
A

BESZTEB.ÖZEBÁJYAI

ÁG. HITV. EV. GYMNASIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ

1894- 95.

T A N É V R Ő L .

KÖZZÉTESZI

VARGA MIHÁLY,
1 B. I. IGAZGATÓ.

S

--------------------------_ S ----- % £------= 7 -* --------------------------

BESZTERCZEBÁNYÁN,
NYOMATOTT MACHOLD FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

1895.





A

B E SZ T E U C Z E B Á rai

ÁG. HITV. EV. GYMNASIUM

ÉRTESÍTŐJE
AZ

1894- 95.

T A N É V R Ő L .

KÖZZÉTESZI

VARGA MIHÁLY,
E. I. IGAZGATÓ.

------------- ---------------------------------------- «o*-------
BESZTERCZEBÁNYÁN,

NYOMATOTT MACHOLD FÜLÖP KÖNYVNYOMDÁJÁBAN
1895.





I. Adatok a gym nasium  4894—95. tanévi 
történetéhez.

Mult évi értesítőnkben röviden már jeleztük, hogy gymna- 
siumi épületünk építésében az elhatározó lépés megtörtént, a mennyi
ben az építés már akkor vállalkozóra bízatott, ki a szerződés értel
mében azonnal hozzálátott a munkához. A szükséges előkészületek 
megtétele után 1894. évi junius hó 24-én ének, fohászkodás és 
nt. Mikler Sámuel lelkész úr alkalmi beszéde mellett szépszámú 
közönség jelenlétében a felső-utezai volt temetőben a gymnasiumi 
új épület alapköve letétetett. A megkezdett munka serényen folyt 
tovább úgy, hogy az épület még a kedvezőtlen őszi időjárás beállta 
előtt tető alá került s így maradt vakolatlanul ez év tavaszáig. 
Ekkor a megszakadt munkát újra megkezdték s ma már annyira 
haladtak, hogy junius hó folyamán az egyház az épületet teljesen 
kész állapotban minden akadály nélkül átveheti s a jövő tanév 
kezdetével rendeltetésének átadhatja.

E körülmény folytán az elmúlt tanév iskolánk történetében 
nevezetes marad. De még nevezetesebbé teszi az a nagyszerű ala
pítvány, melynek birtokába iskolánk ez évi május hó 28-án jutott. 
Ugyanis t. Herrmann Gusztáv úr (a ki Beszterczebányán született 
s iskoláit is itt végezte, de később mint kereskedő Lőcsén telepe
dett le) a gymnasiumi tanárok fizetésének javítására 1 0 , 0 0 0  (tíz
ezer) frto t küldött. Az alapító levél, melynek kíséretében ez össze
get megküldötte, következőképen szól:

Alapító levél.
Alulírott a mai postával külön borítékban a beszterczebányai 

ág. hitv. ev. egyháznak io.ooo, a za z: tízezer o. é. frto t küld a kö
vetkező feltételek mellett:

a) A  lo.ooo frtból Herrmann S. Gusztáv-féle alapítvány lé- 
tesíttessék s ez úgy kezeltessék mint a többi alapítvány.
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b) A  töke kamatai az ev. algymnasium befejezéséig az épí
tési alaphoz csatol lassanak; az építés bevégzése után pedig a ka
matok az algymnasium ev. tanárai fizetésének javítására fordít- 
tássanak.

c) Ha az algymnasium megszűnnék, a b) pontban említett 
tőke kamatai a két ev. lelkésznek adassanak.

d) A  megnevezett ez élokon kívül a Herrmann S. Gusztáv-féle 
alap más czélra semmi szín alatt sem fordítható.

Lőcse, 1895. május 28-án.

H errm ann S. Gusztáv.

Eddig az alapító levél! Ehhez nem kell kommentár! Isten 
éltesse a nagylelkű alapitót! Isten áldása legyen rajta és nagyszerű 
a lapítványán!

A tanári testületből a múlt tanév végével kiléptek Schmidt 
Frigyes és Vojtkó Pál h. tanárok. Helyökct a fentartó hatóság 
pályázat útján a nagy szünidőben betöltötte. A megválasztottak 
azonban időközben máshová kapván meghívást, itteni megválasz
tatásukat el nem fogadták. Ez természetesen késedelmet okozott 
a két tanszék betöltésénél s így történt, hogy az utóbb választott 
Albert János urat csak szeptember második felében, Korányi György 
urat pedig, ki önkéntességi évét szolgálta, csak október elején 
üdvözölhettük körünkben. Addig is, hogy a tanítás fennakadást ne 
szenvedjen, a tanári kar Mikler Sámuel lelkész és Paulinyi Dániel 
segédlelkész urak segítségének igénybe vételével a tantárgyakat 
ellátta. Fogadják nevezett urak szives közreműködésükért e helyütt 
is az intézet szíves köszönetét.

Az üresedésben volt ének- és zenetanári állást az egyház 
múlt évi szeptember hóban szintén betöltötte, megválasztván arra 
Brocken Jenő urat, ki a hozzáfűzött várakozásnak tud is, akar is 
megfelelni, mint annak a f. évi május 11-én ifjúságunkkal rende
zett s minden tekintetben szépen sikerült hangverseny alkalmával 
fényes bizonyságát adta.

Az alumneum epborusává e tanévre is Kmety János tanár úr 
választatott.

A helybeli korcsolyázó-egyesület mint a múlt évben, úgy az 
idén is intézetünk 15 szegény növendékének a jégpályára egész
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télre szóló ingyen jegyet sziveskedett engedélyezni. Az egyesület 
e nemes tettéről e helyen is köszönettel emlékezünk meg.

Miután a szükséges előkészületeket megtettük, a tanévet szep
tember 4-én ünnepélyesen megnyitottuk. A megnyitás alkalmával 
az ifjúság előtt az iskolai törvényeket is fölolvastuk és megmagya
ráztuk ; szeptember 5-én pedig megkezdtük a tanítást, melyet 
— leszámítva a rendtartásilag megállapított szünnapokat — meg
szakítás nélkül folytattunk a tanév végéig.

A megnyitást megelőzőleg szeptember 1—3-ig tartott a tanu
lók beirása; ugyanezen idő alatt folytak le a javítóvizsgálatok is.

Az I. félévet jan. 31-én fejeztük be s febr. 4-én megkezdtük 
rendes tanítással a II. félévet.

A rendes havi értekezleteken kívül minden negyedév végén 
is tartottunk tanácskozmányt, melyben a tanulók tanulmányi és 
erkölcsi haladását beszéltük meg, s ennek eredményéről a hanya
goknak és erkölcsileg hanyatlóknak szüleit értesítettük.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatásügyi magas 
ministeriumtól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, dr. 
Dunay Ferencz kir. tanácsos, tanker, főigazgató űr április 19-én 
és 20-án látogatta meg hivatalosan intézetünket. A látogatás végez
tével tartott értekezleten a tapasztaltak fölött megelégedését nyil
vánította.

Az évi vizsgálatok junius 17-étől 22-ig tartottak, s ezeknek 
végeztével megállapíttatott a második félévi osztályzat.

A tanévet nagytiszteletü Mockovcsák János T. főesperes úrnak 
jelenlétében, aki főtisztelendő püspök úr ő méltóságát helyettesí
tette, junius 25-én fejeztük be ünnepélyesen énekkel, az ifjúsághoz 
intézett beszéddel, a bizonyítványok, ösztöndíjak és jutalomkönyvek 
kiosztásával.

II. A tanulók vallás-erkölcsi, szorgalmi és egész
ségi állapota.

A lefolyt tanévben tanulóink általában jó erkölcsi magavise
letét tanúsítottak; oly vétség, melyet a tanári kar könnyű szerrel 
nem orvosolhatott volna, egyáltalában nem fordult elő. Az isteni 
tiszteletet vasárnaponkint és egyéb ünnepnapokon szorgalmasan
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látogatták, mindig legalább egy tanár kíséretében. Kivételt e tekin
tetben csak a hidegebb téli vasárnapok képeztek, a mennyiben 
ilyenkor az isteni tiszteleten való megjelenés kötelezettségétől az 
ifjúság egészségi szempontból föl volt mentve.

Úrvacsorájához a tanuló ifjúság tanáraival együtt október 
31-én járult.

A növendékeknek tanulmányi clőhaladása általánosságban 
kielégítőnek mondható. Habár tagadhatatlan, vannak többen olya
nok is, kik kellő szorgalom hiányában megfelelő eredményt föl
mutatni nem képesek.

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában jó 
volt; mert eltekintve a pár napra terjedő könnyebb betegségektől, 
melyek itt-ott előfordultak, súlyosabb s hosszabb ideig tartó baj
ban csak egy növendékünk szenvedett, ki e miatt kénytelen volt 
kimaradni.

Betegeinket orvosi segélylyel díjtalanul tek. Bothár Samu dr., 
városi orvos úr látta e l; a szükséges gyógyszereket tek. Göllner 
Frigyes úr szintén ingyen kegyeskedett kiszolgáltatni. Fogadják e 
nemeskeblü emberbarátok nagylelkű segélyükért intézetünk hálás 
köszönetét.

III. Az oktatás nyelve.
Az intézet tannyelve a magyar nyelv ; azonban az első osz

tályban, mig a szükség kívánja (egy-két hónapig), az előirt tan
tárgyak a növendékeknek anyanyelvükön, t. t. tótul is megmagya- 
ráztatnak.

Az ev. vallástant a növendékek az intézet mind a négy osz
tályában anyanyelvükön tanulhatják.

IV. Osztályozási jegyek.
Az osztályozásnál a következő jegyeket használjuk :
a) Erkölcsi magaviseletben:

1 = jó  ; 2 =  szabályszerű; 3 - kevésbbé szabályszerű ; 4 =  rossz.
b) Tanulmányokban való előmenetelben:

1 jeles; 2 jó ; 3 =  elégséges ; 4 — elégtelen,



c) Figyelemben:
1 éber; 2 kielégítő; 3 =  szórakozott.

d) Szorgalomban:
1 =  kitartó; 2 =  kellő; 3 =  csekély; 4 =  semmi.
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V, H etedik kim utatás a gym nasium  épületére 
befolyt adományokról.

Récske leányegyház 27 frt. 30 kr., A gymn. alapkő letéte
lénél 120 frt. 5 kr., Jánoska György (Jaszenova) 2 frt., Barancsek 
és társai 56 frt. 50 kr., Névtelen 5 frt., Laczo Györgyné 5 f r t , 
Bécsi utazó 1 frt., Renner Pál (régebbi adományán kívül) 9 frt., 
Beszterczebányai Takarékpénztár (harmadizben) 50 frt.
Ö s s z e s e n ...............................................................  275 frt. 85 kr.
Múlt évi k im utatás...............................................  17,604 frt. 83 kr.

Összesen : 17,880 frt. 68 kr.
áll rendelkezésre a gymnasium épületére. Ez összegbe a felajánlott 
munka és anyag értéke is be van számítva.

VI. Iskolai tanács,
A gymnasium az elemi iskolával együtt a beszterczebányai 

ág. hitv. ev. egyházközségnek, mint ezen intézet tulajdonosá
nak és fentartójának kebeléből választott iskolai tanács vezetése 
alatt áll.

Elnöke : Burkovszky Kálmán iskolai felügyelő úr, jegyzője: 
Varga Mihály.

Tagjai, választottak: Boleman Lajos, Csipkay Károly, Göll- 
ner Frigyes (elnökhelyettes), Holesch István dr., Hoznék János, 
Szumrák Pál, Turzó Lajos; hivatali állásuknál fogva: Mockovcsák 
János, Mikler Sámuel, Junker Ágoston, Kmety János, Kármán 
József és Groó Géza Lajos.
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VII. Tanári személyzet.
1. Albert János, h. t., tanított latin nyelvet I., magyar nyel

vet II. és IV., történelmet III. és IV. osztályban. Heti óra
száma : 19.

2. Junker Ágoston, r. t., tanított német nyelvet I—IV., 
földrajzot I, II. és IV. és természetrajzot a IV. osztályban. Heti 
óraszáma: 19.

3. Kmety János, r. t., tanított számtant I—IV., rajzoló geome
triát I., II. és IV., természettani földrajzot a III. osztályban. Heti 
óraszáma : 19.

4. Korányi György, h. t., tanított latin nyelvet az I., magyar 
nyelvet az I. és III., földrajzot a III. és szépírást az I. és II. osz
tályban. Heti óraszáma: 19.

5. Varga Mihály, r. t. és igazgató, tanított latin nyelvet III. 
és IV., rajzoló geometriát a III. osztályban. Heti óraszáma: 15.

6. Mikler Sámuel, lelkész, vall. t., tanította a vallástant 
I—IV. osztályban, heti 8 órában.

7. Groó Géza Lajos, torn, t., tanította a testgyakorlatot 
I—IV. osztályban, heti 4 órában.

8. Brocken Jenő, énektan., tanította az éneket az I—IV. 
osztályban, heti 2 órában.

9. Kármán József, óraadó, tanította a tót nyelvet I—IV. 
osztályban, heti 4 órában.

10. Stollmann Andor, óraadó rajztan., tanította a szabadkézi 
rajzot I—IV. oszt., heti 4 órában.

VIII. Tanterv.
I. osztály. F ő n ö k e : K m ety  János.

1. Vallástan, h. 2 óra. Ó-szövetségi válogatott történetek 
alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tíz parancsolat. 
Egyházi énekek. Tk. Bereczki S . : Bibliai történetek, Vendel-Pálffy 
(magyar), Csobrda P. (tót) kátéja.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Mondattani alapon az öt ejtegetés 
a nemi főszabályokkal; a melléknév rendes fokozása; a névmások
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közül különösen a személyes és mutató névmás; a rendes ige
ragozás activuma és passivuma. Syntaxisból: Az alany, állítmány, 
tárgy, birtokos jelző ; a főnév és melléknév egyezése. A nyelvtani 
résznek megfelelő latin és magyar gyakorlatoknak fordítása szó
tanulással és elemezéssel. A latin gyakorlatok egy részének emlé
kelése. írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Holzweiszig-Székely latin 
nyelvtana és latin gyakorlókönyve. I. r.

3. Magyar nyelv, h. 5 óra. Elbeszélő prózai és költői olvas
mányok értelmes és kellően hangsúlyozott olvasása; az olvasmá
nyok tartalmának értelmezése és szabadon való elbeszélése; az 
emlékeit versek elszavalása. A mondatok nemei; egyszerű mondat 
és a mondatrészek; mondattani alapon az alaktan. írásbeli dolgo
zatok, különösen a nyelvtan és helyesírás begyakorlása. Tk. Szin- 
nyei J . : Isk. magyar nyelvtan I. r. és Magyar olvasókönyv I. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Jelentő mód jelen és múlt ideje; 
névelők, birtokos névmás, főnevek ejtegetése. Házi és iskolai írás
beli dolgozatok. Tk. Graf Jakab: Német nyelvtan és gyakorló
könyv.

5. Tót nyelv, — feltételesen kötelezett tantárgy — h. 2 óra. 
Alaktan, olvasmányok, egyes darabok emlékelése és elemzése, 
helyesírási gyakorlatok. Tk. D. K. Krátka Mluvnica a Pravopis és 
Loos J. olv. könyve.

6. Földrajz, h. 3 óra. A magyar királyság s a földközi ten
ger környéke. Tk. L aky : Földrajz I. és II. r.

7. Számtan, h. 3 óra. A számok nemei; a tizedes számrend
szer ; nevezetlen és nevezett, egy- és többnevű egész számok össze
adása, kivonása, szorzása és osztása; a számok oszthatósága; a 
legnagyobb közös mérték, a legkisebb közös többes; a négy szá
molási művelet tizedes törtekkel ; a közönséges törtek fogalma, 
alkatrészei, átalakítása tizedes törtekké s viszont ; alapmiveletek 
közönséges törtekkel. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. Lutter: 
Közönséges számtan : I., II., III. oszt. számára.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A vonal nemei; a távolság 
mérése; távolságok összehasonlítása: számmiveletek távolságokkal; 
az egyenesek relativ és absolut helyzete. A szög fogalma, nemei; 
számmiveletek szögekkel; szögmérés; a szögpárok. Háromszög, 
négyszög és sokszög. A körvonal osztása; a tananyaghoz csatolt
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némely díszítmények rajzolása. Házi és iskolai rajz. Tk. Fodor- 
Wagner: Rajzoló planimetria.

9. Szépírás, h. 1 óra. A betűk fejlesztése. Ütemirás. Monda
tok írása előírás után.

10. Torna, h. 2 óra. Rendgyakorlatok. Egyszerű és összetett 
szabadgyakorlatok, nevezetesen: fej-, derék-, váll-, csípő-, kar- és 
lábgyakorlatok. A legegyszerűbb gyakorlatok nyújtón, korláton, 
mászópóznákon, lengő kötélen és vízszintes létrán.

11. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. A függélyes, vízszintes és ferde 
vonalak és ezekből alkotott vonal-combinatiók ; a geometriai díszít- 
ményi rajz elemei rendszeresen haladó táblarajzok után szabadkéz
zel ; csillag-, rosetta-alakok, parkettminták, maeanderek s egyéb 
szalagdíszek; kör, körív, ellypsis mint díszítési elemek; körös és 
köríves szalagdíszek, fonadékdíszek; kigyóvonal, hullámvonal és a 
tojásidom mint a díszítés elemei.

II. osztály. F őnöke :  A lbert János.
1. Vallástan, h. 2 óra. Új-szövetségi válogatott szakaszok 

alapján a hit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. Palestina föld
rajza. Egyházi énekek. Tk. Bereczki: Bibliai történetek.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan ismétlése és a kivéte
lekkel való kibővítése. Alszenvedő és rendhagyó igék. Körülirt 
igeragozás. A törzsalakokat rendhagyólag képező fontosabb igék 
áttekintése. Hiányos és személytelen igék. Elöljárók; igehatározók. 
Megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordítási gyakorlatok. Iskolai 
írásbeli dolgozatok. Tk. Holzweiszig-Székely latin nyelvtana és gya
korlókönyvének II. része.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A határozók tana. Összetett mon
datok. Összevont, rövidített és többszörösen összetett mondatok. 
Olvasmányok értelmezése, elmondása és mondattani taglalása; köl
temények betanulása és értelmes elmondása. írásbeli dolgozatok. 
Tk. Szinnyei József: Magyar nyelvtan mondattani alapon II. r. és 
Magyar olvasókönyv II. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Viszonyszók, tulajdonnevek rago' 
zása, melléknevek ragozása és fokozása, névmások, számnevek, 
segédigék, erős és gyenge ragozás cselekvő és szenvedő alakja, 
visszaható és személytelen igék. Fordítás, elemzés. Házi és iskolai



11

írásbeli dolgozatok. Tk. Graf Jakab: Német nyelvtan és gyakorló
könyv.

5. Tót nyelv, h. 1 óra. Az alaktan ismétlése és befejezése; 
mondattan, helyesírás, olvasmányok elemzése, házi dolgozatok. Tk. 
Mráz F. nyelvtana és Loos J. olvasókönyve.

6. Földrajz, h. 3 óra. Európa és Ázsia földrajza. Tk. Laky 
D. : Földrajz I. II. r.

7. Számtan, h. 3 óra. Az első osztály pensumának átismét
lése után a rövidített számolási módok, viszonyok, arányok; egy
szerű hármasszabály; egyszerű kamatszámolás száztól, százra és 
százban. Olasz gyakorlat. Házi és iskolai gyakorlatok. Tk. Mocnik- 
Schmidt: Számtan I—III oszt.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A háromszögek összeillősége, 
symmetriája; a négyszögek összeillősége és symmetriája; ide vágó 
szerkesztések. A távolságok arányossága; az ezen alapuló szerkesz
tések ; kisebbített mérővessző. A háromszögek és sokszögek hason
lósága. Kerület- és területszámítás: hasonló háromszögek terület1 
viszonya. Pythagoras tantétele. Az idomok átalakítása. Díszítményi 
rajz Tk. Fodor-W agner: Rajzoló planimetria.

9. Szépírás, h. 1 óra. Ütemirás. Kis- és nagy betűk írása ve
zényszóra és előírás után.

10. Torna, h. 2 óra. Mint az első osztályban.
11. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Az ornamentális rajzolás foly

tatólagosan, nehezebb síkdíszítmények, u. m. görög, román, mór 
és renaissance elemek lapminták után.

III. osztály, Főnöke: K orány i  György.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a magyar

honi prot. egyház története. Egyházi énekek. Tk. Haan L. egyh. t.
2. Latin nyelv, h. 7 óra. Az alaktan ismétlése mellett a 

syntaxisból: a mondatrészek egyezése; az esetek használata; acc. 
cum inf.; nőm. cum inf. és abl. abs. használata, megfelelő magyar
latin gyakorlatokkal. Olvasmány : Livius : Róma története: Élőkor 
5 cap. A királyok kora I —XVI. c. Phaedrusból 15 mese. Ovidius- 
bó l: Daedalus és Icarus. Az olvasottak egy részének emlékelése, 
írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Bartal-Malmosi gyakorlókönyve a 
mondattan vázlatával. Elischer olvasókönyve.
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3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A rendszeres nyelvtan teljesen, 
s a tanultak begyakorlása különböző tárgyú több olvasmányon. 
Szavak és mondatok elemzése, elemeikre bontása. Polgári ügyira
tok ismertetése és szerkesztése. Költemények betanulása és szava
lása. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Tk. Szinnyei József; Rendsze
res magyar nyelvtan és olvasókönyv III. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. A nyelvtan ismétlése és befejezése. 
Mondattan. Prózai és költői darabok fordítása és emlékelése. Tk. 
Graf J . : Német nyelvtan és Harrach J . : Német olvasókönyv I. k.

5. Tót nyelv, h. 1 óra. A nyelvtan ismétlése; a helyes irás 
szabályai; polgári ügyiratok, szavalmányok, házi dolgozatok. Tk. 
Mráz F. nyelvtana és Loos J. olvasókönyve.

6. Földrajz, h. 2 óra. Afrika, Amerika és Ausztrália. A föld 
megismerésének rövid története. Tk. Laky D .: Földrajz II. r.

7. Természettant földrajz, hi 1 óra. A természettan elemei. 
A föld mint világtest; a föld magában véve, annak fölszine, szá
razföldé, vizei, légköre és belseje. Tk. Schmidt A .: Fizikai földrajz-

8. Történelem, h. 2 óra. A magyarok története: Árpád és 
fejedelmi utódai. A királyi hatalom megalapítása s a keresztyénség 
megszilárdulása. A görög befolyás kora. Az alkotmány fejlődése s 
a királyi hatalom korlátozása. Az Anjouk és örököseik. Hunyadiak 
kora. A Jagellók uralma s a nemzeti sülyedés korszaka Az ausz
triai uralkodó ház; a török hódítás és német befolyás veszélyei. 
A nemzeti felkelés kora s az alkotmány fegyveres védelme. A 
pragmatica sanctio s a nemzeti önállóság hanyatlásának kora. A 
politikai reformok időszaka 1825—1848. Az 1847—48. ország- 
gyűlés; a függetlenségi harcz; reactio s az 1867-iki koronázás. Tk. 
Batizfalvi István: Magyarország történelme.

9. Számtan, h. 3 óra. Összetett viszonyok és arányok, ösz- 
szetett hármasszabály, egyszerű kamatszámolás, lerovat, időhatár
számolás, társaságszabály, vegyítés- és lánczszabály, kamatok ka
matja; négyzet-gyökvonás. Iskolai és házi dolgozatok. Tk. Mocnik- 
Schmidt: Számtan I—III. oszt.

10. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A kör magában véve, össze
kötve az egyenessel, a szöggel, sokszöggel, más körrel; az érintők 
szerkesztése; a kör kerülete és területe; a kör kiegyenesítése, 
átalakítása, alapműveletek a körrel; az ellypsis, hyperbola és para-
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bola származása, szerkesztése, symmetriája. A görbületi sugár, nor
mális és az érintő. Cyclois, evolvens, csigavonalak. Tk. Fodor- 
Wagner : Constructiv planimetria.

11. Torna, h. 2 óra. Rendgyakorlatok helyben és menet
közben. Összetett szabadgyakorlatok az I. oszt. tananyaga alapján. 
Menetelés. Katonai rendgyakorlatok. A test ügyesítésére szolgáló 
könnyebb gyakorlatok nyújtón, korláton, mászópóznákon, lengő 
kötélen és vízszintes létrán; ugrások az ugró mérczén.

12. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Stilmagyarázatokkal görög, 
román, mór és renaissance díszítmények, u. m .: complicáltabb 
meanderek, rosetták, szalagok, kelyhek és palmetták s ezeknek 
vízfestékkel kifestése.

IV. osztály. F őnöke :  J u n k e r  Ágoston.
1. Vallás tan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Egy

házi énekek. Tk. Mayer E .: Keresztyén hit- és erkölcstan.
2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alak- és esettan ismétlése. Az 

idők és módok használata. Összetett mondatok. Mellékmondatok. 
Módok és idők a mellékmondatokban. A consecutio temporum 
alapvonásai. Függő beszéd. Mellérendelt mondatok. A metrica és 
prosodia elemei. Megfelelő magyar-latin fordítási gyakorlatok. Ol
vasmány Liviusból: A királyok kora 13 — 26 c. Ovidiusból: Gabii 
városának bevétele, Philemonn és Baucis, Midas. Emlékelés. Isko
lai írásbeli dolgozatok. Tk. Bartal-Malmosi: Latin gyakorlókönyv 
a mondattan vázlatával. Elischer J . : Latin olvasókönyv.

3. Magyar nyelv, h. 3 óra. Az irály lényege és főtulajdon
ságai: tiszta magyarság, világosság, energia, elegantia. A szóképek. 
Az irály fajai. Verstan. Az ó klassikai, modern és magyar nemzeti 
verselés, a tankönyvhöz alkalmazott szemelvények felhasználásával. 
Arany »Toldi«-ja tárgyi, tartalmi és nyelvi magyarázatokkal; 3 
ének emlékelése. Kéthetenkint egy írásbeli dolgozat. Tk. Góbi 
Imre : Magyar irálytan. Lehr A lbert: Arany Toldija.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Az alaktan ismétlése: a mondat
tan folytatása; olvasmányok, költemények elemzése, fordítása és 
emlékelése. Iskolai és házi írásbeli dolgozatok. Tk. Graf nyelvtana 
és Harrah J. : Német olvasókönyv II. r.

5. Tót nyelv, h. 1 óra. Egyesülten a III. osztálylyal.
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6. Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia föld
rajza. Tk. Scholtz A lbert: Földrajz.

7. Történelem, h. 4 óra. A keleti népek földjének, társadalmi 
viszonyainak előadása. A görögök földje, a nép műveltségi viszo
nyai és történetei. Itália földrajza és a rómaiak történetei a csá
szárság megalapításáig, különös kiemelése az államszerkezet, társa
dalom, szokás és erkölcs fejlődésének. Tk. Szilágyi Sándor: Egye
temes történelem. Ókor.

8. Számtan, h. 3 óra. Algebra. Az algebrai alapfogalmak, az 
absolut és relativ számok összeadása, kivonása, szorzása és osztása 
egy és több tagú kifejezésekkel; a hatvány, a közönséges számok 
négyzete és köbe; a hányados mint arány és tört; a törtek egy
szerűsítése, egynevűsítése, szorzása és osztása: a számok osztható
sága, a legnagyobb közös mérték, legkisebb közös többszörös; 
első fokú egyenletek 1 ismeretlennel, egyenletbetétei; az aránypár 
mint egyenlet. Házi és iskolai dolgozatok. Tk. Mocnik-Klamarik- 
Wagner : Algebra.

9. Mértani rajz, h. 2 óra. Stereometria. A koczka, négy 
oldalú oszlop s általában a hasáb, gúla, a szabályos testek, a hen
ger, kúp, gömb leirása, alkatrészeinek kölcsönös helyzete a térben; 
a testszög; a testek egyenlősége, hasonlósága, összeillősége; met
szetek ; a fölszin és térfogat kiszámítása. Tk. Fodor-Wagner : 
Stereometria.

10. Természetrajz, h. 2 óra. Ásvány-, kőzet- és földtan. Tk. 
Dr. Szterényi H .: Ásványtan.

11. Torna, h. 2 óra. Egyesülten a III. osztálylyal.
12. Szabadkézi rajz, h. 1 óra. Folytatólagos stílmagyarázatok 

egyiptomi, görög, román, mór és renaissance díszítésekről, vizfes- 
tékkcl való bánásmód bemutatása; építészeti stylusok magyarázata; 
emberfejek és testrészek árnyékolással.

1. A z énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség ha
tározatánál fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az 
énekiskola két tanfolyamból állott, hetenkint egy-egy tanórával.

IX. Mellékintézetek.
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A kezdők tanulták az elemeket, a haladók énekeltek négy hang
ban világi és egyházi énekeket. Tanította: Brocken Jenő úr, 
kántor-orgonista.

2. Fatenyésztő intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanú, 
lókat, a kik erre önként jelentkeztek, Kármán József úr oktatta 
hetcnkint 2 órában.

X. Taneszközök.
I. K ö n y v tá ra k .
1. A  gymnasiumi könyvtár 4819 kötetből áll. A lefolyt 

tanévben gyarapodott
Vétel ú tján:
1. Szinnyei József: Magyar irók élete és munkái. III. k. 

8 - 1 0  f. IV. k. 1—3 f.
2. Szinnyei József, dr. : Magyar tájszótár. I. k. 5—-7 f.
3. Beöthy Zsolt : A magyar irodalom története. II. k. 

6—17 f. (22—33 f.).
4. Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek. 17-ik 

kötet.
5. Hunfalvy Pál: Az oláhok története. 2 kötet.
6. Hüppe Siegfr., d r.; A lengyel alkotmány története. 1 k.
7. Emerson Ralph W .: Az emberi szellem képviselői. 1 k.
8. Balassa József: A phonetika elemei, különös tekintettel a 

magyar nyelvre. 1 k.
9. Balassa József: A magyar nyelvjárások osztályozása és 

jellemzése. 1 k.
10. Bayer József: A nemzeti játékszín története. 2 k.
II . Beöthy Zsolt: Széchenyi és a magyar költészet. 1 k.
12. Nyelvemléktár. Régi magyar codexek és nyomtatványok. 

IX—XIV. =  6 kötet.
13. Szinnyei József, d r.: Finn-magyar szótár. 1 kötet.
14. Toldy Ferencz: A régi magyar nyelvészek Erdősitől 

Tsétsiig. 1 kötet.
15. Demkó Kálmán : A felsőmagyarországi városok életéről 

a XV—XVII. században. 1 kötet.
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16. Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről. 1 
kötet.

17. Fraknói Vilmos : A hazai és külföldi iskolázás a XVI. 
században. 1 kötet.

18. Fraknói V. és Károlyi A.: Magyar országgyűlési emlé
kek, történeti bevezetésekkel. IX. és X. k.

19. Goldziher Ignácz: Az iszlám. Tanulmányok a muhamme- 
dán vallás története köréből. 1 kötet.

20. Br. Nyáry Albert: A heraldika vezérfonala. 1 kötet.
21. Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XlII-ik 

század végéig. 2 kötet.
22. Pesty Frigyes: Magyarország helynevei történeti, földrajzi 

és nyelvészeti tekintetben. 1 k.
23. Pulszky Ferencz: A rézkor Magyarországban. 1 kötet.
24. Ratzel Frigyes: A föld és az ember. 1 kötet.
25. Leroy-Beaulein Pál: Az új socialismus és annak birá-
. lata. 1 k.
26. Ováry L ipót: A magyar tudományos Akadémia történeti 

bizottságának oklevél-másolatai. 1 kötet.
27. Kossuth Lajos Iratai. V-ik kötet.
28. Ferenczy István: Életpályák. 1 kötet.
29. Payr Sándor: Fábri Gergely dunántúli ev. püspök és az 

1751 évi zavargás Vadosfán. 1 k.
30. Csepregi György: Virágok a szentirás kertjéből. Irta Sar

torius Dániel. 1 k.
31. Mikler Gusztáv: Éjjel-nappal. Költemények. 1 köt.
32. Famler Gusztáv : Hochmuth kommt vor dem Falle. 

1 kötet.
33. A magyar korona országainak helységnévtára. 1 köt.
34. Georgius de Hungária Arithmetikája. 1 f.
35. Archaeologiai Közlemények. XVII. kötet.
36. Magyar tud. akadémiai Almanach polgári és csillagászati 

naptárral 1895-re.
37. Értekezések a természettudományok köréből. XXIII. k. 

7 - 1 2  f.
38. Mathematikai és természettudományi Értesítő. XII. k. 

6—12 f. XIII. k. 1—2 f.
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39. Mathematikai és természettudományi Közlemények. XXVI. 
k. I. és II. sz.

40. Értekezések a mathematikai tudományok köréből. XV. k. 
4—5. sz.

41. Értekezések a történeti tudományok köréből. XVI. k. 
4—5. sz.

42. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVI.
k. 5. sz.

43. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. k. 
9—10. sz.

44. Nyelvtudományi Közlemények. XXIV. k. 2—4. f. XXV. 
k. 1. fűz.

45. A magy. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott em
lékbeszédek. VIII. k. 4—9. sz.

46. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán. 1895. évf.
47. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József. XIV. k. 

3 - 5 .  sz. XV. k. 1—2. sz.
48. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1895. évf.
49. Magyar nyelvőr. 1895. évf.
50. Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. 

1895. évf.
51. Századok, szerk. Szilágyi Sándor. 1895. évf.
52. Zeitschrift für Schulgeographie. 1894/5. évf.
53. Zeitschrift für math, und naturw. Unterricht. 1895. évf.
54. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymna

sien und Realschulen. 40—42. f.
55. Evangélikus Egyház és Iskola. 1895. évf.
56. Hivatalos Közlöny. Kiadja a vallás- és közokt. ministe

rium. 1895. évf.
57. Irodalomtörténeti Közlemények. 1895. évf.
Ajándék útján:
1. Mélt. Zsilinszky Mihály vallás- és közokt. államtitkár úr

tól: Báró Wesselényi Miklós és a nemzetiségi kérdés. Csongrád 
vármegye főispánjai, tekintettel a vármegyei rendszer fejlődésére. 
A horvát-szlavonországi protestáns egyházak kérdéséhez.

2. Vojtkó Páltól: Történetek.
ÍL_,

■



18

3. A besztcrczebányai Takarékpénztártól: Tilless Béla, d r .: 
A beszterczebányai Takarékpénztár ötven éves története. 1845 — 95.

4. A késmárki ev. lyceumtól: Palcsó István: A késmárki ág. 
hitv. ev. lyceum története. 1 kötet.

5. Varga Mihálytól: Knbinyi Miklós: Bethlcnfalvi gróf Thurzó 
Imre. 1 kötet.

6. A soproni ev. főiskola »Ifj. Zenetársaságá«-nak története, 
Irta Magyar József. Az illető társaság ajándéka.

7. Iskolai könyveket a Franklin-Társulat, Lampel Róbert, 
Eggenbcrger, Lauffer Vilmos, Dobrowszky A. és Stampfel Károly 
könyvkiadó czégek voltak szivesek küldeni.

Fogadják a szives adományozók az intézet köszönetét.
2. A Dillnberger-íé\c könyvtárban van 726 kötet könyv, 3 

atlasz és 27 térkép.
3. A z ifjúsági könyvtár 1018 kötetet foglal magában. 10 kö

tet új szerzemény. Adományaikkal gyarapították: Sztik Károly, 
Mesko Károly és Balluch János tanulók.

Könyvtáros: Varga Mihály.

II. S ze rtá rak  és g y ű j t e m é n y e k :
1. A földrajzi és történelmi gyűjtemény áll 37 térképből (25 

földrajzi, 12 történelmi), 6 kötet atlaszból, két föld-, egy égteké
ből, egy telluriumból és az ember fajokat feltüntető 12 Kirchoff- 
félc képből. Továbbá: Flirt: Geographische Bildertafeln I. és II. 
rész. H irt: Historische Bildertafcln I. és II. rész. Angyal-Vizy : Ké
pek a történelem tanításához, 8 darab.

Felügyelője: Junker Ágoston.
2. A z éremgyűjtemény 486 érmet tartalmaz.
Kezelője: Varga Mihály.
3. Természetrajzi gyűjtemények:
a) Az állatgyűjtcmény magában foglal: 21 emlőst, 112 ma

darat, 4 hüllőt, 1 kétéltüt, 11 halat, 174 kagylót, 364 rovarfajt és 
180 madár-tojást. Balluch J. I. o. tan. őzagancsot ajándékozott.

b) A  növénygyűjtemény 506 növény- és 132 magfajból áll.
c) Az ásvány- és kőzetgyűjtemény 1108 ásványt és kőzetet 

és 120 jegeezmintát tartalmaz. Petrikovich Miklós IV. oszt. tan. 1 
db. kaolinnal gyarapította.
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Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hochstetter 
geológiai képei 24, Leutemann állattani képei 24 táblában, Gcrold- 
féle álattani képek 20 táblában és Wagner növénytani képes at
lasza 3 kötetben 242 folio lappal.

Felügyelője: Junker Ágoston.
4. A  mennyiségtani szertárban van 140 tömörmértani test és 

11 eszköz.
Kezelője: Kmety János.
5. A természettani és vegytani szertár 352 készülék- és mű

szerből áll.
Kezelője az előbbinek Kmety János, az utóbbinak Junker 

Ágoston.
6. A  rajzszertár 950 mintát és 85 táblát foglal magában.
Felügyelője: Stollmann Andor.
7. Zeneszertár. Ez egy harmoniumot, számos egyházi és világi 

énekdarabot, 20 énekkátét és 80 kőnyomatú egyházi énekből álló 
füzetet tartalmaz.

Szertáros: Brocken Jenő.
A szives adományokért ezennel hálás köszönetét mondunk.

XI. Segélyző intézetek, ösztöndíjak, jutalm ak.
1. Alumneum. Ez elmúlt tanévben 38 növendéket látott el 

ízletes és tápláló ebéddel; minden egyesre jutott 1 2 V-2 dgr. hús, 
25 dgr. kenyér és elegendő mennyiségű ízletes főzelék. Hctenkint 
kétszer volt tészta. Mindezért az egész évre csak 24 frt. jár. Ezen 
38 növendék közül 27-nek elengedtetett összesen 330 frt., tehát 
átlag véve a tápdíjnak csaknem fele. A fentartó egyház tehát e 
tekintetben a jótékonyság végső határáig megy. A jövő tanévet 
Isten segedelmével már az új épületben fogjuk megkezdeni, melyben 
alumnistáinknak több hely és kényelmes kiszolgálás jut osztály
részül.

Supplicatio utján 376 frt. 62 kr. gyűlt b e ; és pedig a zó
lyomi egyházmegyéből 92 frt. 25 kr., a honti és barsi egyházme
gyékből 48 frt., a nógrádi egyházmegyéből 63 frt., a budapesti, 
pestmegyei, békési, bánáti stb. egyházmegyékből 173 frt. 37 kr. 
A beszterczebányai Takarékpénztár 30 frt. és a bcszterczebányai 
Hitelbank 20 frt. adománynyal gyarapította az alumneum tőkéjét.

2*
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Beneficiumban részesítették alumnistáinkat nt. Mockovcsák 
János, Ujkereszty István és Horn Keresztély urak.

Ezeken kívül Beszterczcbányán a következő kegyadományok 
folytak be a tápintézet részére: Stadler Tófor 10 frt., Burkovszky 
Kálmán 5 frt., Kollár János 2 frt., Halassy Gy. 2 frt., Hüttner 2 
frt., Csesznák 1 frt., Turcsányi 1 frt, Chovan János 1 frt., Wal
ther Adolf 1 frt., N. N. 50 kr., N. N. 20 kr., Csipkay Károly 2 
frt., Jeszenszky Sándor 2 frt., Kiszely János 1 frt., B. K. 50 kr., 
Biermann 1 frt., L. L. 50 kr., Pálesch Zsuzsanna 1 frt., ifj. Per- 
czian Samu 1 frt., Furgyik István 50 kr., Sándory 1 frt., Rakovszky 
Lujza 2 frt., Rosenauer Lajos 1 frt., Takács Ferenczné 1 frt., 
Perczián Károly 50 kr., Palinay János 50 kr., Perczián Lajos 1 
frt., Bárczy Károly 1 frt., Dr. Krcsméry 1 frt., Bányász M. 20 kr., 
Dicnes János 50 kr., Göllner Frigyes 1 frt., Hortsek 1 frt., Szi- 
monidesz Dániel 50 kr., Mályusz 1 frt., Bothár Gusztáv 50 kr., 
Klimo Pál 1 frt., Stollmann Lajos 50 kr., Walzmühle 1 frt., Kul- 
fan 50 kr., Horn Keresztély 1 frt., L. L. 20 kr., Krompecher 
György 1 frt., Laszkáry 1 frt., Holesch O. 50 kr., Hoznék János 
1 frt., Herczogh 50 kr., Ivánszky Elek 1 frt., Bolemann 1 frt., 
Andaházi Szilárd 1 frt., Szumrák J. 1 frt., Flittner 1 frt., Barna 
János 1 frt., Turzó 1 frt., Prokópy Emilia 1 frt., Harnisch 1 frt., 
Furgyik János 1 frt., Popper gőzfürész 1 frt., Szerdahelyi 30 kr., 
Ondrcy Lajos 40 kr., Czemann Mátyás 20 kr., Újhelyi 1 frt., Pau- 
línyi 20 kr., Márkus Sándorné 50 kr., Zahorák Pál 20 kr., N. N. 
10 kr., Ujkereszty Károly 1 frt., Dillnberger 50 kr., Bussek 30 
kr., N. N. 10 kr., Dr. Tilles Béla 1 frt., Amman Arzénné 50 kr., 
N. N. 20 kr., Machold Fülöp 1 frt., Kovácsik György 1 frt., Dr. 
Kostialik 1 frt., Kohn Fülöp 1 frt., Spitz Henrik 2 frt., ifj. Klimo 
50 kr., N. N. 20 kr., L. Jós. 20 kr., Tillcss Margit 50 kr., Krenn 
András 1 frt., Kelényi János 50 kr., Mihalik Pál 30 kr., N. N. 
30 kr., Millmann 50 kr., Neumann Ede 1 frt., Barna Danó 1 frt., 
Dr. Ncufeld József 1 frt., Engel 50 kr., Tomcsányi 20 kr., Grün 
Emilia 1 frt., Szpevák József 40 kr., Keme Ignácz 1 frt., Seidner 
20 kr., Tulinszky Emil 1 frt., Szász Károly 1 frt., Petrák 40 kr., 
N. N. 30 kr., Hexner 20 kr. Weisz Lajos 30 kr., Puschmann 
Géza 1 frt., N. N. 10 kr., N. N. 10. kr., Porges Salamon 10 kr., 
M. 10 kr., N. N. 10 kr., Gulassa János 50 kr., N. N. 30 kr.,
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Lindtner Géza 1 frt., Burda 50 kr., N. N. 20 kr., Nemes 50 kr., 
N. N. 20 -kr., Gally Samu 40 kr., N. N. 20 kr., Anner József 
50 kr., Lukács 40 kr., Dubovan J. 40 kr., Korbély 40 kr., N. N. 
10 kr., N. N. 20 kr., Renner Pál 50 kr., N. N. 10 kr., Dr. Feja 
1 frt., Sztrakoniczky 30 kr., C. V. 10 kr., Potfay 50 kr., N. N. 
20 kr., Soldos 50 kr., N. N. 20 kr., L. C. Paudler 20 kr., N. N. 
10 kr., M. Vilma 20 kr., N. N. 10 kr., Hanzlik 2 frt., Jurányi 
Adolf 1 frt., N. N. 20 kr., Raitsits Lajosné 1 frt., Müller 20 kr., 
Gebauer 1 frt., Pálesch 1 frt., Pajor 50 kr., N. N. 10 kr., M. M. 
10 kr., N. N. 50 kr., Bussányi Mária 50 kr., Gombossy János 1 
frt., Krappe 1 frt., N. N. 20 kr., N. M. 20 kr., T. N. N. 10 kr., 
K. J. 10 kr., Franyó J. 30 kr., Gosztonyi 20 kr., Kachnits 40 kr., 
Fojtik Zsuzsanna 15 kr., Mensatorisz Lajos 20 kr., Gábor 10 kr., 
Dr. Bothár Samu 2 frt., Dienes József 10 kr., Szlivka János 50 
kr., Droba János 50 kr., N. N. 10 kr., Lehotkay Lajosné 1 frt., 
Dobák 50 kr., Lorentz 50 kr., Starke Mihály 50 kr., Hrdina János 
50 kr., Flolesch A, 60 kr., Lányik Márton 10 kr. Barancsek János 
30 kr., Bútora 30 kr., N. N. 1 frt., Csesznák Gyula 1 frt., Balás 
20 kr., N. N. 10 kr., Knauer 1 frt., Csecsetka Lajos 10 kr., Liska 
György 20 kr., Plintovics János 10 kr. Mach Ferencz 10 kr., 
Sonnenfeld S. 50 kr., N N. 10 kr., Grün 50 kr., N. N. 20 kr., 
N. N. 5 kr., Szumrák Pál 2 frt., Dragonszky József 1 frt. Slanen- 
csik Rezső 20 kr., Slanencsik Samu 1 frt. — Összesen : 134 frt. 
13 kr.

A jóltevők fogadják az intézet hálás köszönetét.
Tápintézetünk alaptőkéje 12,161 frt. 26 kr., a Hainrich-féle 

alapítvány 1680 frt.; összesen: 13,841 frt. 26 kr. — Ephorus: 
Kmety János tanár.

2. Gyógyszeralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetén a 
szegényebb tanulók gyógyszertári költségei. Jelenlegi állása: 487 
frt. 50 kr.

Kezelője: az igazgató.
3. Segélyalap. Rendeltetése, hogy belőle a szegény tanulók 

tankönyvekkel láttassanak el. A lefolyt tanévben adományaikkal 
gyarapították: Kollár András 10 kr., Dienes Gyula 20 kr., 
Szurzseny József, 12 kr., Dobrik János 10 kr., Zsáry József 
5 kr., Balluch János 5 kr., Meskó Károly 20 kr., Húth Béla
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10 kr., Dienes Gusztáv 10 kr., Rheinländer Sándor 5 kr., Marcsek 
Lajos 6 kr., Simkovics R. 5 kr., Krizsan János 5 kr., Bussányi 
Béla 5 kr., Kosts István 10 kr., Krupecz József 50 kr., Stollmann 
Sándor 10 kr., Laszkáry Miklós 50 kr., Benyovszky János 8 kr., 
Szumrák Rezső 5 kr., Járosi Pál 10 kr., Thurzó Gyula 10 kr., 
Hallát János 10 kr., Krupecz Ede 50 kr., Tóth Samu 10 kr.. 
Mockovcsák Géza 1 frt. 40 kr., Stollmann Gusztáv 11 kr., Men- 
szatorisz Adolf 5 kr., Petyko Kálmán 10 kr., Ill-ik osztály 21 kr., 
Filadelfi András 10 kr., Molnár Emil 5 kr , Cseh Sámuel 5 kr., 
Kiszely Kornél 50 kr., Müller Kálmán 20 kr,, Rusznyák Béla 10 
kr., Krpelecz Bert. 10 kr., Sztik Károly 20 kr., Bezegh János 10 
kr., Oravecz Pál 13 kr., Molnár György 10 kr., Chovan Gyula 
50 kr., Chalupka János 20 kr., Müller Oszkár 20 kr., Petrikovich 
Miklós 5 kr., Sasko Gyula 10 kr., Kupcsek Lajos 5 kr., Rumann 
Jenő 10 kr., Kuszy Gusztáv 10 kr., Csobrda Pál 10 kr., Paulinyi 
M. 10 kr., Kiszely Károly 50 kr., Petrikovich Milos 5 kr., Ka
mat 5 frt. 38 kr. Összes bevétel 14 frt. 44 kr. — Kiadás köny
vek vásárlására 13 frt. 40 kr. — Marad 1 frt. 4 kr. Ez összeg 
hozzácsatoltatik az alap vagyonához, mely a beszterczebányai Hitel
bankban van elhelyezve s mely igy 134 frt. 40 krt. tesz. — Azon
kívül ezen alap több kötet tankönyvvel is rendelkezik. A lefolyt 
tanévben 15 tanuló egészben, 6 pedig részben segélyeztctett tan
könyvekkel.

Az alap kezelője: Varga Mihály.
4. Ösztöndíjak és jutalmak.
a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tőkéje 730 frtot 

tesz, megjutalmaztattak: Dienes Gyula, Marcsek Lajos és Bodiczky 
J. I. oszt. tanulók 6—6 frttal.

b) A nagyin és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztöndíjak 
czímén tanintézetünknek e tanévre is kegyesen megszavazott 100 
frtból főtiszt, és méltóságos Sárkány Sámuel püspök úrtól a tanári 
kar ajánlatára nyertek: Benyovszky János II, Klimo Péter II., 
Csobrda Pál IV'. 10 —10 frtot., Rumann Jenő IV., Müller Oszkár 
IV., Cseh Samu, Klimo Ladomér III. 8— 8 frtot., Rusznyák Béla 
III., Thurzó Gyula II. 7 -7 frtot., Stevcsek János III., Hallát Já
nos, Licsko Samu és Karlovszky Lajos II. oszt. tanulók 6—6 
frtot.
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A nm. és főtiszt, bányakerületnek nagylelkű adományáért 
ezúttal is legforróbb köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit 
továbbra is kegyes pártfogásába ajánljuk.

c) A feloszlott »Zólyommegyei magyar olvasó és társalgó 
egylet« vagyonából oly tanuló számára alapított ß  fr t . ßo kr.-nyi 
ösztöndíjat, ki a tanév folytán a magyar nyelvben kiváló előmene
telt tett, Beszterczebánya sz. kir. város tek. tanácsa a tanárkar 
ajánlatára Zsáry József I. oszt. tanulónak adományozta.

d) A Hainrich-féle 14 frtos ösztöndíjat Müller Kálmán III. 
oszt. tanuló nyerte.

e) A beszterczebányai nt. egyházközség által adományozott 
10 frt. ösztöndíjjal Petykó Kálmán III. oszt. tanuló jutalmazta
tott meg.

f )  A  zólyomi esperességi tanító egyleti ösztöndíjat (7 frt.) az 
egylet választmánya a tanári kar ajánlatára Kuszy Gusztáv IV. oszt. 
tanulónak adományozta.

g) A  Dillnberger-féle alapból jutalomkönyveket kaptak: 
Stollmann Sándor I., Baumann Gyula II., Mockovcsák Géza, Érti 
Pál, Kiszely Károly és Bezegh János IV. oszt. tanulók.

ti) Ivánszky Elek úr, helybeli könyvkereskedő adományából 
Hanzlik András, Meskó Károly I., Laszkáry Miklós, Zoch Sámuel
II. és Kiszely Kornél III. oszt. tanulók nyertek jutalomkönyvet.

i) A  Bodorovszky-féle alapítványból három növéndékünk, u.
m. Szumrák Rezső, Chrenko Pál és Simkovich Rezső ruhával 
láttatott el.

Fogadják a szíves adakozók becses adományaikért az intézet 
hálás köszönetét.
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XII. A tanulók névsora, lakóhelye és vallása.*)
I. Osztály.

1. Balluch János, Vaczok — Zólyom.
2. Bodiczky Iván, Szenna — Nógrád. a. ö.
3. Bussányi Béla, Ohegy — Zólyom.
4. Dienes Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
5. Dienes Gyula, Zólyom — Zólyom, a. ö.
6. Dobrik János, Pallós — Zólyom.
7. Hanzlik András, Radvány — Zólyom, j
8. Hútb Béla, Beszterczebánya — Zólyom.
9. Jánoska Milos, Jaszenova — Árva. mt.

10. Kollár András, Szakbény — Zólyom.
11. Kosts István, Beszterczebánya — Zólyom, róm. kath.
12. Krizsan János, Beszterczebánya — Zólyom.
13. Krupecz József, Visnyó — Trencsén.
14. Marcsek Lajos, Mosócz — Turócz. a. ö.
15. Meskó Károly, Tót-Pelsőcz — Zólyom, a. j.
16. Rheinländer Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
17. Simkovics Rezső, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Stollmann Sándor, Beszterczebánya — Zólyom, j.
19. Szklenár Dániel, Élesd — Zólyom.
20. Szliúka Vilmos, Dallos — Bars.
21. Szurzseny József, Szokolcs — Liptó. a.
22. Zsáry József, Beszterczebánya — Zólyom, ism. ö.

II Osztály.
1. Bányász András, Beszterczebánya — Zólyom.
2. Baumann Gyula, Újbánya — Bars. j.
3. Benyovszky János, Mosócz — Turócz. a. ö.
4. Bolemann Géza, Beszterczebánya — Zólyom, k.

*) A rövidítések magyarázata: a. =  alumnista; ö. - ösztöndíjas; j. - -  
jutalomkönyves; ism. — ismétlő; mt. — magántanuló: k. =  kilépett: róm. 
kath. - római katholikus; gör kel. =  görög keleti.

Hol a vallás nincs jelezve, ág. hitv. ev. értendő.



5. Csányi Antal, Illésfalva — Zólyom, a.
6. Czemann Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Gasperik Péter, Szt.-Péter — Liptó. a.
8. Hallát János, Libetbánya — Zólyom, a. ö.
9 Handzó Gyula, Orócz —- Zólyom, a.

10. Járosi Pál, Sándorfalva —- Torontál. a.
11. Jeszenszky Ladomér, Szt.-Márton — Turócz. mt.
12. Karlovszky Lajos, Stubnyafürdő — Turócz. a. ö.
13. Klimo Péter, Jamnik — Liptó. a. ö.
14. Koritsánszky Márton, Szmrecsán — Liptó. a.
15. Krupecz Ede, Visnyó — Trencsén.
16. Laszkáry Miklós, Beszterczebánya — Zólyom, j.
17. Lehotzky Jenő, Péteri — Zólyom, a.
18. Licsko Sámuel, Radvány — Zólyom, ö.
19. Szklenár Márton, Élesd —- Zólyom.
20. Szumrák Rezső, Beszterczebánya — Zólyom.
21. Thurzó Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
22 Tóth Samu, Beszterczebánya — Zólyom.
23. Zoch Sámuel, Cseri — Hont. a. j.

III. Osztály.

1. Bankó Emil, Radvány — Zólyom
2. Chrenko Pál, Beszterczebánya — Zólyom, a.
3. Cseh Sámuel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
4 Csipka Gusztáv, Tiszolcz — Gömör. mt.
5 Érti Pál, Zólyom — Zólyom a. j.
6. Filadelfi András, Libetbánya — Zólyom a.
7. Jámbor Mihály, Radvány — Zólyom.
8. Jánoska György, Jaszenova — Árva. mt.
9. Kiszely Kornél, Beszterczebánya — Zólyom j.

10. Klimo Ladomér, Jamnik — Liptó. a. ö.
11. Martincsek Márton, Szt.-Péter — Liptó. a.
12 Menszatorisz Adolf, Beszterczebánya — Zólyom.
13. Mockovcsák Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
14. Molnár Emil, Szenna — Nógrád a.
15. Müller Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.



16. Petyko Kálmán, Lipcse — Zólyom, a. ö.
17. Porubjak János, Jamník—Liptó. a.
18. Ruppeldt Igor, Szt.-Miklós — Liptó a.
19. Rusznyák Béla, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
20. Stevcsek János, Dovalló — Liptó. a. ö.
21. Stollmann Gusztáv, Beluja — Hont.
22. Turzó József, Ruttka — Turócz. a.
23. Velics Valér, Beszterczebánya — Zólyom.
24. Vissnyi Géza, Beszterczebánya - -  Zólyom.
25. Wankó Rezső, Beszterczebánya—Zólyom.

IV. Osztály.
1. Bezegh János, Dobronya — Zólyom, a. j.
2. Chalupka János, Szeles-Poruba — Liptó. a.
3. Chovan Gyula, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Csányi Géza, Illésfalva — Zólyom, a.
5. Csobrda Pál, Szmrecsán — Liptó. a. ö.
6. Flittner Vilmos, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Joanovits Sándor, Beszterczebánya — Zólyom, gör. kel 
8 Kiszely Károly, Beszterczebánya — Zólyom, j.
9. Kollár Milán, Hrussó — Gömör. mt.

10. Krpelecz Bertalan, Száraz-Brézó — Nógrád a.
11. Kupcsek Lajos, Borosznok — Nógrád. a.
12. Kuszy Gusztáv, Badin — Zólyom, a. ö.
13. Molnár György, Nagy-Lam — Nógrád. a.
14. Müller Oszkár, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
15. Oravecz Pál, Pongyelok — Gömör. a.
16. Paulinyi Mihály, Dolány — Nógrád.
17. Petrikovich Miklós, Radvány — Zólyom.
18. Petrikovich Milos, Radvány — Zólyom.
19. Báró Radvánszky Antal, Puszta-Varsány — Pest. mt.
20. Rumann Jenő, Pribilina — Liptó. a. ö.
21. Saskó Gyula, Breznóbánya — Zólyom, a.
22. Sztik Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
23. Zelenka Aladár, Beszterczebánya — Zólyom.

Összesen: 93.
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XIII. Statistikai kim utatás a gymnasiumi tanulókról.



XIV. A tanulók nyelvismerete.
I. osztály: magyar-német-tót 2, magyar-tót 19, magyar

német 1.
II. osztály: magyar-tót 21, magyar 2.

III. osztály : magyar-tót-német 1, magyar-tót 24.
IV. osztály: magyar-tót-német 3, magyar-tót 16, magyar

német 1, magyar 3.
Összesen: magyar-tót-német 6, magyar-tót 80, magyar-német 

2, magyar 5.
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XV. Tudósítás a jövő tanévre vonatkozólag.
1. Az 1895/6-iki tanév szept. 1-én veszi kezdetét, és pedig 

a gymnasium ú j épületében. 3-áig tartanak a beiratások és javító 
vizsgálatok, 4-én következik a tanév ünnepélyes megnyitása s kez
dődik a rendes tanítás.

2. A későbben jelentkezők csak azon esetben fognak felvé
tetni, ha elkésésöket alapos okokkal indokolták.

3. Minden tanuló fizet 16 frtnyi tandijat és pedig félévi elő- 
leges részletekben. A tandíj csak helybelieknek engedhető el. Egyéb 
illetékek fejében volt tanulóink 2 frt. 60 krt, az újonnan belépők 
pedig 3 frt. 60 krt fizetnek a behatáskor. Mindezen illetékeket az 
iskolai tanácsnak 1895. évi márczius 9-én hozott határozata értel
mében az 1895/6-iki tanévtől kezdve a magántanulók is kötelesek 
megfizetni. — Ezen illeték fizetése alól senki sem menthető fel.

4. A tápintézetesek a tápdij felét szintén előre lefizetni tar
toznak. Ebédért 24 fit. fizetendő egész évre. A növendékek tápin
tézetünkben hetenkint kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazga
tóság. Szegényebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy 
az igazgatóság kötelességének fogja ismerni, mennyire lehet, a 
legolcsóbb szállásokat megszerezni.

6. A szegény s a mellett szorgalmas és jó erkölcsű tanulók 
helybeli ev. egyházunk t. iskolatanácsához folyamodhatnak, ha 
helybeliek a tanpénz, ha idegenek a tápdíj elengedéséért. Az újon
nan belépő tanulók kérvényei azonban csak a tanév második felé
ben vétethetnek figyelembe, minekutána a kérelmezők szorgalmuk
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nak és példás magaviseletöknek tanúbizonyságát intézetünkön már 
megadták.

7. Beiratásnál minden tanuló a megelőző osztály sikeres be
végzését feltüntető bizonyítványt, keresztlevelet, himlő oltási cs, ha 
12 éves, ujraoltási bizonyítványt tartozik felmutatni.

8. Azon tanuló, ki a rendes tantárgyak egyikéből — nem 
számítva ide a szépírást és testgyakorlatot — elégtelen osztályzatot 
kapott, a tantestület engedélyével a következő tanév kezdetén ja
vító vizsgálatot tehet.

A ki két tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, csak fele
kezeti főhatóságunk engedélyével bocsátható javító vizsgálatra. Ezen 
engedély elnyerhetése végett a Méltóságos és Főtisztelendő Sárkány 
Sámuel püspök úrhoz czímzett folyamodványok f. évi julius hó 
10-ig intézetünk igazgatóságánál benyújtandók.

A ki kettőnél több tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, 
az javító vizsgálatra semmi esetre sem bocsátható.












