühr kann Niemanden erlassen
werden.

Z u r  Nachr icht




