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A beszterczebányai evang. gymnasium
története .*)
1 8 7 5 — 1 8 9 5 .

Midőn a tanári testület és a fentartóság kitüntető bizalma folytán 
hozzáfogtam intézetünk történetének megírásához, tisztában voltam a feladat 
nehézségeivel. Mégis félszszel ragadom meg a tollat, hogy kitűnő Rosenauerünk 
munkáját, a felvidéki Minerva egyik gyöngyének történetét, folytassam. 
Az indító okok közül első helyen áll a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
ministcrnek 1895. évi máj. 17-ikéről 26,211. sz. a. kelt rendelete, melyben 
kívánatosnak tartja, hogy azon középiskolai értesítők, melyekben hivatali 
elődjének 1893. évi juh 21-én 31,805 sz. a. kelt intézvénye értelmében a 
millennium alkalmából az intézetek története közöltetni fog, egyéb tekintetben 
is lehetőleg tartalmasak legyenek s az illető középiskola jelenlegi állapotát a 
rendelkezésre álló adatokkoz képest minden irányban röviden foglalják egybe. 
Szavai ezek:**) »Általában súlyt helyezek arra, hogy a középiskolák millen
niumi értesítői a jövő kor szemlélője és kutatója előtt a lehető teljességben 
tüntessék fel azt, hogy középiskoláink nemzetünk 1000 éves fennállásának 
idejében szellemi és anyagi tekintetben mily állapotban voltak«.

Igen, legyenek ezen értesítők művelődéstörténeti emlékiratok, ezredéves 
létét ünneplő nemzetünk önérzetének tettre intő emléktárgyai. És ezen ön
érzetben a mi intézetünk is 360 éves múltjánál fogva részt követel. Legyen 
a mi értesítőnk is harmatcsepp, mely a mindenséget visszatükrözi, homokszem 
az ezredéves kiállítás fényes épületéhez. Ha tollforgató elődöm kimutatta, 
mikép nőtt ki a mustármagból a gymnasium terebélyes fája, ha kimutatta, 
hogy egyházunk »veteményes kertje« annyi jeles embernek igazi alma mater-e, 
mikép gyűltek össze a legnemesebb áldozatkészség fillérei, mily csöndesen és 
észrevétlenül sorakozott egyik tégla a másik fölé, mikép mentette meg isko
lákat szervező és fentartó felekezetűnk történeti múltjánál s életösztönénél 
fogva intézetünket is több ízben a végenyészettől; szerény czélom kimutatni, 
hogy ezen életösztön még nem halt ki, sőt intensitásban nyert, mert hisz 
»palma sub onere crescit.«

Sokkal rövidebb ideig vagyok ezen intézet tagja, semhogy személyes 
tapasztalatok s hallomásból tudott élmények és események alapján gymna-

*) Lásd a beszterczebányai ev. gymn. 1874/75. és 1875/76-iki értesítőjét.
**) Lásd Hivatalos Közlöny 1895. 11. sz.
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siumunk feledésének indító okaira s tényezőire belátó Ítélettel és felvilágosító 
magyarázattal visszatekintsek. Ha mégis teszem, úgy ebben az ezen kort át
élt kollegáim szives közlése, az egyházi archívum, iskolai levéltár és a rend
szeresen vezetett évi értesítők nyomán járok el. De különben sem vállalkoz
hatott! a bíráló szerepére, mert múlt és jelen még oly erős gyökérszálakkal 
fonódnak össze, hogy minden élesebb kutatás a jelen fejlemények megsér
tésének tűnhetnék fel. Megelégszem tehát az intézetünk életére vonatkozó 
sok eseményt, megpróbáltatást és korszerű újításokat egymásutánj okban 
közleni, hogy azután áttérhessek a jelen állapotok kimerítőbb taglalására, az 
intézet vagyoni állapotának, gyűjteményeinek, mellékintézeteinek, épületének 
stb. ismertetésére.

Es e részben az irattárban őrzött értesítők a leggazdagabb kútfők 
melyekből nemcsak korhű jellemzés szól leikeinkhez az iskolai élet minden 
mozgalmáról, hanem többé-kevésbbé belátást engednek a tanárok képződési 
irányára, tudományos képzettségére s a felfogás és érzület minőségére, mely 
őket áthatotta.

Azok, kik intézetünk fejlődése és jelen állapota iránt érdeklődnek, ér
tesítőinkből láthatják, mint fakad ki az élővíz a forrásból s mint erősödik 
lassan csermelylyé, patakká s folyammá. S mint a fa czélszerű átültetés mellett 
erősödik s nemesebb gyümölcs termésére alkalmassá válik, úgy intézetünk is 
az új épületben főnixként felkel hamvaiból, hogy buzgó és hithű tanári kara 
egyházunkhoz buzgó és ragaszkodó és hazafias érzelmű nemzedékeket neveljen, 
s mint iskola is a kultúra terén első sorban járjon a hasonnevű intézetekkel.

Dr. H a zs lin szk y  R ezső .



A) Á lta lá n o s  rész.

Jeles Rosenau erünk azon évvel végzi történetét, melyet gymnasiumunk - 
nak jelenleg hivatalra nézve legidősebb tanára, Kmety János, a hallei egyetemen 
töltött. így ezen 1875/76-iki tanévben őt Hlavatsek Andor helyettesítette. — 
Valóban lélekemelő, mikép örökítette meg a tanári kar nagy hazánkfiának, 
Deák Ferencznek emlékét. Elhatározta ugyanis, hogy intézetünkön e nagy 
férfi nevét viselő ösztöndíj alapíttassék.

Elégtelennek találta gymnasiumunk tanári kara Deák Ferencz iránti 
hálakötelezettségének lerovására csak a megtiszteltetésére rendezett gyászünne
pélyben részt venni s érdemeit jegyzőkönyveibe feljegyezni, hanem f. é. feb
ruár hó 10-én tartott tanácskozmányában elhatározta, hogy Deák Ferencz 
emléke mint emberé és honpolgáré intézetünkön örökíttessék meg, s hogy 
ennek folytán intézetünkön, Deák ösztöndíj alapíttassék, mely hathatós esz
köz leend a tanári kar kezében a vezetésére bizott tanuló ifjúság, a nemzet 
majdani vezetőinek szivében hasonló polgári erények fejlesztésére és fölvirá- 
goztatására.

Ily nemes szellem lengte át dicsőernlékü Rosenauerünk igazgatósága 
alatt a tanári testületet, akkor, midőn testvérintézetünkön a kath. gymnasi- 
umban mondhatni tervszerűen folytatott izgatással sikerült az ifjúságot any- 
nyira szaturálni a magyar nemzet elleni gyűlölettel, hogy 1867-ben annak 
nagy része magyar nemzeti zászló alatt már az intézeti majálisra sem akart 
kivonulni s csak egy kék szalagnak hozzájárulásával kielégítvén tótszín érzé
keiket vettek benne részt az intelligenczia legnagyobb megütközésére. (Lásd: 
A beszterczebányai kir. kath. főgymn. értés. 1894/95. 105. s. k. 1.)

E tanév zárünnepélyének napján 1876. jun. 24-én intézetünket megtisz
teld magas látogatásával a bányai egyházkerület főpásztora, Főtisztelendő Dr. 
Szeberényi Gusztáv superintendens úr s tanúja volt a tanév ünnepélyes befe
jezésének. E váratlan s emlékezetes megtiszteltetés egyrészt bátorítólag és 
serkentőleg hatott a tanári karra, meggyőzvén ezt azon élénk érdeklődésről 
s hathatós támogatásról, melyet az önzetlen törekvés s buzgó tevékenység O 
Főtisztelendőségétől mindenkor tapasztalt; — másrészt főpásztorunk megis
merve közvetlen szemlélet nyomán intézetünk állapotát, irányát s munkálko
dását, az itt töltött órák emlékét azzal örökíté meg, hogy nagybecsű párt
fogásával intézetünk nehány szegény sorsú és iparkodó növendékének javára 
az egyházkerület segélyezését kieszközölte. Az 1876. évi október 11-én tartott 
kerületi gyűlés jegyzőkönyvének 46-ik pontja ugyanis e sorokat tartalmazza: 
»A beszterczebányai egyház . . . .  kérelmének hely adatván, ösztöndíjakra 
számára ez évben 100 frt utalványoztatik.« Azóta e 100 frtot évenként élvezi
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intézetünk s a püspök úr által a tanári kar ajánlása szerint több részletre 
osztatik.

Az 1876/77-iki tanévben az iskolai igazgató tanács a helybeli ev. egyház- 
község, mint gymnasiumunk egyedüli föntartója által, választás útján újjá 
alakíttatott és pedig következőképen: Elnöke: br. Radvánszky Antal Ő 
méltósága, főispán stb. stb.; alelnöke: Dillnberger Károly, illetőleg Dr. Dilln- 
berger Emil: tagjai: t. Pénzéi Antal és Mockovcsák János T., lelkész urak, 
Burkovszky Kálmán, Bothár Samu, Drexler Frigyes, Gally Samu, Greisinger 
József, Hulley Dániel, Dr. Mályusz Károly, Szumrák Pál, Thurzó Lajos, Tur- 
csányi Ödön, Vágner Károly, Grossmann Lajos, Heinlein Adolf, Lindtner 
Dániel, Orphanidesz Károly, Polevkovics János és Rosenauer Károly e. é. 
gymn. igazgató.

Az ez évben befolyt számos és tekintélyes adományok közül különösen 
egyet kell kiemelnünk. S ez az 1876-ban feloszlott zólyommegyei olvasó- és 
társalgási egyletéé, melynek fenmaradt és a helybeli városi tanács kezelésére 
bízott készpénzének évenkinti kamatjai az egyleti alapszabályok 19. §-a értel
mében felerészben minden év végén intézetünknek szolgáltatandók ki oly 
czélből, hogy azok egy, a magyar nyelvben társai között legnagyobb előme
netelt tanúsított növendéknek adassanak.

Az ösztöndíj csakugyan az 1877/78 isk. év végétől folyósítva lett.
Érdekes még, hogy ezen évben Dillnberger Ede kereskedő úr egy díszes 

albummal kedveskedett könyvtárunknak, mely a gymnasium tanárainak arcz- 
képeit foglalja magában 1824-ik évtől kezdve a legújabb időkig. E kívánság
nak a mai napig elég lett téve.

A Deák Ferencz ösztöndíjra nézve, mely a helybeli hitelbanknál van 
gyümölcsözőleg elhelyezve, a tanári kar akként határozott, hogy ennek ado
mányozása csak akkor kezdhető meg, ha tőkéje legalább 500 o. é. forintra 
növekedett s hogy ekkor eme 500 forintnyi összegnek — mint alaptőkének 

-  kamatjai már az első évben is részben ösztöndíjakúl osztassanak ki, rész
ben pedig a tőkéhez csatoltassanak. (Mindez mily arányban történjék, minden 
évben a tanári kar határozza meg.) Miután pedig ezen ösztöndíj már az 
1877/8 tanév végével 515 forintot tett ki, már ekkor két tanuló 6—6 írtjá
val jutalmaztatott belőle s a maradék a határozathoz képest híven a tőkéhez 
csatoltatott.

A ki gymnasiumunk történetét figyelemmel átlapozta, az azon meggyő
ződésre juthatott, hogy annak egyedüli fentartója és támasza, mely vele jóban 
és rosszban híven osztozott, érette a legnagyobb áldozatoktól sem rettent 
vissza soha, a helybeli evang. egyházközség volt. És ezen protestáns hitbuz- 
góság, mely az apák szíveiben honolt, azon áldozatkészség, mely ezen iskolát 
több mint három századon át oly nagy erőfeszítéssel fentartotta, mai nap is 
nemes örökölt erényei helybeli ev. egyházunknak.

Tekintve azt, hogy az egyházközség elemi fi- és leányiskolái mellett 
egy öt osztályú gymnasiumot tartott fenn, s a nélkül, hogy talán jelentéke
nyebb alapítványokra vagy egyéb segélyforrásokra támaszkodhatott volna, 
10 rendes tanárt és tanítót fizetett: az 1878. évi julius hó 14-én lefolyt
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conventnek egyhangúlag és közlelkesedéssel hozott határozata fényes és 
páratlan példája hitbuzgóságának és áldozatkészségének. A convent kimon
dotta: hogy gymnasiumunkon az 1880/81-iki tanév September 1-ével már a 
hatodik osztály is meg fog nyittatni s ez által egyházunknak évek óta 
táplált s gymnasiumának teljes főgymnasiummá való kiegészítését czélzó 
nemes szándéka valósulása felé közeledni látszott. Az utolsó változás iskolánk 
állapotában ugyanis 1858-ban történt, a midőn az akkor háromosztályú gym
nasium öt osztályúvá lön. (Lásd a beszterczebányai á. h. ev. gymn. ért. 
1875/76. 65. 1.) Azon remény és jó szándék vezérlék ezen intézkedésében 
egyházunkat, hogy iskoláját kedvezőbb viszonyok beálltával fokonkint teljes 
főgymnasiummá kiegészítheti. Immár húsz éve múlt, hogy mi sem történt e 
tekintetben. De bizony ezen örvendetes esemény, e nemes szándék a pia 
desideria-k sorsára jutott. Az 1879-80-iki értesítő bizonyos keserű rövidséggel 
tudomására hozza a szüléknek, hogy intézetünkön a jövő tanévben a hatodik 
osztály nem fog megnyittatni. De míg egyrészről e körülmény és Rosenauer 
igazgatónak e tanévben is súlyos betegsége lehangolta a tanári testületet, 
másrészről április hó 25-én ritka örvendetes ünnepélyt élt meg. Érdemekben 
megőszült kartársa ugyanis, a 72 éves Polevkovics János, félszázados tanári 
működésének jubileumát ülte.

Az ünnepély legkiválóbb részét a templomban — az ünnepeknek és 
családjának, az egyházi elnökségnek és presbyteriumnak, a tanári karnak és a 
tanuló-ifjuságnak s az ünnepelt egyéb, nagyszámú tisztelőinek jelenlétében — 
lefolyt hálaistentisztelet képezte. Az ez alkalomra választott, úgy tartalomra, 
mint külalak és dallamra nézve is gyönyörű énekek elzengése és az ünnepelt 
köztiszteletben álló, az egyházi téren is jó névnek örvendő fiának, nt. 
Polevkovics Gusztáv récsei lelkész úrnak, következő igék alapján (Móz. 5. 
könyve 33. r. 25. v.): »és erős, hatalmas lészesz, míg élsz« mondott remek 
beszéde után, egyházunk nevében, ennek érdemdús felügyelője, Dr. Dillnberger 
Emil úr, fejezte ki legmelegebb elismerését az agg tanárnak a tanügy terén 
kifejtett félszázados, kitartó, lelkiismeretes fáradozásai iránt s átnyújtotta neki 
az egyház részéről kiállított s külsőleg is gyönyörűen elkészített díszokmányt, 
melynek erejénél fogva az — ötven évi hű szolgálatai után — folyó évi 
julius 1-től kezdve teljes fizetéssel nyugdíjba helyeztetett. Heinlein Pál egyházi 
presbyter úr pedig, a jubilánsnak egy, az ő egykori tanítványai által neki 
emlékül hozott díszes ezüstserleggel kedveskedett. Isten áldása kisérje minden
koron a derék beszterczebányai ev. egyházközséget, mely elaggott tanáráról 
ily nemeslelküleg gondoskodott!

Itt meg kell még emlékeznünk Dillnberger Károly úrról, ki 1860-tól 
kezdve, mint a beszterczebányai ev. egyház másodfelügyelője, lankadatlan 
buzgalommal vezette ennek ügyeit, míg 1879. jul. 31-ikén bevégezte tettekben 
gazdag életét, nem feledkezett meg azon iskoláról, melynek élete legszebb 
részét szentelé s 1876. aug. 31-éről kelt többrendű alapítványainak egyike 
gymnasiumunknak szól. Ugyanis 400 forintot hagyományozott intézetünknek, 
hogy ennek kamatjaiból az ifjúságnak alkalmas könyvek jutalmul kiosztassa
nak az évzáró vizsgán. Ezóta az évenkint kiosztott jutalomkönyvek az ifjúság
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ösztönzői a jóra, szépre és nemesre és iskolánk növendékeit azon erényekre 
buzdítják, melyekkel a dicsó'ült tanár jeleskedett.

Nemcsak hogy a hatodik osztály nem létesült, hanem egyházunk az 
1881. év május hó 15-én tartott conventjében az ötödik osztályt is bezáratni 
határozta, okúi adván, hogy ezen classist különben is évenkint csak 5—9 
tanuló látogatta s fentartása aránylag nagy költséggel jár. Igaz, hogy nem 
véglegesen s míg egyrészt a megtakarított összeget meglevő tanintézetei érde
kében vélte igen jól felhasználhatni, másrészt ama reményének adott kifejezést 
hogy ha idővel majd kedvezőbb körülmények közé jön, ismét gondolhat 
gymnasiumának tágítására, Az »Adja Isten !»-t mai nap is mondhatjuk. Ezen 
1880/81. évben a gyász serlege is megtelt. Alig, hogy a jeles igazgató Ro- 
senauer meghalt, egy másik ravatal köré csoportosult a tanári kar, és ez 
Heinlein Adolf-é volt. És mintha igaznak bizonyúlna a közmondás, hogy 
hetesével jár a rossz; az 1881/82. tanév 3 nagy halottat sirat. Az egyik Bothár 
Sámuel, alumneumunknak sok éven át lelkiismeretes és buzgó ephorusa, 
a második Dr. Dillnberger Emil, nagyérdemű és forrón szeretett felügyelőnk, 
a harmadik honi ev. egyházunk halottja is, nagyméltóságú báró Rad- 
vánszky Antal ev. egyházközségünk felügyelője.

Rosenauer utóda mint helyettes igazgató Hlavatsek András tanár lett, 
kinek ügybuzgósága mindinkább elfelejttette a fájó multat.

Eléggé ismeretes mindenki előtt, hogy iskolánkat nagyobbrészt szegény 
tanúlók látogatják, kiknek némelyike szüleinek mostoha anyagi helyzeténél 
fogva magát még a szükséges tankönyvekkel sem képes ellátni; ennélfogva 
a tanári kar Varga Mihály kartárs kezdeményezése folytán, hogy az évről 
évre mindinkább jelentkező bajon legalább némileg segítsen, üdvösnek és 
szükségesnek találta az ilyen szegény tanúlók segélyezése czéljából egy »se
gély alap« létesítését, vagyis inkább, a mennyiben ilyen az előbbi években 
az intézeten már fenállott, de időközben, nem tudni mi okból, megszűnt, a 
már létezettnek felelevenítését. Az emlitett »segélyalap« a tanulók önkénytes 
adakozásaiból — esetleg egyéb emberbarátok és jóakarók kegyadományaiból 
— fog létrehozatni. A növendékek közt e czélból időközönkint gyűjtött ösz- 
szegek gyümölcsöztetés végett a takarékpénztárban helyeztetnek el. A segély
nek miképen való kiosztása iránt belátása szerint időről-időre a tanári kar 
intézkedik. Már a létesítés évében eszközölt gyűjtés eredménye 24 frt 60 kr. 
volt. Kezelője s kitűnő sáfárja Varga Mihály lett s máig is az, úgy hogy a 
múlt 1894/95. tanév végén ez alap vagyona 134 frt 40 krt tett; azonkívül 
több kötet tankönyv, úgy hogy belőle 15 tanúló egészben, 6 pedig részben 
segélyeztetett tankönyvekkel. A közélet terén jeleskedő számos kiváló férfiú 
áldja azon iskolát, mely nemcsak szellemi és erkölcsi képzettségének vetette 
meg gondos nevelésével alapját, hanem az anyagi jótékonyság melegével, a 
nélkülözések elhárításával is megkönnyítette nekik tudományos kiképezteté- 
süket. így a mi intézetünk már az 1882/83. tanévben léptette újra életbe azt 
az intézményt, melyre az 1895. 12,670. sz. május 21-iki vallás és közokt. 
ministeri rendelet, hívja fel az iskolák figyelmét, mert nálunk mind a köny-
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vekkel, ruházattal, gyógyszerekkel stb. való segítségre külön segélyalapok 
léteznek (lásd: mellékintézetek.)

A csendes lefolyású 1883/84-iki tanévre egy mozgalmasabb következett 
Az 1885. év junius hó 10—14-ig tartotta meg egyházunkban a bányakerület 
püspöke, főtisztelendő és nagyságos dr. Szeberényi Gusztáv úr a Canonica 
Visitatiót. Ezen örvendetes tényből bőven kijutott a nyáj zsengéjének is: az 
iskolák növendékeinek. O Főtisztelendősége ugyanis az egyház összes iskoláit 
meglátogatván, jun. hó 12-én gymnasiumunkba is jött, hogy a tanárok mű
ködéséről és sáfárkodásukról meggyőződjék. E ritka szerencséhez egy másik 
is csatlakozott, t. i. az, hogy a Canonica Visitatio alkalmából egyházunknak 
magas vendégét, b. Prónay Dezső ő Méltóságát üdvözölhette a legnagyobb 
lelki örömmel iskolánk szerény falai között.

A két kitűnő egyházfő megszemlélte a gymnasiumi épületet, alumneumun- 
kat, a könyvtári és múzeumi gyűjteményeket és leltárakat, meglátogatta az 
összes osztályokat, meghallgatta minden egyes tanár előadását. A tanári kar 
a híven teljesített munka és kötelesség tudatában nyugodtan fogadhatta Íté
letüket, mely csakis megelégedését fejezhette ki pártfogóinak és tanárainak 
kivált az utolsó évtized mostoha viszonyai alatt tanúsított tántoríthatlan pro
testáns szellemű és hazafias érzelmű buzgósága felett, mi által sikerült ezen 
ősi intézet tiszta jellemét fentartani. S míg egyrészt az ő élénk érdeklődésük, 
melyet iskolánk szellemi és anyagi állapota iránt tanúsítottak, az ő buzdító, 
szeretetteljes szavaik, melyeket az iskola munkásainak juttattak, csak ösztö
nözni fognak bennünket a lelkiismeretes és kitartó munkára; addig másrészt 
az által, hogy közvetlenül megismerkedvén egyházunk szükségleteivel s isko
lánk viszonyaival, ez utóbbinak érdekében vezérférfiainkkal és híveinkkel 
eszméket cseréltek, czélszerű megjegyzéseik és javaslataik későbbi újításaink
nak alapjául szolgáltak. Kerületi felügyelő urunk, Fabiny Teofil ő Méltósága, 
a ki az ünnepély fényét jelenlétével emelte, ezúttal az idő rövidsége miatt 
csak az iskolai épület helyiségeit tekinté meg, az előadásokat azonban nem 
látogathatta meg.

Az 1883-ik évi XXX. törvényczikk által határozott állami főfelügyeleti 
jog gyakorlása végett a beszterczebányai tankerület főigazgatója nagys. Nuber 
Sándor február hó 19-én első Ízben látogatta meg tanintézetünket s a mi
nisten utasítás pontozatai szerint két és fél napon keresztül tüzetesen meg
vizsgálta a gymnasium külső és belső viszonyait autonom jogaink sérelme 
nélkül.

Hogy a tanuló-ifjuságnak az egyes tantárgyakban tett előmeneteléről és 
az oktatásnál alkalmazott tankönyvekről és módszerről magának biztos tudo
mást szerezzen, ismételve látogatta meg az egyes tanárok előadásait; átnézte 
a tanulók Írásbeli dolgozatait, megvizsgálta a könyvtárakat, a természetrajzi 
és természettani múzeumokat, a rajz- és egyéb taneszközöket, az igazgatói 
ügyvitelt, a gymnastica és alumneum helyiségeit és berendezését. Ténykedé
sét febr. 21-én a kivánatára összehívott conferentiával fejezte be. A tanács
kozáson közölte a tanárkarral megjegyzéseit.
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Ezen tanévben egyházi és iskolai alügyelővé és így az iskolai tanács 
elnökévé is Kollár János úr választatott meg, az elhunyt Greisinger János 
helyébe pedig az iskolai tanács tagjává Zachar Emil úr. Az 1885/86. tanévben 
Hlavatsek András, gymnasiumunk akkori igazgatója a Selmecbányái lyceum- 
hoz hivatván meg, az igazgatói teendők vezetésével Varga Mihály tanár 
bízatott meg, ki azokat mai napig önzetlen buzgalommal s lankadatlan éber- 
séggel vezeti. Az év folytán elhúnyt dr. Mályusz Károly helyébe az iskolai 
tanács tagiává Göllner Frigyes úr választatott. Ez évben a közoktatási magas 
ministerium Szieber Edét, a Ferencz-József-rend lovagját, tankerületi főigaz
gató úr ő Nagyságát küldte ki gymnasiumunkhoz kormánybiztosnak, ki beható 
vizsgálatának eredményét a kívánságára összehívott tanári értekezleten szí
vélyes és nyájas modorban közölte. S hogy az egyház sohsem zárkózott el 
azon reformoktól, melyeknek czélszerű és szükséges voltáról meggyőződött 
s melyek keresztülvitelére elegendő pénzerővel rendelkezhetett, mutatja az, 
hogy már Nuber főigazgató kívánságára is hajolt s a nagy szünidőben a 
gymnasium valamennyi osztályát új kályhákkal, a tanév folytán pedig új, 
czélszerű két- s részben 3 üléses padokkal látta el.

Az 1886/87. tanévben újra Szieber Ede főigazgató úr látogatta meg in
tézetünket; az 1887/88 tanévben azonban dr. Dunay Ferencz főigazgató úr, 
ki május 22. és 23-án tartott látogatása után a látottak és hallottak felett 
megelégedését fejezte ki. Örömünnepet is ült az intézet azon alkalomból, 
hogy Grossmann Lajos kartársa 70 éves korában itteni tanári működésének 
41-ik évét töltötte be. Nem is késett nyugdíjaztatása. Ezen tanévtől fogva 
1889-ig évről-évre Dunay Ferencz dr. főigazgató úr látogatta meg intézetün
ket. Ezentúl főkép a gymnasium számára építendő új épület és a szervezés 
munkája foglalta el egyházközségünk éber figyelmét. Ezen fokozott munkál
kodás bírta rá egyházunkat azon intézkedésre, hogy — szem előtt tartva 
középiskolai rendtartásunkat — már az 1888/89. tanév folyamán elhatározta 
a gymnasiumi felügyelői állás szervezését s ezen állásra 1889. augusztus 
havában tartott közgyűlésén egyházunk buzgó és érdemekben dús tagját, 
Burkovszky Kálmán ügyvéd urat emelte egyhangúlag, kinek ismert buzgó és 
tapintatos, önzetlen és fáradhatatlan működése iskolánkra a legjobb hatással 
volt és van, mert hisz még bírjuk a derék pártfogót. Az 1889/90. tanévben 
kormánybiztosúl Spitkó Lajos tankerületi helyettes főigazgató úr időzött az 
intézetben február 24., 25. és 26-ik napjain.

Az 1890/91. tanév kezdetével a testgyakorlás tanításában lényeges vál
tozás történt, a mennyiben városunk tanácsa, illetőleg a helybeli kir. kath. 
főgymnasium tanári testületé a városi tornacsarnokot iskolánknak használatra 
átengedvén, lehetővé vált e tárgyat nemcsak — mint eddig — a nyári hó
napokban, hanem az egész tanéven át tanítani. Intézetünket a jelzett tanév
ben úgy a saját, mint az egyház megelégedésével dr. Dunay Ferencz kir. 
tanácsos, tank. főigazgató úr látogatta meg május 2-án és 4-ikén.

Az 1891/92. tanév egyik nevezetes eseménye volt az a hangverseny, 
melyet a gymnasiumi épület alapja javára tanuló-ifjuságunk és elemi leány
iskolánk több növendéke Adámy Rezső úr, énektanárunk, vezetése mellett
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február hó 13-án a helybeli takarékpénztár nagytermében adott. A szereplők 
kifogástalan, összhangzó játéka bámulatba ejtette, majd elragadtatta az előkelő 
nagyszámú közönséget, annyival inkább, mert tekintve a szereplők zsenge korát 
—• 10—14 éves gyermekek — oly fényes eredményre egyáltalában nem volt 
elkészülve. Tiszta jövedelme a felülfizetésekkel együtt tekintélyes összeg volt. 
Közkívánatra márczius 13-án megismételtetett s tiszta jövedelme, 81 frt 30 
kr., az árvamegyei éhezők nyomorának enyhítésére fordíttatott. Dr. Dunay 
Ferencz kir. tanácsos, tanker, kir. főigazgató úr január 21—23-án látogatta 
meg hivatalosan intézetünket.

Az 1892/93. tanévben a tantestületnek egy régi óhaja ment teljesedésbe 
az által, hogy egyházunk iskolai tanácsa számára szervezeti szabályzatot állapított 
meg, az ekkép szervezett iskolai tanács, mely működését ezen év április 
22-én tartott alakuló ülésvei megkezdette, feladata az egyház összes iskolai 
ügyeit intézni. Adámy Rezső énektanár apr. 8-án rendezett hangversenye úgy 
erkölcsi, mint anyagi sikerben meglepően sikerült. Tiszta jövedelme 290 frtot 
tett. Dr. Dunay Ferencz, kir. tanácsos, tank. főigazgató úr márczius 2-án és 
3-ikán látogatta meg gymnasiumunkat.

Az 1893/94. tanévben az építkezés örömébe ama fájdalom vegyült, hogy 
Szumrák Ede Sámuel úrban egyházunk egyik buzgó tagját és iskolánk jóte
vőjét vesztette. A boldogult nemcsak az építés költségeihez nagyobb összeg
gel járúlt, hanem végrendeletileg is megemlékezett róla, a mennyiben azt 
rendelte, hogy a helybeli egyházunk kezelésére bízott 10,000 frtos alapítvány 
jövedelméből évenkint 50 frt. alumnistáink megvendégelésére fordíttassék. 
Kleszkeny Jánosnak, alumneumunk hű gondnokának. 1894. febr. 9-én bekö
vetkezett halálával az egyházi közgyűlés kimondotta, hogy az ephorus ezen
túl — mint hazai evang. iskoláinknál általában szokás — mindig tanár legyen, 
ki évenkint választassák. Ezen évtől kezdve mai napig Kmety János kartárs 
töltötte be a hivatalt lelkiismeretes ügybuzgósággal. Gymnasiumunkat ez évben 
is dr. Dunay Ferencz kir. tanácsos és tank. főigazgató úr látogatta meg, 
április 24-én és 25-én.

Az 1894/95. tanév ama öröméhez, hogy az építés megszakadt munkája 
annyira haladt, hogy junius hóban az épület teljesen kész állapotban minden 
akadály nélkül átvehető, egy nagyszerű alapítvány járult, melynek birtokába 
iskolánk 1895. május 28-ikán jutott. Hermann Gusztáv úr, a ki Besztercze- 
bányán született és iskoláit is itt végezte, de később mint kereskedő Lőcsén 
telepedett le, a gymnasiumi tanárok, fizetésének javítására 10,000 (tízezer) 
forintot küldött. Hálás emlékezet okáért nem lesz tán felesleges az alapító 
levelet, melynek kíséretében ez összeget küldte, ide mellékelnünk.

A lap ító  lev é l.
Alulírott a mai postával külön borítékban a beszterczebányai ág. hitv. 

ev. egyháznak 10,000 azaz: tízezer o. é. frtot küld a következő feltételek 
mellett:

a) a 10,000 frtból Hermann S. Gusztáv-féle alapítvány létesíttessék és 
úgy kezeltessék, mint a többi alapítvány.
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b) A tőke kamatai az ev. algymnasium befejezéséig az építési alaphoz 
csatoltassanak; az építés bevégzése után pedig a kamatok az algymnasium 
ev. tanárai fizetésének javítására fordíttassanak.

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

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

Lőcse, 1885. május 28-án.
Herrmann S. Gusztáv.

Midőn még megemlítem, hogy ezen tanévben is Dr. Dunay Ferencz 
kir. tanácsos, tank. főigazgató úr látogatta meg intézetünket április 19-én és 
20-án, áttérek egy másik szakaszra, melynek czélja kimutatni, mikép indul 
neki a beszterczebányai gymnasium a protestáns lelkesedés által életre keltve, 
küzdelmes, de szép jövővel biztató életfejlődésnek.



B) K ü lö n ö s rész.
I. A régi épület.

Gymnasiumunk egy év előtti domiciliuma a megyeház-utcza végében az 
ev. parochia tőszomszédságában levő egy emeletes épület volt. Ez még 
1735-ben épült. Balszárnyát a két lelkész lakja, jobb szárnyának földszintjét 
az elemi iskola foglalta el, úgy, hogy az első években az összes gymnasiumi 
helyiség csak három az emeleten fekvő szobácskából állott, melyekben az 
I., II. és III. osztály növendékei voltak elhelyezve. Az emelet egyéb helyi
ségei az igazgató lakását képezték, mely egy nagyobb és egy az udvarra 
szolgáló kis szobából, egy konyhából és éléstárból állott.

1859-ben az igazgatói lakosztály is gymnasialis helyiséggé lett oly módon, 
hogy a konyhából és éléstárból a IV. és V. osztályok, a nagyobb lakszobából 
a gymnasiumi »terem,« a kisebből pedig a könyvtár kerültek elő. A tan
szobák oly szűkek és alacsonyak voltak, hogy az I., II. és III. osztályoknak 
területe — egyenkint véve — csak 31'86 □  m., magassága pedig 2-17 m., 
a IV. osztály területe 22'3 [jj] m., magassága 3'37 m.; az V. osztály területe 
pedig ennél is kevesebb, csak 18 8 [ j  m., magassága 3'37 m. Hogy e helyi
ségek az akkori létszámnak (100 tanuló) nem felelhettek meg, az evidens. 
A könyvtárszoba területe 18 Q  m., magassága 3'37 [j] m. s oly szűk volt, 
hogy az ifjúsági könyvtár a tanszobák egyikébe vitetett át. A nevezett 
teremnek területe 45 □  m., magassága 3'37 Q  m. volt. Itt volt elhe
lyezve a természetrajzi gyűjtemény, a természettani szertár, a chemiai szertár, 
térképek, rajzminták stb. Ez volt a tanácsterem, az énekiskola, itt tartattak az 
iskolai ünnepélyek. Rajziskolának az I. elemi osztály szolgált. Téli tornacsar
nok nem lévén, e tárgy csak az év kedvezőbb szakában volt tanítható s a 
kívánt eredmény el sem érhető. Az árayékszékek túlságosan szűk udvarban 
oly módon, hogy kigőzölgésük kellemetlen és ártalmas ne legyen, nem voltak 
elhelyezhetők. Igazgatói irodául a tanári terem szolgált.

Hogy az épület akkori állapota épenséggel nem alkalmas s netalán 
szándékolt átalakítása nem vihető ki oly mértékben, hogy a kor igényeinek, 
egy középiskola kellékeinek megfelelhessen, arról már régóta meg volt győ
ződve a tanári kar s egy örvendetes esemény rá is vette, hogy 1878/79. 
tanévben memorandumot intézzen az egyházgyűléshez, új épület emelése 
végett. Ezen örvendetes esemény pedig az volt, hogy Beszterczebánya városa, 
miután a római katholikusoknak iskolájuk kiépítésére közgyűlésileg mintegy 
30,000 forintot megszavazott, egyúttal határozattá emelte, hogy tekintve, mi
szerint gymnnsiumi épületünk a tanítás igényeinek nem felel meg, számunkra
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is a viszonosság elvénél fogva a fentebbi összeg erejéig egy hat osztályú tel
jesen felszerelt gymnasiumot épít. Már ezen elvi kijelentés is sokat lendített 
a gymnasium ügyén.

A status quo ante egyidőre ugyan még megmaradt, de fordulópontot 
képez az 1883. évi XXX. t.-cz., mert ennek alapján a magas kormány inté
zetünkkel szemben oly követelésekkel lépett fel, melyeknek a fentartó egyház 
kénytelen volt eleget tenni. A középiskolai törvény 53. §. alapján ugyanis 
kelt 1886. április 9-ikén az első ministeri megintés s ezt csakhamar a magas 
kormány megbízottjának 1886. évi márczius 30- 31-én tett második hivatalos 
látogatásáról beszámoló helytelen informatiója folytán a második megintés 
követte 1887. január 20-án. Helytelennek nevezem, mert hisz a pártfogóság 
mindjárt az első megintés után következő nagy szünidőben a gymnasium 
valamennyi osztályát a minister kívánsága szerint új kályhákkal, a tanév foly
tán pedig új, czélszerű két s részben három üléses padokkal látta el; az 
árnyékszékeket és pisoirt átalakíttatta s részben újonnan építtette.

Az utóbbi években különben is nagyon előtérbe nyomúlt s egyházunk 
életébe mélyen vágó kérdésnek bizonyéit gymnasiumunk ügyének beható tanul
mányozása. E végett, s egyúttal jelentéstétel czéljából az 1887-iki márczius 16-án 
tartott presbyterial-directorialis gyűlés bizottságot nevezett ki, mely már ezen 
év márczius 30-ikán összeülve elhatározta, hogy azt az intézetet, mely a refor
matio hajnalától kezdve ezer meg ezer veszélylyel megküzdve mai napig fen- 
tartotta magát, továbbra is fentartandónak tartja, »nehogy 350 éves jubileuma 
helyett annak halotti torát ülje.« Kimondta, hogy az iskolának, hogy a köve
telményeknek megfelelhessen, mindenekelőtt czélszerű épületre van szüksége. 
Ennek költségei az e végből felkért építőmester úr tervezete szerint 18,000 
frtra vannak előirányozva. Ezen 18,000 frt szükséglettel szemben fedezetül 
rendelkezésre áll a jelenlegi gymnasiumi tőke 12,500 forintja. A még hiányzó 
5500 frtnyi összeget a bizottság gyűjtés útján véli beszerezhetőnek. Ha ez 
azonban a kívánt eredményhez nem vezetne, úgy indítványozza, hogy tör
lesztésre kölcsön vétessék. Ezen esetben az évi törlesztés, mely fedezendő, 
350 frtot tenne. Egyébiránt szereti hinni, hogy az ajánlott módok egyikére 
sem lesz szükség, bízva áz egyháztagok bőkezűségében.

A hitközség vénei és tehetősebbjei az intézet regenerálásához szükséges 
óriási összeg felett kétségbeesve, már-már szomorúan és némán hozzájárul
tak volna a közöny kolportálóihoz, midőn felállt Mikler Sámuel az Úr szol
gája s megragadó, lángoló ékesszólással felemeli a csüggedt lelkeket, elosz
latja a kicsinyhitűséget s legalább kísérletet ajánl a gyűjtéssel. »Szíve súgja 
neki, hogy az eredmény meg fogja czáfolni azokat, a kik kétkednek isten és 
a hitrokonok segítő karjában». E buzdító szavakra a fentartó egyház is gym- 
nasiuma újjászervezését, főleg pedig épületének átalakítását és bővítését esz- 
közlendő, az e czélra szükséges pénzösszeg beszerzését legkönnyebben gyűjtés 
útján vélte eszközölhetőnek s ezt első sorban saját hívei körében még emlí
tettem tanévben meg is kezdette, remélve, hogy a hívek azt az intézetet, 
melyért a múltban a legnagyobb áldozatoktól sem rettentek vissza, nemcsak 
az elenyésztéstől megmentik, hanem a jövő nemzedék számára is biz
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tosítják. S hogy az egyház régi intézetének megmentése tekintetében nem 
hiában vetette reményét híveinek buzgóságába és áldozatkészségébe, mutatja 
az a körülmény, hogy már a rákövetkező nyár folyamán itt helyben eszkö- 
zölt gyűjtés rövid idő alatt 11 ezer frtot meghaladó összeget eredményezett. 
De az elismerés nemcsak saját egyházközségünk híveit illeti meg, hanem a 
vidéki, közelben és távolban lakó nem esekély számú hitsorsosainkat is, a kik 
a felhívásnak és kérelemnek engedve, szívesen járultak adományaikkal a 
nemes czél előmozdításához.

Az ily módon biztosított összeg, igaz, még nem volt elegendő. Mind
azonáltal egyházunk felbátoríttatván ezen mindenesetre szép eredmény által s 
azon reményben, hogy a források még ki nem apadtak egészen, a szervezés 
munkájában egy lépéssel tovább kívánt haladni s azért 1889. évi január 6-án 
tartott közgyűléséből a már előbb benyújtott épülettervek felülvizsgálása 
czéljából egy nagyobbrészt szakértőkből alakított bizottságot nevezett ki. 
Evvel egybefüggőleg igazgatónk 1889. jan. 28-án 121. sz. a. megkereste az 
uj-verbászi algymnasium igazgatóságát új épületük terveinek és költségveté
sének átengedése ügyében. E terveket, mivelhogy a ministeriumban vissza
maradtak, nem kaptuk meg, de kezünkhöz jutottak a kellő adatok nevezett 
gymnasium értesítőjében s ez annyival inkább fontos, mert intézetünk csupán 
a helyi viszonyok kívánta módosításokban tér el az uj-verbászi gymnasium 
tervétől.

Az 1889. jan. 6-iki közgyűlés által kiküldött bizottság négy ízben tartott 
ülést. Már ez év május 19-én tartott harmadik ülésén Hauszner József kincs
tári mérnök tervét és 18,671 frt 59 krajezárra szóló költségvetését, miután 
az előbbi ülések módosításai szerint átdolgoztatott, elfogadta, Holesch Adolfét 
ellenben, mivel a bizottság kivánatainak és hozott határozatainak nem felelt 
meg, egyszerűen mellőzte. Az épület helyéül a bizottság a főesperes lakása 
melletti kertet ajánlotta, mert a jelenleg tornahelyiségül szolgáló tér, minthogy 
a magas templomhoz közel és félreeső helyen van, nem alkalmas.

A bizottságnak ezen ajánlatait elnöke a presbyterium 1889. jul. 2-án 
tartott ülésén előterjesztette, megmagyarázta s elfogadásra ajánlotta, egyszer
smind megjegyezte, hogy a bizottsági kisebbség tervét czélszerűtlennek tartja, 
mert benne a mellékhelyiségek a tantermek rovására nagyobbíttattak. A pres
byterium elvben elhatározza, hogy a gymnasium számára új épület emeltessék 
a bizottságtól ajánlott terv szerint és pedig a főesperes lakása melletti kertben 
s míg egyrészt köszönetét mondja Scholtz Rezső osztálytanácsos úrnak és 
Hauszner József építési mérnök úrnak ügybuzgóságukért, másrészt utasítja a 
gymn. bizottságot, hogy az új iskola emelésére és a gymnasium fentartására 
szükséges költség fedezésére minden lehető forrást felkutasson s ebbeli indít
ványát a presbyterium elé terjeszsze, mihez az ugyanezen év aug. 20-án tar
tott presb. gyűlés kijelenti, hogy az építéshez csak akkor lehet fogni, mikor 
az arra szükséges alap meglesz; az eddigi iskolai épület átalakítására vonat
kozó javaslatot elfogadja s Hauszner József építészeti mérnök úrnak, a ki 
— ámbár nem is egyházunk tagja — az épületterveket s költségvetést elké
szítette s az egyháznak ingyen felajánlotta, ezen önzetlen tettéért ezen ügyben



16

tanúsított buzgóságáért újólag jegyzőkönyvileg köszönetét fejezi ki. Valóban 
Hauszner és Scholtz uraknak gymnasiumunk új épülete körül elévülhetlen 
érdemeik vannak s jelenleg is csak kedves kötelességet vélek teljesíteni, 
midőn az 1889/90-iki értesítő szavaival hálás köszönetünket fejezem ki úgy 
Hauszner József építészeti mérnök úrnak, mind pedig Scholtz Rezső bizottsági 
elnök úrnak, ki a bizottság munkálatait fáradságot nem ismerő buzgalommal 
vezette. De hálával kell megemlékeznünk városunk érdemes képviselőtestüle
téről is mely ez évi február hóban tartott közgyűlésén a gymnasiumi épü
lethez szükséges tégla és mészmennyiséget előállítási áron volt szives engedé
lyezni, mi által a költségek fedezéséhez mintegy 750 frtnyi összeggel járúlt.

1890. jun. 18-án 18,303. sz. a. kelt rendeletében a miniszter előrebo- 
csátva, hogy a törvényes megintéstől 1887-ben csupán a pártfogóságnak 
azon határozott Ígéretére állott el, mely szerint e hiányok rövid idő alatt 
pótoltatni fognak, de azóta az elmúlt 3 évben jelentékenyebb javulás nem 
történt, úgy a jelenlegi épületnek, mint az újnak tervrajzait és költségvetését 
junius hó leforgása alatt bekívánja. Ez meg is történt, mert mihelyt az 
egyh. közgyűlés imént említett ülésén a jelentésben felhozott indokoknál fogva 
a tervet elfogadta, azt megerősítés végett a nm. vallás és közokt. minisztéri
umhoz fölterjesztette. A tervek már 1891. tavaszán érkeztek vissza a minisz
tériumtól némi észrevételek kíséretében; ezek egy nagyobbrészt szakértőkből 
alakított bizottságnak adattak ki, hogy ez a terveket amaz észrevételek szem
pontjából megvizsgálja s most már véglegesen megállapítsa. E felülvizsgáló 
bizottságnak a minister részéről ajánlott módosításokra vonatkozó véleményes 
jelentése a presbyterium 1891. nov. 25-én tartott gyűlésén felolvastatván, ez 
által tudomásul vétetett s a közgyűlés elé terjesztése határoztatott. A gyűlés 
azonfelül a tervfelülvizsgáló bizottságot kiegészítette és odautasította, hogy 
1892. február végéig az építkezés megkezdése és keresztülvitelének módozatait 
megállapító javaslatot készítsen és terjeszszen be.

Ezen utóbbi határozatot a gyűlés annál is inkább hozhatta, mert már 
nemcsak tervek voltak, hanem az épület felállításához szükséges pénzösszeg 
is nagyobbrészt rendelkezésre állott. Igaz, hogy a hiányzó 3000 frt még 
most is okozta, hogy az építést megkezdeni nem lehetett, de az ügy e miatt 
hajótörést nem szenvedett. Az első gyűjtés alkalmával ugyanis egyes buzgó 
egyháztagjaink határozott Ígéretet tettek, hogy szükség esetén további áldo
zatoktól sem riadnak vissza. Az adományozók közül különös hálával kell 
megemlékeznünk a nm. m. kir. földmivelési ministeriumról, mely a gym
nasiumi épülethez szükséges összes famennyiséget, mintegy 800 frtnyi értékben 
díjtalanul volt kegyes engedélyezni. Hogy e nagyszerű segítséget elnyernünk 
sikerült, ez kiválólag mélt. Scholcz Rezső miniszteri tanácsos úrnak, egyhá
zunk volt buzgó tagjának és presbyterének érdeme.

A felülvizsgáló bizottságnak 1891. okt. 31-én hozott fent említett javaslata, 
mely a ministerium észrevételeit czáfolva az épülettervnek a ministeriumhoz 
való felterjesztését, minthogy arra bennünket mi sem kötelez, nem javasolja, 
hanem ajánlja, hogy az építkezés eszközölhetése czéljából a szükséges elő
munkálatok haladéktalanul elrendeltessenek, oly jó hatással volt, hogy az
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építés megkezdéséről komolyan kezdtek gondolkodni. Az építő bizottságnak 
1892. márczius 23-ikán tartott ülésen az első kérdés az volt, hozzá lehet-e 
fogni az eddig meglévő pénzzel az építéshez? Nt. Milder Sámuel kimutatja, 
hogy mindössze 17,432 frt van részben készpénzben, részben ingyen szolgál- 
mányokban. A bizottság azon véleményben van, hogy az építés megkezdhető, 
de annak eldöntése, vájjon még az idén, attól tétetik függővé, vájjon képes 
lesz-e a város a 185,000 darab téglát kiszolgáltatni, mert ugyanekkor kaszárnya
építés is tervbe van véve. Elhatározza tehát, hogy e miatt kérdéssel fordúl a 
városhoz. A presbyterium következő napon tartott ülésen (1892. márcz. 24.) 
a bizottság javaslatát minden pontjában helyeselvén a közgyűlés elé terjesz
tette azon ajánlattal, hogy mondja ki az egyház, hogy kész ez évben az épít
kezéshez hozzáfogni, persze a fentjelzett eshetőségek számbavétele mellett.

Azért egyházunk 1892. márczius 25-én tartott közgyűlésében határozatilag 
kimondotta, hogy az építéshez még ezen év folyamán okvetlenül hozzáfog s 
az épületet a tél beállta előtt tető alá helyezi, a jövő tavaszszal és nyáron 
azután rendbe hozván azt, az 1893/94. tanév kezdetével rendeltetésének átadja. 
E határozat végrehajtását a közgyűlés bizottságra bízta, mely bizottság fel
adata teljesítéséhez azonnal hozzá is fogott. De sajnos, mindjárt az első 
lépésnél legyőzhetetlen akadályra talált. Ugyanis Beszterczebánya városa gymna- 
siumi épületünkhöz szükséges s már 1890-ik évben kedvezményes áron enge
délyezett meszet és 185,000 db. téglát az idén nem, hanem csak az 1894-ik 
évben szolgáltathatja ki, mert ezen anyagokra még ez év folyamán építendő 
katonai laktanyájához magának is szüksége van. S minthogy szerény anyagi 
tehetségünk nem engedte, hogy az említett építési anyagokat másutt jóval 
nagyobb áron szerezzük be: kénytelenek voltunk az építést elhalasztani az 
1894. év tavaszáig, a midőn a városi tanács az összes épületanyagok akadály
talan kiutalványozását helyezte kilátásba.

Az épület telkéül eddig 3 hely, t. i. a templom mellett levő tornatér, 
a Moczkovcsák-féle kert és a felső-utczai temető hozatott javaslatba. A bizott
ság beható eszmecsere után a felső-utczai temetőhelyet ajánlotta, mert többek 
közt ama telkek bármelyikén az épület a nedvességtől alig volna megóvható; 
a temetőhely nagyobb és sem földegyengetési munkával, sem kisajátítással 
nincs összekötve. Nagyban előmozdította' az ügyet ama körülmény, hogy nt. 
Mikler Sámuel úr a bizottság határozatából érintkezésbe lépett azon adako
zókkal, kik anyagot vagy munkát ajánlottak föl, hogy ezt pénzben váltsák 
b e ; továbbá amaz értesítés, hogy a ministerium által engedélyezett fa a hely
beli erdőigazgatóságtól kiutalványoztatik, mihelyt az építési engedélyre a 
kérvény beadatik; nem kevésbé, hogy az 1894. évi február 28-ikán tartott 
bizottsági ülés határozatához képest Hugyecz György bizottsági tag úr a már 
régebben elfogadott épületterv méreteit a városi szabályzatban megállapított 
méretekkel összehasonlítva a szabályzatnak megfelelőleg módosította és egy
úttal a költségvetést is a szerint átdolgozta. Ez elfogadtatott és Hugyecz 
György úrnak ezért, valamint a terepfölvétel és talaj egy engetés körül tanú
sított szives fáradozásáért a bizottság elismerését és köszönetét fejezte ki. 
S miután már előbb a bizottság abban állapodott meg, hogy az építés árlejtés
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útján vállalkozóra bízassák, az árlejtési pályázat vagyis az építési föltételek 
megállapíttatván a pályázat határideje 1894. évi április 15. déli 12 órára 
tűzetett. Az épület ez év folyamán tető alá helyezendő s 1895. évi aug. 1-én 
teljesen készen átadandó; végül határozatba ment, hogy az egyház fölkérendő, 
hogy az építés akadálytalan menete szempontjából a bizottságot az építés 
összes teendőinek elvégzésére hatalmazza föl.

A kitűzött határidőig két zárt ajánlat érkezett be. Az egyiket a helybeli 
Gryllusz és Perczian czég adta be .16,471 frt 97 kr. költségvetéssel, a máso
dikat Holesch Adolf helybeli építőmester 16,695 frt 16 krral. A bizottság 
1894. május 16-iki ülésén a két ajánlat beható megvizsgálása után egyhangúlag 
a Gryllusz és Perczian czég ajánlatát fogadta el mint olyat, mely az egy
házra nézve minden tekintetben előnyösebb. Vállalkozó kötelezte magát, hogy 
az építést még az 1894. évi junius hó folyamán megkezdi s annyira folytatja, 
hogy az épület még ez évi október végéig tető alá kerül s 1895. évi junius 
hó 1-én teljesen kész állapotban az egyháznak átadatik. A megállapított költsé
gek 73/4 százalékának elengedését ajánlja, míg Holesché 6 '/2 százalékét.

II. Az új épület.

A szükséges előkészületek megtétele után az 1894. évi junius hó 24-ikén 
ének, fohászkodás és nt. Mikler Sámuel lelkész úr alkalmi beszéde mellett 
szépszámú közönség jelenlétében a felső-utczai volt temetőben a gymnasiumi 
épület új alapköve letétetett a templomi énekkar hangjai mellett. Az első 
kalapácsütést az épület baloldali sarkán elhelyezett alapkőre Stadler Tófor, 
egyh. felügyelő mérte; utána a lelkészek s más egyháziskolai tisztviselők és 
tagok. Az alapkőbe az utókor számára a három előző évről szóló egyházi 
»Jelentés«, a gymnasium értesítői 1888/9-től 1892/93-ig és egy irat tétetett, 
melynek szövege a következő:

»A tudomány e szerény csarnoka, — a beszterczebányai á. h. ev. algym- 
nasium — közadakozásból épült 1894. és 1895. évben. Ez alapkő letétetett 
1894. évi jun. 24-én ünnepélyes módon. Az adakozásban részt vett a nagym. 
m. kir. földmivelési ministerium, a mintegy 800 frtot képviselő összes épületi 
faanyag díjtalan kiutalványozása- s Beszterczebánya sz. kir. város az összes 
tégla és mészmennyiségnek mérsékelt áron való kiszolgáltatása által. Pénzbeli 
adományokban a hazai á. h. ev.egyházak és egyes hívektől mintegy 1500 frt, 
a többi összeg — igen csekély kivétellel —- mind a beszterczebányai á. h. 
ev. lelkes egyháztagok nagylelkű adománya.

Az egyház elöljárói voltak ez időben: Stadler Tófor, kir. tanácsos, fel
ügyelő ; Kollár János, másodfelügyelő; Mockovcsák János Tivadar és Mikler 
Sámuel lelkészek; Burkovszky Kálmán, iskolai felügyelő; Chovan János, egyh. 
ügyész; Junker Ágost és Kiszely János jegyzők; Dillnberger Gusztáv, pénztáros; 
Gally Károly és Gally Sámuel, gondnokok.

A presbyterium tagjai: Barna János, Beniats Gusztáv, Biermann Lajos, 
Boleman Lajos, Dr. Bothár Sámuel, Csecsetka Lajos, Csesznák Gyula, Csipkay 
Károly, Dobák Adolf, Lurgyik István, id. Göllner Frigyes, Gryllusz Gyula,
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Halassy Gyula, Hanzlik Andor, Dr. Holesch István, Hoznék János, Jeszenszky 
Sándor, Kármán József, id. Klimó András, Kmety János, Krompecher György, 
Nadeja Dániel id., Pertzian Lajos, Rosenauer Lajos, Scheer Pál id., Simoni
des Dániel, Szlanencsik Sámuel, Szumrák Pál, Stollmann Lajos, Turzó Lajos, 
Varga Mihály.

Gyrnnasiumi tanárok: Varga Mihály, igazgató, egyúttal presbyter; Jun
ker Ágost, Kmety János, egyúttal alumneumi ephorus, rendes-, Schmidt 
Frigyes és Vojtko Pál, helyettes tanárok; Mikler Sámuel lelkész, mint hit
oktató; Stollman Andor, polg. iskolai tanár, mint rajztanár; Kármán József 
elemi tanító, mint a tót nyelv tanítója; Groó Géza Lajos, elemi tanító, mint 
a torna tanítója. Beszterczebányán, 1894. jun. 23-ikán. Stadler Tófor s. k., 
kir. tanácsos, egyh. felügyelő, Burkovszky Kálmán s. k., gymn. felügyelő, 
Mikler Sámuel s. k., lelkész, Varga Mihály s. k., gymn. igazgató.«

A megkezdett munka serényen folyt tovább, úgy hogy az épület még 
a kedvezőtlen őszi időjárás beállta előtt tető alá került s így maradt vako
latlanul a jövő év tavaszáig. Időközben a bizottság sem maradt tétlenül, több 
ülésében a telek mélyítésére vonatkozólag határozott és az építési terv egyéb 
méreteinek módosításával foglalkozott. Az 1895. év tavaszán a megszakadt 
munkát újra megkezdték s csakhamar annyira előhaladtak, hogy az egyház 
a pályázati föltételekben kitűzött időben az épületet teljesen kész állapotban 
minden akadály nélkül átvehette s a jelen tanév kezdetével rendeltetésének 
átadhatta.

A »la mórt sans phrase« és a vele járó halotti tor, melytől már az 
1878-iki memorandum tartott, nem következett be. A régi oltárral átköltözött 
az oltár régi tüze is a réginél szebb, új csarnokba. Ezen oltárunk felszente
lését nem előzte meg semmiféle országos reklám, meghívók, bankett; nem 
látogatta meg excellencziás vendég, de igenis ott voltak azok, kiknek az egyházért, 
tudományért egyformán hévül ő hitbuzgósága ezt a régi szent oltárt istennek 
és az egyháznak megmentette.

A szept. 4-iki nyilvános fölavatás szűkkörű, szerény házi ünnep volt; a 
számos vendégek sorában ott láttuk és tisztelhettük Halassy Gyula országgy. 
képviselőt, Csesznák Gyula polgármestert, Wachtler Béla főjegyzőt, Bur
kovszky Kálmán ügyvédet s gymnasiumunk érdemdús felügyelőjét, Lévay 
István igazgatóval együtt a helyb. kir. kath. főgymn. tanári karát és a polgári 
iskola tanárait. Reggel 9 órakor gyülekezett a közönség és ifjúság a régi 
épület előtt, hol meghatóan búcsúzott cl a »régi hű szolgától« Mikler Sámuel 
ev. lelkész; el ama vén falaktól, melyek ezután is, mint az elemi fiúiskola 
hajléka, szép hivatást fognak betölteni. Innen szép rendben, zászlókkal vonul
tunk az új épülethez, melynek nagy rajzterme és lépcsőháza kicsinek bizonyult 
annyi vendég befogadására. A szertartás az »Erős vár a mi Istenünk« kez
detű énekkel kezdődött Brocken zenetanár vezetése mellett. A szép egyházi 
ének elhangzása után, Mockovcsák János főesperes hirtelen betegsége miatt 
a fölavatást is Mikler lelkész végezte, áhítatos imával fejezve be az ünnepé
lyes aktust, melylyel az új épületet átadták hivatásának. Az énnekkar ezután
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énekelte a »Téged dicsőit« kezdetű éneket, mely után Milder lelkész fiatalos 
hévvel elszavalta ez alkalomra írt hazafias lendületű ódáját, mely igy hangzik:

lm testet öltött, mi gondolat vala!
Az eszme ékes ruhába öltözött, —
Nem eszme pusztán szivek hő óhaja,
Vágyó remény és kínos kétség között.

Hit, eszme, tudás szentséges temploma:
Köszöntlek, áldlak: Múzsák új otthona!

Több, mint negyedfél-századnyi múlt beszél 
Az iskoláról, melylyé ma te levél —
S e múlt könyvében: küzdés, vihar, veszély 
Az, mit kiáltón hirdet minden levél.

Küzdés, de mindég dicső egy küzdelem!
S megfogyva állsz bár, de törve — törve nem!

Tegnap halállal küzdő — ma újra élsz —
Áldás kisérjen minden nemes kebelt,
Kiknek kegyéből az új életre térsz,
S porból a kiknek bő keze kiemelt!

Oh, ne is lankadj köztünk, te drága kéz —
A szent ügyekért légy áldozatra kész!

Te is köszöntve légy, ifjú kis sereg,
Fölkent vezérid kormányozó kezén!
Üdv, béke nekik! bölcsen vezessenek 
A hit, a tudás üdvhintett mezején!

Te nyomdokukban nemes hévvel haladj.
’sz tudod: a nemzet édes reménye vagy.

Nézd égre nyúló Kárpátok ormait —
Nézd, büszke sorban! Érzik, tudják talán,
Mit védnek? — Egy szent haza határait —
Miként törik meg azok gránit falán 

Észak orkánja, pusztítni ha akar 
S rónán és völgyben békén él a magyar.

Állj büszke sorba te, ifjú nemzedék,
Múzsák barátja! nemes versenyre kész;
Előre! — messze! magasra, mint az Ég! —
S a védfal te léssz — ha tornyosul a vész!

Hol a hit táplál s a tudomány vezet:
Ne féltsd, nem vész el, — ne féltsd a nemzetet!

■ És te szent hajlék! légy megrakott hajó,
E kettős kincsesei terhelve gazdagon,
Evezve bátran; és minden év — ha jó,
Ha rósz napokban, találjon utadon!
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Fényes torony légy a sötét völgy felett —
Hős, küzdve dicsőn — hódítva sziveket!

Tegnap halállal küzdő, — ma újra élsz,
Oh, veteményes kertünk, szent iskola!
Aldlak, új testben midőn életre térsz:
Hit és tudomány fölkent apostola!

»Imádd az Istent! Szeressed a hazát!
A küzdelemhez erőt, áldást az ád!

S lesz e nap neked — óh bár ne volna más! ?
Örök életre dicső feltámadás!

Ezután Varga Mihály igazgató nyitotta meg a tanévet tartalmas s minden 
ízében szép beszéddel. Üdvözölte az érdeklődő közönséget s nemes hévvel 
adott szép tanácsokat az ifjúságnak. Végül egyházi áldással s a Hymnus 
eléneklésével ért véget az ünnepély. Egy költői lélek merész álma látható 
valósággá lett; a város leendő boulevardján épült szentélyt még a fölavatás 
előtt örömujjongva tölté meg a tanulni vágyó fürge ifjúság, Bél Mátyás, Koch 
és Baltik superintendensek, Rosenauer stb. tanszéke nem került lomtárba. Áll 
a Pozsonytól Késmárkig egyedül álló evang. algymnasiumnak modern hajléka 
s csak arra vár, hogy a még meglevő »pia desideria«-k is teljesüljenek. A tanári 
testület óhajtva óhajtott vágya az intézet külterületének befásítása, hogy a 
tanuló ifjúságot minél jobban az iskola köré lehessen csoportosítani, hol kel
lemes tartózkodási hely kínálkoznék számára a szabadban, hol a fák hívogató 
árnyában örömmel tölthetnék az őszi és tavaszi hónapokat. S e vágya való
színűleg mihamarabb teljesedésbe megy, mihelyt a város a gymnasium és 
építendő törvényszéki épület közti útat szabályozza s a gymnasium hátul is 
kikerekített területtel fog bírni. Már úgy volt, hogy a második főkivánalom 
a téli tornahelyiség is a város bőkezűsége folytán megvalósul, de ez ügy 
egyelőre abbamaradt.

Az épület a felső-útcza folytatását képező újonnan nyitott útczában, a 
régi temető helyén fekszik. Főhomlokzata, melylyel keletfelé az útczára néz 
28'60 méter, szélessége 16'85 méter s így az épület által elfoglalt terület 
481'91 □  méter.

Az iskolaépületbe egy elég tágas csarnok vezet, melyből egy lépcsőn 
jutunk a földszinti folyosóra, a mely világosságát a két végén alkalmazott 
1—1, és azonkívül a bejárati csarnokkal átellenben levő lépcsőházi 2 ablakból 
nyeri. E folyosóra érve balra van az igazgatói iroda, mellette a II. osztály 
tanterme. Ezzel átellenben a könyvtári terem és a földszinti árnyékszékek. 
A főbejárattól jobbra van az I. osztály tanterme és az iskolaszolga lakása, 
ezzel átellenben az éléskamra, a konyha és az alumneumi helyiség. A szilárd 
tölgyfalépcsőn az emeletre felérve (a lépcső szélessége P80 méter) ott találjuk 
középen a rajztermet, (az iskolaszolga lakása és az igazgatói iroda fölött) 
mellette balra illetőleg jobbra a IV. és III. osztályok tantermeit. Utóbbiakkal 
átellenben jobbra vannak az emeleti árnyékszékek és a természetrajzi szertár,
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balra egy szűkebb helyiség, mely az étkező tárgyainak megőrzésére is szolgál 
s melyből feljáró vezet a vasajtóval ellátott padlásra, mellette a tanácskoz- 
mányi szoba és a természettani múzeum. A földszinti bejárattal majdnem 
szemben egy lépcső vezet le az udvarra, a hol ajtó van s mellette a pinczébe 
való lejáró.

Az új gymnasium egyes helyiségeinek méretei méterekben.

A  h e l y i s é g  n e v e

M
ag

as


sá
ga Hossza Széles

sége
Területe

m2
Térfogata

m3

/., Földszint. 
1. Igazgató iroda 4 3-50 6-90 24-15 96 60
2. II. osztály 4 8-20 6-30 5T66 206-64
3. Étkező 4 5T5 5-50 28-32 113 30
4. Konyha 4 3-50 5-50 19-25 77-00
5. Éléskamra 4 2-04 5-50 11-22 44-88
6. Könyvtárterem 4 7-05 5-50 38-77 155-00
7. Arnyékszékek 4 3-60 5-50 19-80 79-20
8. I. osztály 4 8-20 6-30 51-66 206-64
9. Szolgalakás 4 3-50 6-90 24-15 96-60

II., Emelet. 
10. Rajzterem 4 "10-40 7-20 74-88 299-52
11. IV. osztály 4 8-35 6-60 55-11 220-44
12. III. osztály 4 8-35 6-60 55-11 220-44
13. Természetrajzi szertár 4 7-35 5-80 42-63 170-52
14. .Padlás feljáró helyiség 4 2-15 5-80 12-47 49-88
15. Tanácskozmányi terem 4 3-65 5-80 21-17 84-68
16. Természettani muzeum 4 5-30 5-80 30-74 122-96

i 17. Árnyékszékek 4 3-90 5-80 22-62 90-48

A tantermek és egyéb helyiségek fűtésére kivtil füllő cserépkályhák 
vannak beállítva. A szellőztetés a falba helyezett szellőztető kürtők által esz
közöltetik. A tantermek 4 m. magasak és keletnek feküsznek s 3—3 ablakkal 
vannak ellátva. Az ablakok magassága 2'20 m., szélessége 110 méter, úgy 
hogy a termek kellő világításban részesülnek. Az ajtók magassága 2 50 m., 
szélessége T30 méter. A tantermek és egyéb helyiségek bútorzatai legnagyob- 
részt újonnan beszerzett szekrények, asztalok, székek, táblák, pódiumok, fogasok, 
zászlók stb. A padok új szerkezetűek s alig 9 évvel előbb készültek. A folyosók 
szélessége 2’50 méter, hossza 28-60. Vízzel úgy a földszinten, mint az eme
leten a vízvezeték csapjai látják el az intézetet.

III. Fölszerelés.
E tekintetben — öndicsekvés nélkül mondhatjuk — intézetünk az ország

nak bármely algymnasiumával szemben szégyent nem vall; de sőt nem egy 
főgymnasiummal is kiállja a versenyt.
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A szemléltető oktatásnál alig fordúl elő oly tárgy, a melyet természetben 
vagy ábrában meg nem mutathatnánk az ifjúságnak, de sőt a jelenleg érvény
ben levő tanterv mellett sok fölöslegessel is rendelkezünk; úgy hogy többet 
ne említsek, szép fizikai gyűjteményünk tizedrészének már alig vehetjük hasznát 
a tanításnál.

Ifjúsági könyvtárunk meghaladja az 1000 oktató és mulattató könyvet, 
a tanári könyvtár az egyes szakokban az alapvető munkákat, melyek az egyes 
tanárok tovább képzéséhez szükségesek, már most magában foglalja, azon
kívül ezek erőnkhöz képest évről-évre szaporíttatnak.

A földrajz és történelem tanításához térképeink, fali ábráink, érem- 
gyüjteményünk, a természetrajzhoz ásványaink s kitömött állataink (s ehhez 
képek is) oly számban vannak, hogy azok mindegyikének használatára alka
lom sincs.

IV. Vagyon.
1. A gymnasium tőkéje........................................  17,787 frt.
2. Az iskolai épület és telek becsértéke............  20,000 »
3. Hermann-féle a lap ítv á n y ................................  10,000 »
4. Tanári nyugdíj-alap tő k é je ............................  5,200 »
5. Tápintézet alaptőkéje 12,161 frt 26 kr.,

a Hainrich-féle alapítvány 1680 frt, összesen • • 13,841 »
6. Ösztöndíj-alapok tőkéje....................................  1,120 »
7. Gymnasiumi könyvtár értéke (6563 mű 50 krjával) 3,281 »
8. Iskolai s egyéb termek fölszerelése................  3,000 »
9. Gyógyszer-alap (jelenleg)................................  494 »

10. Segélyalap tő k é je ...................................  134 »
Mindössze 74,857 frt.

V. Kormányzás.
A gymnasiumi igazgatót a tanári testület kebeléből a közgyűlés választja 

az egyetemes gyűlés határozata értelmében három évre a tanári kar ajánla
tára. Három év múlva a volt igazgató újra megválasztható. Az igazgató 
összekötő kapcsúl szolgál a tanári testület és az egyház között. Ő terjeszti 
az iskolai tanács és a felügyelő útján a tanári értekezlet megállapodásait, 
indítványait, kérelmeit stb. az egyházi választmány illetve iskolai tanács elé. 
Tagja hivatalánál fogva az iskolai tanácsnak és presbyteriumnak, képviseli a 
gymnasiumot a közönség, az egyházközség, az egyházkerület és az egyetemes 
gyűléssel szemben. A kormánynyal azonban csak a püspöki hivatal útján 
érintkezik.

Felsőbb hatóságok még gymnasiumunkra vonatkozólag a bányai ev. 
egyházkerület és püspöki hivatal és az egyetemes egyházi gyűlés. Legelső 
sorban pedig az iskolai tanácsnak és a conventnek van alávetve.

Gymnasiumunkon a féléves rendszer van alkalmazásban; az első félév 
január végével végződik, a mikor az ifjak értesítőt kapnak előmenetelükről,
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Az évi szigorlatok junius utolsó heteiben mennek végbe, melyek után az év 
ünnepélyesen berekesztetik. Úgy az osztálytanár által kiállított értesító'i lapon, 
mint az év végi bizonyítványon az osztályozás a kerületi gyűlés által 4 foko
zatban állapíttatott meg (ezek a magas kormány által megszabottakkal egyez
nek meg) s a következők voltak: L. jeles; 2. jó; 3. elégséges; 4. elégtelen;— az 
erkölcsi magaviseletét illetőleg pedig: 1. jó; 2. szabályszerű; 3. kevésbé szabály- 
szerű; 4. rósz. Azon tanulók, kik egy vagy két tantárgyból elégtelen osztályt 
kaptak, a tanári kar engedelmével javító vizsgához bocsáthatók; ha pedig 
erre méltóknak nem ítéltetnek, valamint azok, kik 3 vagy több tantárgyból 
meg nem feleltek, az osztály ismétlésére utasíttatnak. A z egyik osztályból a 
másikba való átlépés, valamint a gymnasiumba való fölvétel feltételei lénye
gesen módosúltak az 1883. XXX. t.-cz. által »Mind a gymnasium, mind a 
reáliskola első osztályába csak oly növendékek vétetnek fel, kik életük 9-ik 
évét már betöltötték, és vagy arról, hogy a népiskola 4 alsó osztályát jó 
sikerrel végezték, nyilvános népiskolától nyert bizonyítványt mutatnak elő, 
vagy felvételi vizsgálaton igazolják, hogy hasonló mérvű képzettséggel bírnak. 
Azon tanulónak, ki egy tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, az intézet 
tanári testületé megengedheti, hogy amaz osztályzat kijavítása végett a követ
kező iskolai év kezdetén vizsgálatot tehessen. A ki két tárgyból kapott elég
telen osztályzatot, az csak rendkívüli esetben a vallás- és közoktatásügyi 
minister, illetőleg a tanintézet felekezeti főhatósága engedélyével bocsátható 
javító vizsgálatra. — A ki kettőnél több tárgyból kapott elégtelen osztály
zatot: az javító vizsgálatra semmi esetre sem bocsátható. 1887/88. óta minden 
tanuló beiratása alkalmával orvosi bizonyítványnyal köteles igazolni, hogy 
életének 12-ik évéig védhimlővel újra, — vagy ha e kort el nem érte, leg
alább egyszer sikeresen oltatot, illetőleg e kötelezettség alól törvény értelmé
ben fel van mentve.«

Tanpénz. 1874/75. óta beiratás s más illetékek fejében a jövevények 
12 frt 88 krt fizettek, a volt tanulók 10 frt 83 krt. Ehhez járult még a 
rajzért 2 frt. De az 1889/90, tanév óta minden tanuló 16 frtnyi tandíjat fizet. 
Egyéb illetékek fejében a volt tanulók 2 frt 60 krt, az újonnan belépők 3 
frt 60 krt fizetnek a beiratáskor, mely illetékeket az iskolai tanácsnak 1895. 
márczius 9-én hozott határozata értelmében az 1895/96. tanévtől kezdve a 
magántanulók is kötelesek megfizetni.

VI. M ellékintézetek, segélyalapok.
1. Alumneum.
A jobbára valamennyi hazai protestáns intézeten felállított alumneumok 

teszik csak legnagyobbrészt szegény protestáns szülők gyermekeinek a felsőbb 
iskolák látogatását lehetővé, ezek a protestáns iskoláknak úgyszólván létfeltételeit 
s mint ilyenek a gymnasiumok lényeges kiegészítő részét képezik. S ha áll is, hogy 
az alumneumokat és convictusokat a mai értelemben a jezsuitáktól vettük át, mégis 
szegény tanulóinknak egyes családoknál való étkezésére és ily módon való fentar- 
tásának nyomaira már intézetünk első éveiben találkozunk. Jelenlegi alumneu- 
munk már a múlt század végén birt tőkével, de az 1811-iki devalvatio s 48-nak
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eseményei majdnem a tönk szélére juttatták. Jelenlegi állapota azonban még szebb 
jövőnek reményét ébreszti a fentartóság tagjaiban; nem is mulasztják el, hogy 
az értesítőkben is elismerésöket ne nyilvánítsák azon férfiaknak, a kik ezen 
intézet felvirágoztatása körül eddig is oly nagy buzgóságot fejtettek ki. Ezek 
főkép ezen intézet ephorusai: 1874/75—1882/83. Bothár Samu egyházi gond
nok, 1882/83—1893/94. Kleszkeny János egyházi presbyter s azóta Kmety 
János tanár. Az alaptőke 1874/5-től az 1894/5. tanév végéig 5605 frtról 
13,841 frt 26 krra emelkedett, részben befizetésekből, adományokból, gyakori 
beneficiumokból, részben és főkép supplicatio útján, a mi évenként 250—450 
frtot hozott be. A tőke arányában a tápdíj elengedési összege is gyarapodott 
90—330 frtra. E 330 ftnyi elengedést az 1894/95-iki értesítő tünteti fel, 
a miből kiviláglik, hogy átlag véve a tápdíjnak csaknem fele lett elengedve. 
A tápdíj 1874/75-től kezdve 20 frtban volt megállapítva (vacsorával 40 írtban), 
de az 1892/93. tanévben az egyházi gyűlés — sajnálattal bár — az élelmi 
szerek drágulása folytán s a kamatláb leszállítása következtében több e jótéte
ményre érdemes folyamodó kérelmének helyt nem adhatván ez évi apr. 30-iki 
közgyűlésén az alumneumi ebéd díját 24 frtra emelte. — Vacsora a jelent
kezők csekély száma miatt nem adatott, de fenáll azon határozat, hogy ha a 
jelentkezők száma a 10-et meghaladja, abban is részesülnek. Minden egyes 
étkezőre jut 12 '/2 dgr. hús, 25 dgr. kenyér és elegendő Ízletes főzelék. Heten- 
kint kétszer tésztás étel kerül az asztalra. Az új épületben több is a hely s a 
kiszolgálás kényelmes. A vacsoráért járó díj cl nem engedhető, de a többi 
tápdíj elengedéséért szorgalmas és jó erkölcsű tanulók helybeli evang. egy
házunk iskolai tanácsához folyamodhatnak.

2. Rajztanítás.
Az alsó négy osztály növendékei kötelesek voltak szabadkézirajzot heten

kénti két órában tanulni, még pedig előképzettségük szerint vagy a kezdők 
vagy pedig a haladók osztályában, mely oktatásért külön díj fizettetett, de 
ez a fizetni képteleneknek elengedtetett. A tanítást a mindenkori városi rajz
mester vezette. 1878/79. óta azonban az egyik fokosztályban az I. és II. osztály 
növendékei, a másikban a III. és IV. osztályéi foglalnak helyet.

3. Enekiskola.
Ez két tanfolyamra oszlott hetenkénti két-két órával. A kezdők tanulták 

az elemeket, a haladottak énekeltek 4 hangban többnyire egyházi énekeket. 
Az ének a helybeli ev. egyház határozatánál fogva minden tanulóra nézve 
kötelezett tantárgy. Eleinte (1874/5. óta) rendes tanár — Polevkovics János — 
vezetése alatt állott, majd 1885/6. óta az egyház kántororgonistái, úgymint: 
Adámy Rezső, 1893/94-ben Bányász Frigyes és 1894/5. óta Brocken Jenő urak.

4. Testgyakorló intézet.
A régi gymnasiumi épület tőszomszédságában helybeli egyházunk költ

ségén 1874. nyarán felállított testgyakorló intézetben gyakoroltattak az ifjak 
a tornászásban, mi — minthogy eddigelé még téli tornacsarnok nincsen — 
csak a kedvezőbb őszi és tavaszi hónapokra (sept. hó elejétől okt. derekáig 
és tavaszszal május kezdetététől a tanév végéig) terjesztetett ki. E gyakorlások 
szintén két csoporttal tartattak meg hetenkint két-két órában rendesen elemi
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tanító és okleveles tornász által. 1890/1. óta azonban télen is folyik a városi 
tornacsarnokban. (Lásd Külső történet).

5. Fatenyésztő intézet.
Eleinte a helybeli egyik evang. lelkész, újabban pedig Kármán József oktatja 

a gyümölcsfatenyésztésben azon tanulókat, a kik erre önként vállalkoznak.
6. Gyorsírás.
Ez évben először inkább magánoktatás jellegével bir. De a tanulók szép 

előhaladása életrevalóságáról tanúskodik. Oktató: Korányi György gym. tanár.
A segélyalapok a vagyoni rovatban vannak feltüntetve, itt csak azt 

jegyzem meg, hogy ezen alapok növekednek részben kamatjaik által, részben 
a tanulóktól behatáskor szedett igen csekély díjból, de legnagyobbrészt ado
mányokból úgy a nagyközönség, mint a tanulóság részéről.

V II A tanári szem élyzetnek váltakozása, az alkalm azottak  
fizetésének fokozatos emelkedése.

A gymnasium igazgatói voltak 1875-től mai napig a következők:
1. Rosenauer Károly 1875—1880.
2. Hlavatsek András 1880-—1886.
3. Varga Mihály 1886. febr. 1-től mai napig.
Rosenauer Ivárolynak az 1875/76. tanévben tanártársai voltak: Gross- 

mann Lajos r. tanár, Heinlein Adolf r. t., Hlavatsek András h. t., Kmety 
János h. t., Polevkovics János r. t. és Pittner Samu h. t., Kmety Jánost és 
Hlavatsek Andrást időközben megszerzett okmányaik alapján az egyházi gyűlés 
rendes tanárokká megválasztotta, Kmetyet 1876. aug. 15-én, Hlavatseket 
1876. decz. 8-án. Pittner Samu elvált az intézettől. A tanári kar így egy- 
időre állandóságra tett szert s ez örömet csupán az érdemes tiszttársnak 
és derék igazgatónak Rosenauer Károlynak 1879. február havában hirtelen 
bekövetkezett betegsége zavarta meg, mely baja időközben annyira súlyos
bodott, hogy apr. 16-tól fogva a tanórákra többé el nem járhatván, kénytelen 
volt a t. iskolai directoriumtól felgyógyulásáig szabadságoltatását kérelmezni. 
Az igazgató-tanács ezek folytán az igazgatói tisztet ideiglenesen Hlavatsek 
András tanárra bízta. Ugyanezen tanévben a tanári személyzet nt. Mockovcsák 
János úr személyében egy új tanerővel szaporodott. Az egyházközség ugyanis 
az érdemekben megőszült kartárs Polevkovics János rendes tanárnak, a ki 
isten segedelmével már a jövő tanévben volt betöltendő hivataloskodása ötve
nedik évét, óraszámát 20-ról 12-re szállító: minélfogva a vallástan tanítására, 
mely ezen intézkedés folytán tanerő nélkül maradt, nt. Moczkovcsák János 
lelkész úr kéretett fel, ki is ezt heti 8 órában a jelen tanév tartamára magára 
vállalni szíveskedett. Rosenauer súlyos betegsége miatt az 1879/80. tanévben 
sem taníthatván, az egyházközség a tanszékével egybekapcsolt tárgyak taní
tására ideiglenesen Miháltz Ödön tanárjelöltet hívta meg. Ugyanezen tanévben 
Polevkovics János az érdemdús Nestor tanár nyugalomba lépett, helyébe az 
egyházközség az 1880/81. tanévre Junker Ágoston tanárjelöltet hívta meg 
s miután megtudta, hogy derék igazgatójának napjai megvannak számlálva, 
tanszékének betöltése iránt ideje korán gondoskodott s ezzel Varga Mihály
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tanárjelölt urat kinálta meg. November 1-én Rosenauer Károly hosszas kín
teljes betegség után meghalt. De alig kisérték ki szomorkodó kartársai az 
örök nyugalom helyére, még a halála okozta fájdalom első benyomásai el 
sem múltak; még nem barátkozhatott meg a tanári kar a gondolattal sem, 
hogy Rosenauer Károly nincs többé: máris egy másik forrón szeretett kartárs, 
Heinlein Adolf ravatala körül állott, hogy felette fájdalmának őszinte könnyeit 
hullassa s a váratlanul elhunyt jeles férfiútól megtört szívvel búcsút vegyen. 
Halála napja: deczember 29-ike. Egyházközségünk bizalomteljes megkeresése 
folytán O nagysága dr. Klamarik János, tankerületi főigazgató úr szives volt 
megengedni, hogy a helybeli kir. kath. főgymnasium három derék fiatal 
tanára, nevezetesen: dr. Csengeri János, Malatinszky János és Bicsovszky 
Károly urak a boldogult tantárgyainak tanítását magukra vállalhassák s gym- 
nasiumunknak nehéz helyzetében segélyére siethessenek. Varga Mihály és 
Junker Ágoston urak már e tanévben rendes tanárokká lettek. Az 1882/83. 
értesítőben a tanári kar őszinte szívvel adózik a deczemberben elhalálozott 
Klemens József városi rajztanár emlékénék, a ki a szabadkézi rajzot az inté
zeten több éven át buzgón és sikeresen tanította s hogy a tanítás menetében 
fennakadás ne történjék, a tanári kar bizalmas felszólítása folytán a jelzett 
tárgynak a tanév végéig való ellátását Varga Mihály r. t. volt szives magára 
vállalni. Az 1884. május 10-én hirtelen megbetegedett Varga Mihályt az isko
lában részben tisztelendő Linder Mihály segédlelkész úr, részben pedig collegái 
helyettesítették szerencsés felépüléséig, junius 9-ikéig, a mióta Varga műkö
dését újra zavartalanul folytatta. Az iskola-tanács az 1884/85. tanévben bele
egyezését adta, hogy az elgyengült kartárs, Grossmann Lajos tanár óráiból 
7-nek ellátására Kármán József és Groó Géza Lajos urak alkalmaztassanak, 
majd az 1885/86. évben Grossman 8 órájának ellátására Kármán József és 
Varga Mihály vállalkoztak. Ugyanezen tanévben Hlavatsek András úr, a 
gymnasiumnak tíz és fél éven át derék tanára s igazgatója, a selmeczbányai 
lyceumhoz hivatván meg, az I. félév befejeztével új állomására eltávozott. Az 
ily módon üresedésbe jött tanszéket egyházunk pályázók hiányában a tanév 
második felére be nem tölthetvén, az ellátatlanul maradt tantárgyak tanítását 
Junker Ágoston kartársra, tiszt. Trompler Ernőre és tiszt. Kovács Dániel esp. 
segédlclkész urakra bizta. Az igazgatói teendők vezetésével Varga Mihály 
tanár bizatott meg. Ezen üresedésbe jött tanszékre az 1886. évi augusztus 
20-án tartott egyházi közgyűlés helyettes tanári minőségben egyhangúlag 
Major Károly tanárjelölt urat választotta meg. Ugyanezen választó gyűlés a 
középiskolai törvény követelményeinek megfelelőleg a vallástant a rendes 
tanárok kezéből kivévén, annak tanítását előbb Kovács Dániel, majd ennek 
lelkészszé választatása után Binder Jenő segédlelkész úrra, a nagy szünidőben 
váratlanul elhunyt Dropba András helyett pedig a testgyakorlat tanítását 
Groó Géza Lajos úrra bízta. Grossmann Lajos elgyengült kartársnak óráiból 
pedig 5-nek ellátására Kármán József úr vállalkozott. Ugyanígy történt az 
1887/88-iki tanévben is, s miután Grossmann a f. évi április 15-én születésének 
70-ik évfordulóját ünnepelte s a  lefolyt tanévvel itteni tanári működésének 41-ik 
évét töltötte be, az egyház méltányolván szolgálatait saját kérelmére nyug-
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díjaztatását elhatározta s buzgó működésének elismerése mellett 1888. szept. 
1-étől teljes tanári fizetéssel nyugalomba helyezte. Helyébe az 1888. aug. 
20-án tartott egyházi közgyűlés helyettes tanári minőségben egyhangúlag 
Szerényi Károly tanárjelölt urat választotta meg. A nyugalomba vonult veterán 
kartárs azonban csak rövid ideig élhetett nyugalmának, mert 1890. febr. 6-án 
elköltözött az élők sorából s az 1890. február 23-án tartott egyházi közgyűlés 
Major Károly dr. urat, eddigi helyettes tanárt, rendes tanárrá választotta.

Az 1890/91. tanév augusztus havában leköszönt Major Károly dr. helyére 
a pályázók közül az egyházi közgyűlés Schmidt Frigyes tanárjelölt urat válasz
totta meg helyettes tanárnak. Az időközben eltávozott Szerényi Károly helyét 
pedig az egyh. közgyűlés meghívása folytán Kecskés Mihály, aszódi gymna- 
siumi tanár foglalta el. De Kecskés az 1891/92. tanév végével megvált inté
zetünktől s helyét az egyház Raffay Sándor úrral töltötte be, de ez az 1893/94. 
tanév folyamán tápió-szent-mártoni lelkészszé választatott, úgy hogy az 1894. 
junius hóban tartott egyházi gyűlés Vojtkó Pál fölszentelt lelkész és tanár
jelölt urat hívta meg helyettes tanárnak.

Az 1893/94. tanév végével a tanári testületből kiléptek Schmidt Frigyes 
és Vojtkó Pál h. tanárok. Helyűket a fentartó hatóság pályázat útján a nagy 
szünidőben betöltötte. A megválasztottak azonban máshová kapván megbízást, 
itteni megválasztatásukat el nem fogadták. Ez természetesen késedelmet oko
zott 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 üdvözölhette a tanári kar 
körében. Addig is, hogy a tanítás fennakadást ne szenvedjen, a tanári kar 
Mikler Sámuel lelkész és Paulinyi Dániel segédlelkész urak segítségének 
igénybevételével a tantárgyakat ellátta.

Ha e szakaszon végig nézek, itt is szemembe ötlik iskoláinknak leg
nagyobb baja, tanárainak gyakori változása, mert e változás által a tanítási 
szellem egyöntetűsége, továbbá a fegyelmi és módszeres eljárás folytonos 
ingadozásnak vannak kitéve, a minek mindenkor csak a tanítás vallja kárát. 
Bármily erős elhatározással lép is a fiatal tanár hivatalába, az anyagi viszo
nyok nyomása alatt kénytelen minél előbb menekülni oly állás keresésére, 
melyen a megélhetés, a szorgalmas munkálkodás mellett biztosítva van. Hic 
Rhodus hic salta! A tanító erők ezen változásának oka a munkának meg 
nem felelő díjazás; pedig a tanítás ügyének nem volna szabad egy más czél 
eszközévé válnia. Ily módon kell a fentartóságnak odahatnia, hogy intézetünk 
necsak e színvonalon maradjon, hanem a korral is kellőkép haladjon.

Ne vádoljuk a tanári kart telhetetlenséggel, mert hogy intézetünk tanári 
nemzetségét nem is a társadalmi állás előkelősége, de legtöbbjét a protestáns 
köznevelés ügyének szeretete tartptta fenn küzdelmes, de dicső pályáján, azt 
a tanári fizetések felsorolása eléggé megvilágosíthatja.

A rendes tanárok fizetése 1872. őszén 700 forint volt s midőn legköze- 
lébb 1882. január elsején 750 forintra felemelték, ezt akkép értelmezték, hogy 
650 frt a fizetés s 100 forint a lakáspénz; a mi nyilvánvalólag a kisebb adózás 
kedvéért történt. De e fizetés csekélysége tarthatatlan volt s már a következő
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1883-ik év január elsejétől 750 frt fizetésben s 100 frt lakáspénzben állapít
tatott meg. így tartott ez 1891. január elsejéig, a mikor is 850 frt fizetés és 
100 frt lakáspénz lett megállapítva. Az egyházközség jóakarata még itt sem 
állapodott meg, a minek legeklatánsabb példája az, hogy az 1894. julius 8-án 
tartott közgyűlés az eddigi lakbérilletményeken felül a 850 forintnyi évi törzs
fizetést September 1-étől 900 frtra emeli s már ugyanezen év aug. 20-án 
tartott közgyűlés az akkori rendes tanároknak javadalmazását ez év szept. 
1-étől évi 1000 frtról egyenkint 1100 forintra emeli fel akképen, hogy eddigi 
900 frtnyi törzsfizetéseiken és 100 frtnyi lakbér illetményeiken felül részökre 
a gymnasialis alap terhére korpótlék czimén egyenkint évi 100 frtot szavaz 
meg. Ebből kitetszik, hogy a korpótlék megállapításában tekintet nélkül voltak 
a szolgálat idejére, s hogy tehát ez ügy még nincs rendezve.

VIII. Tanítási tervek s azok átalakulásai a gymnasiumban.
Történetirói elődöm munkája végén röviden csak azt jegyzi meg, hogy 

»a tanításnál jelenleg (1875/76.) az Ácsán megállapított tanterv követtetik.«
Egyházunk tudvalevőleg 1860-ban nyerte vissza autonómiáját s így a 

saját iskolái felett való szabad rendelkezést. Ezen visszaszervezési működésnek 
egyik ránk nézve fontos jelensége a mindjárt 1860. okt. 7-én Pestre egybe
hívott tanári gyűlésnek új tanterve, mely az 1861. évi aug. 28-án tartott ev. 
egyetemes egyházi gyűlés által véglegesen lett megállapítva. De 1868-ban 
Báró Eötvös József vallás és közoktatási miniszter 14,464. sz. rendeletével 
»gymnaso-lycealis reform«-ja lépett életbe négy osztályú al-, két osztályú 
nagygymnasium s három osztályú háromféle elágazású lyceumok szervezésére. 
A közzétett tantervre nézve véleményadásra a protestáns iskolai hatóságok 
is felszóllíttattak. E körülmény arra indította az egyetemes ág. hitv. ev egy
házat, hogy az 1869-iki két havi szünidőt a tantervnek a beállott viszonyok
hoz való alkalmaztatására használja. Báró Prónay Gábor egyetemes felügyelő 
ugyanis 1869-iki juh 3-án s következő napokon Ácsán (pestmegyei kastélyá
ban) a protestáns tanférfiak kiválóbbjait értekezésre gyűjtötte össze oly czélból, 
hogy az országos szervezkedések figyelembe vételével vizsgálják meg, bírálják 
és czélszerüen módosítsák az 1861-ben kötelezőnek kimondott tervezetet. Az 
értekezlet egységes nyolcz osztályú gymnasium mellett nyilatkozott; az algym- 
nasiumokra vonatkozólag oly elvekben állapodott meg, hogy a latin minden
kire nézve egyenlően kötelező tantárgy legyen, melynek tanulása alól senki 
sem menthető fel. A többi tantárgy csupán a beosztásra nézve csekély módo
sítással megmaradt. Új kötelező tárgyakéi vétettek föl a rajz, szépírás, ének 
és testgyakorlat. E megállapodásoknak kidolgozását a sokoldalú bölcsészre, 
Vandrák Andrásra, az eperjesi nestor-tanárra bízták tiszttársai, ki e feladatnak 
1870-ben igen szépen megfelelt. A tantárgyaknak osztályok szerint való beosz
tását a tanmenetet, tanári hivatás felfogását, az ifjúság fegyelmezését és az 
iskolai rendtartást taglaló részei elaboratumában oly nevelési, tanítási, fegyelmi 
és kormányzási belátásra és jártasságra vallanak, hogy dicsekedés nélkül elmond
hatta volna: exegi monumentum aere perennius. Valóban hozzá méltó vég
rendelete egyrészt az önerején emelkedő protestáns tanférfiú kiválóságát hirdeti,
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másrészt ma is dicsekvésünk méltó tárgya. S míg az állam tan tervei mind a 
kísérletezés jellegével bírtak (mint az 1871. évi szept. hó 18-án 20,855. sz. a. 
kiadott tanterv, mely az »Organisations-Entwurf«-nak csak módosítása volt; 
az 1874. jul. 2. 6672. sz. alatti rendelet, mely a módszertani tanácskozásokat 
szervezte; s az 1878. évi 18930. számú, mely a német nyelv tanítását az I., 
majd a kővetkező évben a II. osztályban is megszüntette) addig a Vandrák- 
féle elaboratum szilárd alapján állottunk. Volt is ott panasz a tantervek, a 
meddő kísérletezés, a tanulók túlterhelése s a tanulmányokban tapasztalt siker
telenség ellen. E panaszok mind hangosabbak lettek s nemcsak gyors, hanem 
gyökeres reformot is sürgettek. Az 1879. évben került felszínre (Trefort minis- 
tersége óta akkor már harmadszor) a középoktatás kérdésének országos tör
vény által való rendezése. De ezen tervezet, mivel a felckezetek részéről 
általában ellenhatásra talált, mielőtt országgyűlési tárgyalásra került volna> 
ismét visszavettetett. De a visszavont javaslatot Trefort ismét benyújtotta és 
ezennel sikeresen.

így jött létre a legújabb középiskolai tanterv, melyet a magyar kir. 
közoktatási kormány 1879-ben 17,630. sz. a. kiadott s az 1881/83-ik ország- 
gyűlés által némi módosításokkal letárgyaltatván, 1883. évi május hó 23-ikán 
a XXX. törvényezikk keretében szentesítést is nyert, mely állandó zsinór
mértékű tanmenetet állapított meg oly középiskola számára, mely minden 
tekintetben normalis viszonyok közt van.

E törvénynyel kiegyenlítődött ama százados antagonismus, mely Mária 
Therézia óta az állam és autonom jogú felekezetek közt fennállott. Az állam 
megnyerte az őt megillető felügyeleti jogot, de meg is találta a módját, 
hogy mint könnyítsen a nagy terheken, melyeket a törvény a felekeze
tekre ró: kimondotta ugyanis, hogy az oly iskolákat, melyek valóban szol
gálatot tesznek a közoktatás ügyének és még fejlődésre képesek, az állam a 
fentartóságokkal kötött szerződés mellett segélyezni fogja. De sajnos ez mind
eddig nem sikerült gymnasiumunknak; pedig ez oly segély, melyet az autonom 
felekezetek azon nagy áldozatokért, melyekkel századokon át ily fontos állami 
érdeket elégítettek ki, méltán megérdemlenek és elfogadhatnak.

Hogy a jóakarat prot. egyházunkon nem múlt, mutatja, hogy már az 
1881. egyetemes gyűlés intézkedett, hogy az acsai és állami tantervek között 
levő hézag kiegyenlíttessék, mert kitűnt, hogy Trefort 1879-iki új tanterve 
lényegesen különbözik az ekkoráig használatban volt állami és felekezeti tan
tervektől. A gymnasiumnak alsó- és felső gymnasiumra való tagozását és a 
disciplinák ismétlődését megszünteti s oly egységes tanítást kíván, mely a 
maga egymásutánjában fejlessze a tanuló elméjét. Miután így a különböző 
tantervek miatt a tanulóknak a felekezeti tanintézetekből az államiakba és 
viszont való átlépése nagy nehézségekbe ütközik. Br. Radvánszky Antal egye
temes felügyelő 1882. apr. 26-án felszólítá a tanártestületeket, hogy az acsai 
tantervet az államival összehasonlítsák s munkálkodásuk eredményét ugyan
azon év julius elején tartandó egyetemes tanári gyűlés elé terjesszék. De az 
egyetemes felügyelő halála miatt a tanterv végleges megállapítása az 1884. 
évre maradt.
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Az új egyetemes felügyelő br. Prónay Dezső 1883-ban fclszólítá az evang. 
gymnasiumok tanférfiait, hogy a tanterv újra szervezése iránt véleményeiket 
az 1884. jan. 14-én tartandó ev. nagybizottság elé terjeszszék be. Ezen egye
temes tanügyi bizottság csekély módosítással azon az alapon, melyet a buda
pesti ág. ev. gymnasium tanári kara »a gymnasiumi oktatás rendezése iránt« 
megállapított, egy kidolgozott tervezetet nyújtott be az egyetemes gyűlésnek, 
mely a szorosabb értelemben vett gymnasiumi tanterven kivül magában fog
lalta az ezzel szoros összeköttetésben levő egyéb dolgokat is az állami törvény 
czéljainak és igényeinek megfelelőleg. Elfogadta ugyanis az egységes gymna
sium eszméjét, felöleli ugyan az állami tanterv disciplináit, de a reáltantárgyak 
némi megszorításával, inkább a lélekképző, a humanisticai és eszményi mű
veltség fejlesztésére szolgáló tantárgyak (vallás, történelem, bölcsészeti pro- 
paedeutica) alaposabb és bővebb tanítására fektet nagyobb súlyt. (L. a 
budap. gymn. 1881/82. évi értesítőjét). Ezen elaboratum Batizfalvy István és 
Böhm Károly tollából került elő a Vandrák András által megvetett alapon. 
Minthogy azonban az egyetemes gyűlés csak októberben ült össze, a tanterv 
az 1884/5. tanévben még nem léphetett életbe; de elfogadva s kötelezőnek 
kimondva azt, 1888-ban a gymnasiumi rendtartással is kiegészítette.

Ezen tervezet alapján áll gymnasiumunk. A tantárgyak váltakozása által 
némileg enyhítve van a munka súlyán és egyoldalúságán. Persze, hogy az 
idők folyamán több rendbeli módosítást szenvedett, nagyrészt a helyi viszo
nyok tekintetbe vételénél fogva. A tananyagot, a mennyiben szükségesnek 
látszott, a tanári testület rendszeres tanácskozmányaiban is megbeszélte. Ugyan
akkor didaktikai kérdések is szőnyegre kerülnek a tárgyak körét, az egyöntetű 
működést és egyebeket illetőleg.

A tantárgyak és az azokra szabott heti órák szerint az egyetemes egy
ház által elfogadott tanítási szervezet az 5 illetve 4 gymnasialis osztályunkban 
következő képet mutat:

T antárgyak
I . I I . I I I ■ V -

A. E. Á
ll.

 t.

A. E. Á
ll.

 t.

A. E. Á
ll.

 t.

A. E. Á
ll.

 t.

A. E. Á
ll.

 t.

Vallástan 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Magyar nyelv és irodalom 4 5 6 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 31
Latin nyelv és irodalom 5 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 6 5 6 6

{ Görög nyelv és irodalom — — — — — — — — — 4 5 5
Német nyelv és irodalom 2 2 — 2 2 — 2 2 4 2 2 3 2 2 3
Történelem — — — 2 — 2 2 4 2 4 3 4 4 3
Földrajz 3 3 4 2 3 4 2 3 2 2 3 — — — ;
Természetrajz 3 — — 3 — —■ 3 — — — 2 3 3 2 2
Természettan — — — — — — — — — 3 — 3 — --*
Mathematika 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4

! Rajzoló geometria 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 — 2 2
Philosophia — — — —

i Szépírás 1 — 1 1 1 — — — — — — — — ---
1 Testgyakorlás 2 2 2 i 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
! Éneklés 1 1 — 1 1 1 — 1 —

Heti órák: 29 |26128 2 9 25 28 28 27 28 28 2 9 28 31 31 32
A. =  acsai tanterv; E. =  egyetemes gyűlés által elfogadott tanterv.
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Legújabban ama változásnak szüksége állott be, hogy a német nyelv 
az I. és II. osztályból successive kiküszöböltessék, minek folytán a jelen 
(1895/96.) tanévben az I. osztály tananyagából a német nyelvi 2 órát kiküszö
böltük, a magyar nyelvi órák számát azonban 5-ró'l 6-ra emeltük. Erre még 
gymnasiumi tantervűnk is feljogosít, melynek idevonatkozó szavai következők :*) 
»A német nyelvre vonatkozó tanterv nem lehet minden vidék gymnasiumára nézve 
egyenlő; hanem a tanári testületek utasíttassanak arra, hogy a vidék szerint 
módosítsák ezen tantervet, mely csak azon tanulókra volt tekintettel, a kik 
a német nyelvben már az I. osztályban bizonyos jártassággal bírnak.« Ugyde 
a mi polyglott vidékünkön nemcsak a német nyelvben nem bírnak kellő 
jártassággal az intézetünkbe belépő ifjak, hanem igen gyakran még a magyar 
nyelvben sem. Ez utóbbi körülmény teszi szükségessé, hogy az első osztályban, 
míg a szükség kívánja, az előírt tantárgyak a növendékeknek anyanyelvükön, 
t. i. tótul és németül is megmagyaráztassanak. Hogy a jelen stádium e részben 
nagy előrehaladottságról tanúskodik, arról meggyőződünk, ha szemmel kisér
jük az értesítők szavait. Míg az 1879/80. értesítő szerint az alsó két osztályban 
— a szükséghez képest — segédnyelv a tót, az 1885/86-iki már csak az első 
osztályban találja szükségesnek a tót nyelvnek segítségül hívását s ez az 
1894/95. tanévben már csak az első két hónapban vált szükségessé. E ked
vező alakulásról növendékeink anyanyelv szerint való osztályozása is szolgáltat 
bizonyságot. (Lásd ott). Igaz, hogy intézetünknek ezen idegen ajkúak közé 
való beékelt helyzete a tanárkar munkáját nehezebbé, de fáradozását szebbé 
és magasztosabbá tette az által, hogy kiváló feladatának tekintette a zsenge 
tanulók kebelében hazai édes nyelvünk iránt a szeretetet felébreszteni, terjesz
teni s a honfiúi érzelmet fölkelteni és megszilárdítani.

E helyütt nem hagyhatom említés nélkül a felekezeti tanárok nyugdíja
zásának kérdését,**) melynek országos szervezését gróf Csáky Albin vallás- és 
közokt. minister erélyesen kezdeményezte. Ki ne ismerné felekezeti iskoláinknál 
e tekintetben fenálló szomorú viszonyokat. Hisz már annak gondolata, hogy 
agg korában munkás életéhez méltó sorsban, gondtalan nyugalomban nem 
részesülhet, még a legerélyesebb lelket is képes tevékenységében, buzgalmá
ban sőt életkedvében is megbénítani. A gymnasiumok eme létkérdése okozta, 
hogy a budapesti evang. és ev. ref. főgymnasiumok tanári kara egyetemes 
egyházunknak összes gymnasiumait, tanító képzőit és főiskoláit mozgalomra 
felhívta, hogy az országos nyugdíjntézet életbeléptetését megsürgessék, 1891. 
decz. 8-án mindkét egyház meghívott vezérférfiai egybegyűltek az ev. ref. 
főgymnasium dísztermében s ott Szász Károly ev. ref. püspök elnöklete mellett 
elhatározták, hogy ily értelemben mindkét zsinathoz folyamodványt intéznek, 
a mi meg is történt. A folyamodvány Géressy Kálmán debreczeni tanár jeles 
tollából került ki. Lehetett is foganatja, mert gróf Csáky 1893-ban már oda
nyilatkozott, hogy a nyugdíjügy olyannyira megérett, hogy a közeljövőben 
törvény útján életbe fog lépni s megvalósulni a felekezeti tanárok azon forró 
óhaja, hogy végre róluk is lesz gondoskodva s a gyámolítás nélküli aggság

*) Lásd 11. o.
**) 1896. május 18-án kelt min. leirattal intézetünk és a jelenleg működő tanárok 

az országos nyugdíjintézetbe fölvétettek.
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iszonyú képétől megszabadulnak. Balzsamként hatott ez a tanárság lelkére. 
És ime amire a felekezetek középiskolai tanárai már évek óta reménytelenül 
vártak, az országos tanári nyugdíjalap megalkotása a megvalósulás stádiumába 
lépett. Magyarország fenkölt lelkű közoktatásügyi ministere, gróf Csáky Albin 
benyújtotta az országgyűléshez a nyugdíjra vonatkozó törvényjavaslatát, mely 
immár törvényerőre emelkedett s a közoktatási ministeriumban immár folynak 
a törvény végrehajtására szükséges intézkedések.

Intézetünk a nemeslelkű minister felszólítására a határnapon (1895. 
máj. 1.) belül bejelentette az országos nyugdíjintézetbe való belépését, hozzá
csatolva a tanárokat és az intézetet illető okmányokat a mélt. és főt. Püspök 
úr útján. És e részben nagy hálával vagyunk eltelve fentartóságunk iránt, 
mely oly kézséggel vállalkozott az új terhek elviselésére, oly körültekintő 
előrelátással talált módot tanárai hő kívánságának teljesítésére. Kimondotta 
ugyanis, hogy a tanárok törzsfizetése után követelt l/3 _°t 4 éves részletekben 
a nyugdíjalapba befizeti, úgyszintén a tanárok évi fizetése után járó 5%_°t 
magára vállalja, végre minden tanuló után évenkint 3 frtot beszolgáltat. De 
hálánkon kívül a jövő is jutalmazni fogja egyházunk e nemeskeblű határozatát, 
mert bizton remélheti, hogy oly tanárok, kiknek saját és családjuk jövője 
biztosítva van, egész erejükkel oda fognak törekedni, hogy a gymnasiumot, 
mely egyházunknak annyi áldozatába került, a haladás és tökélesedés mind 
magasabb fokára emeljék s azon meg is tartsák. S bár a befogadtatás mind
eddig csak pium desiderium, mégis a biztosabb jövőbe vetett reménység 
érzete gyökeret kezd verni a tanári kar szivében, kedvet és új erőt ad hiva
talos teendőinek elvégzésében.

Korunk fokozódó követeléseinek befolyása alatt a beszterczebányai gym
nasium is kérte az államtól évi segélyezését, egyszer pedig, 1890/91-ben az 
épület építéséhez egyszer s mindenkorra 3000 frtot. Mindeddig ez nem sikerült, 
de bízva bízunk abban, hogy ránk is kerül a sor. Persze, hogy ennek esetén 
többféle szervezeti átalakulásnak lesz az intézet kitéve. Nem tagadható, hogy 
ez az egyház autonom jogainak némi megszorítását fogja maga után vonni, 
a mennyiben bizonyos számú tanárnak — bár az iskolafentartó hatóság aján
latára és felterjesztésére — a minister által való kinevezése, s azon körül
mény, hogy az állami tantervet kell intézetébe befogadni, az iskola individuális 
fejlődését korlátozzák, mindazáltal az a szellem, mely protestáns intézeteinket 
a szabad gondolkodás zászló viselőjévé s annyi századon át a kultúra hatalmas 
tényezőivé avatta, ezentúl is megmaradna s állhatatosan ápoltatnék úgy a fen- 
tartó hatóságtól, mint a jelen és jövő tanári testülettől.

IX. A tanulóság létszáma, ingadozása s utóbbinak o k a i; az ifjú
ság testi le lk i fejlődése.

Mindenesetre érdekes és tanulságos volna e tabella összeállításában a 
múltba visszanyúlni, de e dolgozat szándékolt kerete okozza, hogy tisztán az 
utóbbi 20 évről szóló táblázatot bemutassam, a mint azt az anyakönyvekből 
sikerült összeállítanom.

3
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Részletesebb kimutatás.

T a n é v

Anyanyelv
rint

sze- V a l lá s ra  nézve Tanulási eredmény 
szerint

N
em

 v
iz

sg
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tt
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ma
gyar

né
met tót ág-

evang.
ev.
ref.

rom.
kath.

Sör.
kel. izr. jeles jó

elég
ség.

elég
telen

1 8 7 4 /5 5 9 6 8 7 8 — i __ 2 23 3 6 12 7 3 33
1 8 7 5 /6 10 7 78 9 3 — 2 — 1 22 33 24 12 5 41
1 8 76 /7 9 14 86 105 — — — 5 18 33 27 25 7 43
1 8 7 7 /8 12 12 71 8 4 — 3 — 8 19 20 38 17 4 36
1 8 7 8 /9 11 11 7 2 82 — 3 — 9 14 2 9 3 4 17 4 38
1 8 7 9 /8 0 11 7 7 2 85 — 1 — 4 23 2 4 22 21 7 4 0
1880 /1 10 13 7 3 86 — 2 — 8 21 33 2 4 18 5 35
1 8 8 1 /2 11 14 61 73 — 4 — 9 17 29 16 24 3 23
1 8 8 2 /3 14 15 62 76 — 4 — 11 22 29 28 12 8 23
1 8 8 3 /4 17 9 5 6 70 2 4 — 6 6 16 4 6 14 9 23
1 8 8 4 /5 17 10 48 6 8 2 2 — 3 17 3 2 13 13 5 19
1 8 8 5 /6 14 9 6 0 7 9 — 2 — 2 16 30 16 21 3 19
1 8 86 /7 22 5 55 82 — — — 8 16 3 4 24 2 18
1 8 87 /8 24 7 6 0 8 8 1 1 1 10 19 47 15 1 21
1888/9 16 3 63 81 1 — — — 9 18 32 23 2 23
1889/90 17 4 56 76 1 — — — 8 20 30 19 2 23
1890/1 20 4 53 75 2 — — --- - 13 19 31 14 2 26
1891/2 31 1 53 82 1 1 i — 16 23 31 15 6 321
1892/3 34 2 65 94 — 3 i 2 16 29 41 15 2 351
1893/4 29 1 64 90 — 1 i 3 15 28 41 10 5 38
1894/5 24 1 66 89 1 i — 17 30 35 9 2 38

Ha ezen statisztikai adatokból következtetni akarunk, azt látjuk, hogy 
a tanulók létszámában észlelhető ingadozás elenyésző csekély (81—110.) Nem 
volt rá nagy befolyással sem az 5 osztálynak 1881-ben bekövetkezett deval- 
vatiója négyre, sem az 1883. XXX. t.-czikkelynek a tanulók tanulási mértékét 
szigorító pontjai, de még ama divatszerű népvándorlást sem észlelhetjük, hogy 
a szülők időszakonkint próbát tesznek tanuló gyermekeikkel s elviszik más 
iskolába, nem gondolva meg, hogy ezzel gyermekeiknek többet ártanak, mint 
használnak. De míg egyrészt ily szerencsepróbálgatás, mint a rohamos ár, 
rendesen csak az iszapot hordja el magával s az iskola az eklektikusok próba
intézetévé, a tanár fáradozása pedig gyümölcsözőbbé lesz, addig e szerencse- 
vadászok csekély számában mindenesetre a szülőknek az intézethez és tanári 
karhoz való bizalma nyilvánul. Az intézetnek meg van a maga állandó kon
tingense s hogy ez főképen más megyebeliekből és majdnem tisztán protes
tánsokból áll, ennek sem lokális vagy felekezeti defektusok az okai, hanem 
ama körülmény, hogy az itteni szülők már a kényelem kedvéért is azonnal 
a helybeli kath. főgymnasiumba adják gyermekeiket. Az alumnusok rovatában 
észlelhető ingadozás pedig a tápintézeti tőke történetében leli magyarázatát.

Felföldünknek kiemelkedő hegyei, a Vihorlát rejtélyesen beszélő homályos 
lomberdei, amaz örökké ingó, rejtelmes, madárdaltól hangzó és ábrándozni 
késztő rengeteg, a kelő nap pompája, a mint kiszáll Auróra lágy hókarjaiból, 
mindez egészséges és életserkentő gyönyörűséget nyújt és örömöt. A hegyi
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nép emez egészséges, egyszerű, keresetlen, természetes és őszinte, ha kissé 
nyers világnézete tárul elé intézetünk ifjúságának beható tanulmányozója előtt. 
A betegségi esetek száma ritka, de egyenesen fehér holló számba megy a 
halálozás. Igaz a rövidlátók száma növekvőben van, évente körülbelül 2 új 
rövidlátó iratkozik be, a mi talán feltűnőnek tetszhetnék, mert hisz ifjúságunk 
javarészt a falusi iparos osztályból kerül; csakhogy az iparosok ernyő nélküli 
lámpa mellett dolgoznak, melynek intensitása szúróbb s kártékonyabb. Egészben 
talán nehézkes, lassú kifejtés jellemzi főkép falusi ifjúinkat, de hisz kora érettség 
aequivalens kora vénüléssel.

A férfias sportok közül főként a labdajáték járja, olykor mérkőzés s 
verekedés, de sohasem rósz akaratból. Feltűnő a sok ügyes rajzoló, másoló, 
de leginkább a zenéhez és énekhez értő, a mint ebbeli ügyességöket gyakran 
iskolai ünnepélyeknél, hangversenyekben elárúlják. Vallásos énekeik lélek
emelők; sok gondot is fordít arra a vallástanár nt. Mikler Sámuel úr, ki 
óránként előtte és utána egy-egy szent éneket énekeltet el velük. Hogy ez 
vallásos jellemük kifejlődésére kedvező befolyással van mutatja, hogy az alkal
mazott tanárokkal való izetlenkedés, újjhúzás, ellenszenveskedés csaknem 
hallatlan intézetünk történetében. Az alumneumi cgyüttétkezés csak szorosabbá 
fűzi a köteléket köztük, úgy hogy a több nyelvű vagy vallású tanulóink 
között nemzeti és faji gyűlölközés nyomára sem akadunk.

XI. Tanszellem.
Akár a valláserkölcsiséget, a magyar nemzeti öntudat ébresztését, az erkölcsi 

jellem fejlesztését vagy az élet számára való előkészítést vesszük szemügyre, 
egyike miatt sem kell intézetünknek sem a jelenben, sem a múltban szégyenkeznie.

A vallásosság és erkölcsiség egymást kölcsönösen kiegészítik s egymásra 
nemesitőlég hatnak. Minden vallás ép úgy istenről való tudat, mint egyúttal 
annak akaratja szerinti cselekvés is; erkölcsiségünknek legbiztosabb védpajzsa, 
ha azt a vallásosság eszméje alá helyezzük. A vallásos érzelem tehát, mely 
minden érzelmeink koronája, nemcsak gondolkozásunk, de cselekvésünk 
nemesbítésére is nagyon jótékonyan foly be. Tudva ezt érezzük, hogy a vallási 
eszme megsemmisülése a társadalmi rendnek is megsemmisülése volna, mert 
a nép erkölcse valláson alapszik. A történet czáfolhatlan bizonysága szerint 
vallás nélkül társadalom nem létezhetik. A legszabadabb és legműveltebb 
népek pedig azok, melyeknél a vallás parancsainak legtöbb hatalma van. Az 
ész sohasem pótolhatja a vallást. »Mit ér a törvény erkölcs nélkül?« Erkölcsi 
reform csak vallástól származhatik. Hogy a tanári kar ezt elérhesse, figyelmét 
nemcsak a tanuló iskolai életére irányozta, de társas életére is, s vademecumul 
nyomtatott iskolai törvényeket ad minden újonnan belépő tagjának az évnyitó 
ünnepélyen; de mivel az ünnepély fénye és természete nem engedi pontjainak 
bővebb taglalását, minden osztályfőnök saját osztálya tanulóinak az ünnepély 
után megmagyarázza.

A minthogy a vallásos szellemet ébren tartani, ápolni és megszilárdítani 
külső eszközökkel is, mint a templombaj árásnak szigorú ellenőrzése, vallásos 
ünnepélyek (reformaczionalis ünnep, Luther halálának évfordulója, deprecatio)

3*
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stbiek által, igyekezett a tanári kar, úgy a nemzeti öntudat ébresztését, a 
hazafias érzelem ápolását is kellő figyelemben részesítette. Deák Ferencz, 
Kossuth Lajos halálára s más alkalommal rendezett iskolai ünnepélyek, úgy a 
szív és kedély emelésére, mint a hazafiság erősítésére szolgáltak. A számok 
beszélnek; csak egy tekintetet kell vetnünk az anyanyelvi táblázatra s a 
magyarul tudók növekvő száma azonnal szemünkbe ötlik. A kölcsönös türelem 
mindig csak hasznos lehet két félre és ez ma, midőn ezeréves fenállásunkat 
akarjuk ünnepelni, kétszeresen szükséges erény. A sok megpróbáltatás után 
társadalmunk már a közbéke értelmében követeli.

Az erkölcsi jellem fejlesztésére kiváló súlyt fektet a tanári testület. Meg
győződése, hogy csak úgy szerettetheti meg magát növendékeivel, ha nem 
zárkózik el tőlük, azoknak örömeiben, kedvteléseiben osztozkodik, velők 
feszesség nélkül társalog, őket tavaszszal kirándulásra viszi, sőt a mennyire 
tekintélyének koczkáztatása nélkül megteheti, még játékaikba is elegyedik. 
Persze, hogy lényeges kellék, hogy a tanár oly erkölcsi jellemet öltsön magára, 
mely tanítványának követendő például szolgálhasson, mert a nevelőnek szava 
mellett főként példája vonz s nem is kívánhatja, hogy szavainak sikere legyen, 
ha azokat saját tettei megczáfolják. A mely gyermek tanáraitól csakis szépet, 
jót, magasztosai hall, lát és tapasztal; a kinek a részvétet, isten félelmet s a 
felebarátja iránt való szeretetet nemcsak szóval ajánlják, de a körülötte levők 
gyakorlatában is szemlélheti: abban mindezen nemes érzelmek megfogamzanak 
és erőre kapnak. S e részben intézetünk szerencsésnek mondható. Tanárai 
nagyobbrészt tanári képzettségükön felül theologiát végzettek vagy épen föl
szentelt papok voltak, kik nemcsak az ifjúságnak vallásos szellemét irányítani 
s megszilárdítani tekintették hivatásuknak, hanem személyes példaadással, 
erkölcsi jellemük tisztaságával, becsületes jó hírnevük feddhetlenségével igye
keztek a velük együtt élő tanulóságra hatni.

De a közélettől sem zárkózott el sohasem a tanári kar. Hisz az iskola 
hivatása a családi nevelést folytatni: a családdal való összeköttetést tehát fen 
kell tartania. Felügyel tanítványai elszállásolására, betegségükkor s más alka
lommal meglátogatja őket s szüleiket vagy gondozóikat. így tudja meg, mit 
csinál a növendék az iskolán kívül töltött idejében, így vehet a házi dolgo
zatok készítés módjáról s több az iskolai életbe vágó mozzanatról tudomást. 
A tanulók elszállásolására nézve elv, hogy a tanári kar tudta és beleegyezése 
nélkül egy tanuló sem vállalhat szállást s arra is ügyel, hogy sok deák ne legyen 
együtt, mert nem hihető, hogy sok gyermek felett bárki is elegendő szigorú 
felügyeletet gyakorolhasson. Ha a tanárok oly meggyőződésben voltak, hogy 
valamely hely akár egészségi szempontból, akár az ellenőrzés tekintetében 
nem felelt meg, gondoskodtak róla, hogy az ily helyekről a szülők gyerme
keiket más helyre vigyék. Ily intézkedés szüksége az újabb időkben mind 
ritkább, mert minden szállásadó tudja, mily követelményei vannak e tekintetben 
az iskolának. A szülők nemcsak akkor tudósíttatnak, ha gyermekeik maga
viseletére nézve gyakori panaszok érkeztek be, hanem akkor is, midőn az év 
folytában egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot nyertek. Mindkét 
félnek, szüléknek és iskolának egyaránt érdeke, hogy egymás működéséről
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tudomással bírjanak, sőt arra befolyást is gyakoroljanak. A fentartó testület 
tagjai évközben többször megjelennek a tanítási órákon, s így közvetlenül a 
gyermekek körül tehető tapasztalat alapján s a nyári vizsgákon a nagyközön
séggel együtt figyelhetik meg az iskola működésének eredményét. De tovább 
is megy. A tanári Ivar minden alkalmat felhasznál arra, hogy mindinkább 
szorosabbra fűződjék a kapocs az iskola és a társadalom között s kifejlődjék 
az iskolának a vidék egész typusát visszatükröző individualitása. Maga köré 
tömöríti volt tanítványait, kik miként a gyűrű az újjat körülveszik az intézetet, 
a mi egészséges tanügyi közvéleményt fejleszt és érdeklődést minden kulturális 
kérdés iránt. Ennek köszönheti, hogy nagyszámú tisztelői filléreiből felépíthette 
modern iskolaépületét.

A tanári kar csekély jövedelmei mellett is élénk részt vesz a társadalmi 
mozgalmakban. Komoly férfias fellépésével s a közügyek iránt tanúsított 
■érdeklődésével tiszteletet vívott ki magának. Megfordúl a magánkörökben, a 
casinóban és mulatságokon. A mennyire az algymnasiumi ifjúság fejlettsége 
engedi, a tudatos önfegyelmezést is gyakoroltatja. Az értelmesebbeket köte
lezi, hogy a gyengébbeket s nehézkesebb felfogású tanulótársaikat ellen
őrizzék. Ezen eljárás oly üdvös közszellemet is teremt, hogy verekedések 
vagy más torzsalkodások évek hosszú sorain át nem történnek és hogy 
felekezeti ellenszenv, rang és osztálykülönbség nem mérgezik ifjúságunkat; 
még a gúnynév-osztogatás nyomára sem akadtam.

Hogy ezen kapcsot a közoktatási kormány is kívánja, mutatja 1895. évi 
9428. sz. marcz. 12-én kelt' rendelete (lásd Hivatalos Közlöny 1895. 7. sz.) 
a beszterczebányai kir. tank. főigazgatóhoz a helyben tartandó tornaverseny 
ügyében. Felszólítja, lépjen azonnal érintkezésbe a megye főispánjával és a 
város polgármesterével, hogy velők egyetértőleg mielőbb megalakulhasson a 
kér. torna verseny rendező bizottsága. »Súlyt helyezek rá, — úgymond a leirat — 
hogy e bizottságban a szakférfiakon kívül a társadalom vezető osztályai is 
kellően képviselve legyenek; különösen pedig, hogy a bizottság élén állásánál 
fogva is. kiváló személyiség legyen. E tornaverseny ezen szellemben máj. 
27-én igen sikerült. Ezen üdvös kapocsnak az eredménye, hogy a helybeli 
korcsolyázó egyesület régi usus szerint intézetünk több szegény növendékének 
(20-nak) a jégpályára egész télre szóló ingyen jegyet engedélyez; hogy az 
itteni társaságok tél idején egyházközségünk iskolásai közül is többeket fel
ruháznak hogy sokan évről-évre megújítják ösztöndíjadományaikat; (hogy a szín- 
társulatok igazgatói a tanári testülettel egyetértőleg, erkölcsnemesítő színi 
előadásokra rendesen 30 ingyen jegyet adnak intézeti ifjúságunknak stb.) 
Ép ily üdvös, hogy az iskolai tanács felügyel a tanulóság minden mozgal
mára s a tanári kar működését, intézkedéseit ellenőrizve irányítja, jóakarattal 
könnyíti s tekintélyével előmozdítja.

Élet és iskola így jutottak egymással eleven és folytonos érintkezésbe 
s a nyilvánosság ezen éltető verőfénye és melege sok szeszélyeskedésnek, 
önkénynek s ezekből folyó elkedvtelenedésnek eleve elejét vette.



Zárszó.
Örömteljes visszapillantást vethetünk a múltra s reményteljes tekintettel 

nézhetünk a távol jövőbe. Örömmel és szégyen nélkül! Történelmünk e csekély 
számú lapjai, ha nem is mind egyaránt örvendetesei hirdetnek, de egynek 
fényes bizonyságát adják s ez az, hogy az intézet legelső kezdetétől fogva az 
ország testvérintézetei sorában nem az utolsó helyet foglalta el s hogy igaz
talan volna hazánk evang. egyháza iránt szerzett érdemeit elvitatni.

Örvendetes hálával emelkedhetik Ahhoz, a kinek hatalmas védelme és 
oltalma alatt annyi évszázadon át, annyi pusztító viharban megállott és az 
evangelmi tannak ezen a vidéken nyugodt, békés menhelyet nyújtott. De 
szebb és jobb idők édes reményével tekinthet előre post tot discrimina rerum! 
a sejtő jövőbe. Nem mintha itt állana teljes belső és külső tökéletességben. 
Még sok a belső és külső hiány! Mi, kik szóval, tanítással munkálkodunk, 
jól érezzük ezeket s törekszünk czéljainkat megközelíteni, de a külső fogya
tékosságok is nyomasztólag hatnak ránk. A tanár külső állása még korántsem 
a szerint van, a mint kellene, hogy kiki a mindennapi kenyér kínzó gondjaitól 
megszabadítva, hivatalát örömmel s ne sóhajjal végezze. De szilárd a meggyő
ződésünk, hogy Az, a ki eddig oly csodálatosan segített rajtunk, tovább is 
gondunkat viseli, ha csak mi is, kik ezen intézetet vezetjük és ápoljuk, kezünket 
tétlenségre keresztbe nem fonjuk. De nemcsak a mi hitünk és meggyőződésünk 
jogosít fel bennünket és intézetünket, melyhez egyházkerületünk és annak 
hívei annyi szép reményt fűznek, szebb jövőre, hanem ama kegyes buzgalom 
és áldozatkészség, melylyel főkép az utolsó esztendőkben egyházkerületünknek 
még legszegényebb egyházai is erejükhöz képest oly eklatánsán elhalmozták. 
Ezen áldozatkészség szülte modern iskolaépületünket és Herrmann 10,000 
frtja legyen azon alap, mely a tanárok fizetésének teljes rendezésére vezessen.

De hiszünk és remélünk, mert hisz az intézet boldog fejlődésében való 
kételyünk annyi volna, mintha kétkednénk Abban, a ki eddig megóvta és 
bizonyára ezentúl is megvédi egyházunk melegházait, a keresztény iskolákat, 
hogy általok az ifjúság szíve, leikeink főpásztorához vezettessék és igaz isme
retben és istenfélelemben nevekedjék nevének dicsőítésére és birodalmunk 
gyarapítására.



I. A datok  a gym n asiu m  1895— 96. tanév i tö rténe téhez .

Iskolánk ez évi történetében két dolog emelkedik ki különösen, mely 
kétségtelenül nagy fontosságú az intézet jövője szempontjából. Az egyik az 
épület ügye, mely nem fog már többé kisérteni. A mi után régóta vágyód
tunk, a mi körül évek óta fáradoztunk, immár megvan. Új gymnasiumi épü
letünk, mely tágas és kényelmes s egészségügyi és paedagogiai szempontból 
a fokozottabb követelményeket is kielégíteni képes, a múlt nyár folyamán 
teljesen elkészült. S hogy annyi akadály ellenére is e munkának Isten jóvoltából 
teljes elkészülését megérhettük, azért azon férfiút illeti meg az elismerés, ki 
gymnasiumunk ügyét valóban szivén viseli; ki fáradhatatlan buzgalommal, 
mindenre kiterjedő figyelemmel s páratlan lelkiismeretességgel intézte s ellen
őrizte egész tartama alatt az építést. E kiváló férfiú iskolánk érdemes felügye
lője, Burkovszky Kálmán úr. Buzgó fáradozásáért nemcsak mi tartozunk 
köszönettel, hanem késő utódaink is hálával fogják emlegetni nevét mindany- 
nyiszor, valahányszor a rendeltetésének most átadott épületről szólani fognaki 
mert hiszen e kettő egymástól elválaszthatatlan.

Az átköltözéshez a régi épületből még augusztus hóban láttunk hozzá s 
szeptemberig a rendezkedéssel annyira haladtunk, hogy a tanévet a kellő idő
ben itt akadály nélkül megkezdhettük. Hogy a rendezés munkájával minden 
tekintetben elkészültünk volna, azt épen nem állíthatjuk; de ezt csodálni sem 
lehet, hiszen e munka hosszabb időt igényel, mint nekünk eddig rendelkezé
sünkre állott. Különösen a könyvtárnál és természetrajzi gyűjteménynél, hol 
az új állványok és szekrények elkészítése is hosszabb időbe került, sok még 
a teendő. Hiszszük azonban, hogy a legközelebbi jövőben ezt is elvégezhetjük. 
Midőn a rendezésről szólunk, lehetetlen meg nem emlékeznünk dr. Bothár 
Sámuel orvos úrról, a ki nemcsak ásvány-, kőzet- és földtani gyűjteményünket 
több mint 200 frt értékű adománynyal gyarapította, hanem e gyűjtemény 
rendezése körül is a nála megszokott ügyességgel és kiváló szakértelemmel 
fáradságot nem ismerő buzgóságot fejtett ki, s ezáltal a szaktanár munkáját 
rendkívül megkönnyítette. Fogadja nagylelkű áldozatkészségéért és szíves 
segédkezéseért e helyütt is az intézet hálás köszönetét.

E tanév másik fontos eseménye az, hogy gymnasiumunk s annak ezidő 
szerinti rendes tanárai az országos tanári nyugdíjintézetbe fölvétettek. E körül
mény fontosságát csak az képes eléggé méltányolni, a ki tudja, mennyi gondtól 
és aggodalomtól szabadultak meg ezáltal a tanárok! Biztosítva van már 
jövőjük; ezentúl azzal a megnyugtató tudattal végezhetik nehéz munkájokat, 
hogy öreg napjaikra magok, vagy elhalálozásuk esetén családjuk nem marad 
támasz nélkül.
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A nagy szünidő folyamán iskolai tanácsunk, tekintettel azon nyelvi
nehézségekre, melyekkel a gymnasium I. osztályába lépő gyermekeknek — 
kik nagyobb részt a tannyelvet sem tudják — küzdeniük kell, elhatározta, 
hogy a német nyelv tanításában az állami tanterv beosztását (a mint azt egye
temes egyházi tantervűnk is elfogadta) kövessük; s ehhez képest elrendelte, 
hogy annak foganatosítását az 1895/6. tanévvel kezdjük meg. Ezért maradt 
el a német nyelv e tanévben az 1. osztályból, s a jövőben el fog maradni a 
Il-ikból is, s ezért szaporodott az I. oszt.-ban a magyar nyelvi órák száma 
egy gyei. Nagyon helyes iskolai tanácsunk ez intézkedése! Megkönnyítette 
vele a tanulók munkáját s biztosította a tanulásban való előmenetelüket.

Ugyancsak a nagy szünidő folyamán a következő három évre igazgatóvá 
újra Varga Mihály, alumneumi ephorussá pedig az 1895/6. tanévre ismét 
Kmety János tanár választatott. Az intézettől megvált Albert János helyét az 
egyházi gyűlés helyettestanári minőségben dr. Hazslinszky Rezső úrral töl
tötte be, ki a meghivást elfogadván, állomását 1895. évi augusztus hó 31-én 
el is foglalta.

Folyó évi április 11-én a gymnasium, derék ének- és zenetanárának, 
Brocken Jenő úrnak vezetése mellett tánczczal egybekötött hangversenyt ren
dezett következő műsorral:

1. Inszurgensek riadója; (Ősrégi magyar dallam) énekli a gymn. ifj. 
dalkar.

2. Prolog; irta és szavalja: Mikler Gusztáv úr.
3. Schubert »Moment musical* faszák'. Benyáts Nelka és Varga Jolánka 

(zongora), Kiszely Kornél (hegedű), Lojkó Adolf (gordonka).
4. »Dalműegyveleg* előadja a gymn. ifj. nagyzenckara, a magánrészeket 

játszák: Kiszely Kornél (hegedű), Klimo Péter, Klimo Vladimir (piston), Rup- 
peldt I. (posauna). A hegedűnégyest: Kiszely Kornél, Lojkó Adolf, Thurzó 
Gyula és Bodiczky Iván.

5. »Magyar dalok*; énekli az ifj. dalkar.
6. »Havasi kürt« (átirat), előadja a vonózenekar.
7. a) »Bujdosók kesergője« (kuruez nóta), b) » Verbunkos« (Arany-Amade) 

előadja az ifj. ének- és zenekar.
8. a) Schumann »Ábránd«, b) Popper »Gavotte« Stollmann Malvin1 

úrhölgy zongorakisérete mellett gordonkán játsza Brocken Jenő úr gymn. 
zenetanár.

9. André »Induló« játsza az ifj. nagyzenekar.
A hangverseny, melynek tiszta jövedelme az intézeti fölszerelés kiegészí

tésére fordíttatik, minden tekintetben szépen sikerült, a mi leginkább a buzgó 
és szakavatott vezetőnek, Brocken Jenő úrnak érdeme. Fogadja ezért az intézet 
elismerő köszönetét. Köszönetét szavazunk szíves közreműködéséért Stollmann 
Malvin úrhölgynek és a »Prolog« megírásáért s elszavalásáért Mikler Gusztáv 
úrnak is, valamint Sztik Mihály és Gally Sámuel uraknak, kik a rendezés 
munkájában voltak szívesek segítségünkre lenni. Ugyanezen alkalommal felül
fizettek, illetőleg jegyeiket megváltották: Barna János 2 frt, Benyáts Károly 
2 frt, Blaskovich M. (Hont-Somos) 3 frt, Bodiczky Mihály (Kajna) 2 frt,
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Boleman Lajos 2 frt. Bothár Emil 2 frt, Bunn János 1 frt, Burkovszky Kál
mán 10 frt, Cherven Andor 1 frt, Csipkay Károly 4 frt, Gally Sámuel 1 frt, 
Gescheidt Gábor 1 frt, Groó G. L. 1 frt, Halassy Gyula 5 frt, Hellvig K. 
3 frt, Herczogh Pál 2 frt, Hergott Adolf 1 frt, Hrdina János 1 frt, Ivánszky 
Elek 2 frt, Jánoska György (L.-Szt.-Miklós) 2 frt, Jeszenszky Sándor 4 frt, 
Kaufmann Jakab 1 frt 50 kr., Keme Ignácz 2 frt, Nemeskéri Kiss Pál 10 frt, 
id. Klimo András 2 frt, Klimo Pál 2 frt 50 kr., Kollarik János 2 frt, dr. 
Krcsméry Cyrill 2 frt, Krompecher György 2 frt, Krupecz Rezső (Visnyó) 
10 frt. Laszkáry Ödön 2 frt, Lévay István 1 frt, Liber József 3 frt, Lorcntz 
Károly 1 frt, Machold Fülöp 1 frt, Móry Emil 2 frt, id. Nádeja Dániel 2 frt, 
Ondrus János (Tarnócz) 1 frt, Paulinyi Dániel 1 frt, Petrogally Arturné 5 frt, 
Prokópy Jánosné 2 frt, Renner Pál 2 frt, Rosenauer Lajos 2 frt, Ruppeldt 
Károly (L.-Szt.-Miklós) 1 frt, Stadler Tófor 9 frt, Starke Mihály 1 frt, Stre- 
linger Simon 1 frt, Szeltenreicb Gyula 3 frt Sztik Mihály 1 frt, Terren János 
(Libetbánya) 50 kr., Dr. Tilless Béla 2 frt, Turcsányi Ödön 1 frt, Walther 
Adolf 1 frt, Zoch Szaniszló (Cseri) 1 frt. Mind e nagylelkű adakozók fogadják 
a czél érdekében hozott becses áldozatukért az intézet hálás köszönetét.

Márczius 15-ét iskolai ünnepélylyel ültük meg. Május 9-én hálaadó isteni 
tisztelettel, énekkel, szavalattal és beszéddel egybekötött millenniumi emlék
ünnepet tartottunk.

A helybeli korcsolyázó egyesület, mint az előző években, úgy az idén 
is intézetünk 20 szegény növendékének a jégpályára egész télre szóló ingyen 
jegyet szíveskedett engedélyezni. Az egyesület e nemes tettéről e helyen is 
köszönettel emlékezünk meg.

Augusztus 31-én megtartottuk az alakuló értekezletet, melyen megtörtént 
a tantárgyak felosztása és az osztályfőnökök kijelölése. — Szeptember 1—3-ig 
tartott a tanulók beírása; ugyanezen idő alatt folytak le a javító vizsgálatok 
is. Szeptember 4-én nagyszámú előkelő közönség és a tanuló ifjúság részvé
tele mellett volt az új épület fölavatási ünnepe. Erről Értesítőnk más helyén 
számolunk be, azért itt nem szólunk róla. A fölavatási ünnepély végeztével 
megnyitottuk a tanévet is. Ez alkalommal olvastuk föl és magyaráztuk meg 
az ifjúságnak az iskolai törvényeket. Szeptember 5-én megkezdtük a rendes 
tanítást, melyet némileg megzavart az igazgató-tanár betegsége, ki e miatt 
október közepétől karácsonyig nem végezhette kötelességét. Tantárgyait erre 
az időre kartársai voltak szívesek elvállalni.

Az I. félévet jan. 31-én fejeztük be s febr. 3-án 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 hanyagoknak és erkölcsileg hanyatlóknak szü
leit értesítettük.

A középiskolai törvény értelmében a közoktatásügyi magas ministerium- 
tól gymnasiumunkhoz kinevezett kormánybiztos, dr. Dunay Ferencz kir. 
tanácsos, tanker, főigazgató úr november 8. és 9-én látogatta meg hivatalosan
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intézetünket. A látogatás végeztével tartott értekezleten a tapasztaltak fölött 
megelégedését nyilvánította.

Az évi vizsgálatok junius 11-étó'l 17-ig tartottak, s ezeknek végeztével 
megállapíttatott a második félévi osztályzat.

A tanévet junius 20-án fejeztük be ünnepélyesen énekkel, az ifjúsághoz 
intézett beszéddel, a bizonyítványok, ösztöndíjak és jutalomkönyvek kiosztásával.

II. A tan u ló k  vallás-erkölcsi, szorgalm i és egészségi
állapota.

A lefolyt tanévben tanulóink általában jó erkölcsi magaviseletét tanú
sítottak; egy esetben — fájdalom — mégis össze kellett ülnie az iskolai fegyelmi 
széknek, mely a bűnösökre a megérdemlett büntetést mérte. Az isteni tiszte
letet vasárnaponkint és egyéb ünnepnapokon szorgalmasan látogatták, mindig leg
alább egy tanár kíséretében. Kivételt e tekintetben csak a hidegebb téli vasár
napok 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 és május 
20-án járult.

A növendékeknek tanulmányi előhaladása általánosságban kielégítőnek 
mondható. Habár tagadhatatlan, vannak többen olyanok is, kik kellő szor
galom hiányában megfelelő eredményt fölmutatni nem képesek.

Tanulóink egészségi állapota a lefolyt tanévben általában jó volt; mert 
eltekintve a pár napra terjedő könnyebb betegségektől, melyek itt-ott előfor
dultak, súlyosabb s hosszabb ideig tartó bajban egy növendékünk sem szen
vedett.

Betegeinket orvosi segélylyel díjtalanúl tek. Bothár Samu dr., városi 
orvos úr látta el; a szükséges gyógyszereket tek. Göllner Frigyes úr szintén 
ingyen kegyeskedett kiszolgáltatni. Fogadják e nemeskeblű emberbarátok nagy
lelkű segélyükért intézetünk hálás köszönetét.

III. Az o k ta tás  nyelve.
Az intézet tannyelve a magyar nyelv; azonban az első osztályban, mig 

a szükség kívánja (egy-két hónapig), az előirt tantárgyak a növendékeknek 
anyanyelvükön, t. i. tótul is megmagyaráztatnak.

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

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

l==jó; 2 =  szabályszerű; 3 =  kevésbbé szabályszerű; 4 =  rossz.
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b) Tanulmányokban való előmenetelben:
1 =  jeles; 2== jó; 3 “ elégséges; 4 “ elégtelen.

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

d) Szorgalomban:
1 =  kitartó; 2 == kellő; 3 =  csekély; 4 =  semmi.

V. Iskolai tanács.
A gymnasium az elemi iskolával együtt a beszterczebányai ág. hitv. ev. 

egyházközségnek, mint ezen intézet tulajdonosának és fentartójának kebeléből 
választott iskolai tanács vezetése alatt áll.

Elnöke: Burkovszky Kálmán iskolai felügyelő úr, jegyzője: Varga Mihály.
Tagjai, választottak : Boleman Lajos, Csipkay Károly, Göllner Frigyes 

(elnökhelyettes), Holesch István dr., Hoznék János, Szumrák Pál, Traeger 
Zsigmond ; hivatali állásuknál fogva : Mockovcsák János, Milder Sámuel, Junker 
Ágoston, Kmety János, Kármán József és Groó Géza Lajos.

VI. Tanári személyzet.
1. Hazslinszky Rezső, dr., h. t., tanított latin nyelvet az I. és III., tör- 

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

I—IV. és természetrajzot a IV. osztályban. Heti óraszáma: 19.
3. Kmety János, r. t., tanított számtant I — IV., rajzoló geometriát I.,

II. és IV., természettani földrajzot a III. osztályban. Heti óraszáma: 19.
4. Korányi György, h. t., tanított magyar nyelvet I—IV. és szépírást az I. 

és II. osztályban. Heti óraszáma: 19.
5. Varga Mihály, r. t. és igazgató, tanított latin nyelvet II. és IV., raj

zoló geometriát a III. osztályban. Heti óraszáma: 14.
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. osztály

ban, 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.

VH. Tanterv.
I. o sz tá ly . F ő n ö k e : K orán y i G yörgy.

1. Vallástan, h. 2 óra. Ó-szövetségi válogatott történetek alapján a hit- 
és erkölcstani igazságok fejtegetése. A tíz parancsolat. Egyházi énekek. Tk.
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Bereczky 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 közül különösen 
a személyes és mutató névmás: a rendes igeragozás activuma és passivuma. 
Syntaxisból: Az alany, állítmány, tárgy, birtokos jelző; a főnév és melléknév 
egyezése. A nyelvtani résznek megfelelő latin és magyar gyakorlatoknak for
dítása szótanulással 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. 6 óra. Elbeszélő prózai és költői olvasmányok értel
mes és kellően hangsúlyozott olvasása; az olvasmányok tartalmának értel
mezése és szabadon való elbeszélése; az emlékeit versek elszavalása. A mon
datok nemei; egyszerű mondat és a mondatrészek; mondattani alapon az 
alaktan. írásbeli dolgozatok, különösen a nyelvtan és helyesírás begyakorlása. 
Tk. Szinnyei J . : Isk. magyar nyelvtan I. r. és Magyar olvasókönyv I. r.

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

5. Földrajz, h. 3 óra. A magyar királyság s a földközi tenger környéke. 
Tk. Laky: Földrajz I. és II. r.

6. Számtan, h. 3 óra. A számok nemei; a tizedes számrendszer; neve
zetlen és nevezett, egy- és többnevű egész számok összeadása, kivonása, szor
zása és osztása; a számok oszthatósága; a legnagyobb közös mérték, a leg
kisebb közös többes; a négy számolási 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.

7. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A vonal nemei; a távolság mérése; távol
ságok összehasonlítása: számmiveletek távolságokkal; az egyenesek relativ és 
absolut helyzete. A szög fogalma, nemei; számmiveletek szögekkel; szög
mérés ; a szögpárok. Háromszög, négyszög és sokszög. A körvonal osztása; 
a tananyaghoz csatolt némely díszítmények rajzolása. Házi és iskolai rajz. Tk. 
Dr. Gerevich E .: Rajzoló planimetria. I. r.

8. Szépírás, h. 1 óra. A betűk fejlesztése. Ütemirás. Mondatok írása 
előírás után.

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

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

II. o sz tá ly . F ő n ö k e  : K m e ty  J á n o s.
1. Vallástan, h. 2 óra. Új-szövetségi válogatott szakaszok alapján a Int

és erkölcstani igazságok fejtegetése. Palesztina földrajza. Egyházi énekek. Tk. 
Bereczki: Bibliai történetek.

2. Latin nyelv, h. 6 óra. Az alaktan ismétlése és a kivételekkel való 
kibővítése. Álszenvedő és rendhagyó igék. Körülirt igeragozás. A törzsalakokat 
rendhagyólag képező fontosabb igék áttekintése. Hiányos és személytelen igék. 
Elüljárók; igehatározók. Megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordítási gya
korlatok. Iskolai Írásbeli dolgozatok. Tk. Holzweiszig-Székely latin nyelvtana 
és gyakorlókönyvének II. része.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A határozók tana. Összetett mondatok. Ösz- 
szevont, rövidített és többszörösen összetett mondatok. Olvasmányok értelmezése, 
elmondása és mondattani taglalása; költemények betanulása és értelmes elmon
dása. írásbeli dolgozatok. Tk. Szinnyei József: Magyar nyelvtan mondattani 
alapon II. r. és Magyar olvasókönyv II. r.

4. Német nyelv, h. 2 óra. Viszonyszók, tulajdonnevek ragozása, mellék
nevek ragozása és fokozása, névmások, számnevek, segédigék, erős és gyenge 
ragozás cselekvő és szenvedő alakja, visszaható és személytelen igék. Fordítás, 
elemzés. Házi és iskolai Írásbeli dolgozatok. Tk. Graf Jakab: Német nyelvtan 
és gyakorlókönyv.

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 .: Föld
rajz I. II. r.

7. Számtan, h. 3 óra. Az első osztály pensumának átismétlése után a 
rövidített számolási módok, viszonyok, arányok; egyszerű hármasszabály; egy
szerű kamatszámolás száztól, százra és százban. Olasz gyakorlat. Házi és iskolai 
gyakorlatok. Tk. Lutter: Közönséges számtan I., II. és III. oszt. számára.

8. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A háromszögek összeillősége, symmet- 
riája; a négyszögek összeillősége és symmetriája ide vágó szerkesztések. A 
távolságok arányossága; az ezen alapuló szerkesztések; kisebbített mérővessző. 
A háromszögek és sokszögek hasonlósága. Kerület- és területszámítás: hasonló 
háromszögek területi viszonya. Pythagoras tantétele. Az idomok átalakítása. 
Díszítményi rajz. Tk. Fodor-Wagner: Rajzoló planimetria.

9. Szépírás, h. 1 óra. Ütemirás. Kis- és nagy betűk Írása vezényszóra 
és előírás után.

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

nehezebb síkdiszitmények, u. m. görög, román, mór és renaissance elemek 
lapminták után.
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III. o sz tá ly . F ő n ö k e :  H a z s lin sz k y  R ezső, dr.
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén egyháztörténet s a magyarhoni prot. 

egyház története. Egyházi énekek. Tk. Haan L. cgyh. 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. Phaed- 
rusból 15 mese. Ovidiusból: Daedalus és Icarus. Az olvasottak egy részének 
emlékelése. írásbeli iskolai dolgozatok. Tk. Bartal-Malmosi gyakorlókönyve a 
mondattan vázlatával. Elischer olvasókönyve.

3. Magyar nyelv, h. 4 óra. A rendszeres nyelvtan teljesen, s a tanultak 
begyakorlása különböző tárgyú több olvasmányon. Szavak és mondatok 
elemezése, elemeikre bontása. Polgári ügyiratok ismertetése és szerkesztése. 
Költemények betanulása és szavalása. Havonkint 2 írásbeli dolgozat. Tk. 
Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan és olvasókönyv III. r.

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

5. Tót nyelv, h. 1 óra. A nyelvtan ismétlése; a helyesírás 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 megismeré
sének rövid története. Tk. Laky D .: Földrajz II. r.

7. Természettani földrajz, h. 1 óra. A természettan elemei. A föld mint 
világtest; a föld magában véve, annak fölszine, szárazföldé, 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 korláto
zása. Az Anjouk és örököseik. Hunyadiak kora. A Jagellók uralma s a nemzeti 
sülyedés korszaka. Az ausztriai 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. országgyűlés; a függetlenségi 
harcz; reactio s az 1867-iki koronázás. Tk. Batizfalvi István: Magyarország 
történelme.

9. Számtan, h. 3 óra. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármas
szabály, egyszerű kamatszámolás, lerovat, időhatár-számolás, társaságszabály, 
vegyítés- és lánczszabály, kamatok kamatja; négyzet-gyökvonás. Iskolai és 
házi dolgozatok. Tk. Mocnik-Schmidt: Számtan I—III. oszt.

10. Rajzoló geometria, h. 2 óra. A kör magában véve, összekötve 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 parabola származása, szerkesztése, symmetriája. A
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görbületi sugár, normális és az érintő. Cyclois, evolvens, csigavonalak. Tk. 
Fodor-Wagner: Constructiv planimetria.

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

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

IV- o sz tá ly . F ő n ö k e: J u n k e r  Á goston .
1. Vallástan, h. 2 óra. Keresztyén hit- és erkölcstan. Egyházi énekek. 

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

dok használata. Összetett mondatok. Mellékmondatok. Módok és idők a 
mellékmondatokban. A consecutio temporum alapvonásai. Függő beszéd. Mellé
rendelt mondatok. A metrica és prosodia elemei. Megfelelő magyar-latin for
dítási gyakorlatok. Olvasmány Liviusból: A királyok kora 13—26 c. Ovidius- 
ból: Phaethon. Emlékelés. Iskolai Írásbeli dolgozatok. Tk. Bartal-Malmosi: 
Latin gyakorlókönyv a mondattan vázlatával. Elischer J . : Latin olvasókönyv.

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

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

5. Tót nyelv, h. 1 óra. Egyesülten a III. osztálylyal.
6. Földrajz, h. 3 óra. Az osztrák-magyar monarchia földrajza. Tk. Scholtz 

Albert: Földrajz.
7. Történelem, h. 4 óra. A keleti népek földjének, társadalmi viszonyai

nak előadása. A görögök földje, a nép műveltségi viszonyai és történetei. 
Itália földrajza és a rómaiak történetei a császárság megalapításáig, különös 
kiemelése az államszerkezet, társadalom, szokás és erkölcs fejlődésének. Tk. 
Szilágyi Sándor: Egyetemes 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 egyszerűsítése, egynevűsítése, szorzása és osz
tása : a számok oszthatósága, a legnagyobb közös mérték, legkisebb közös
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többszörös; első fokú egyenletek 1 ismeretlennel, egyenletbetétei; az arány
pár 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 henger, kúp, gömb leírása, 
alkatrészeinek kölcsönös helyzete a térben; a testszög; a testek egyenlősége, 
hasonlósága, összeillősége; metszetek; a fölszin és térfogat kiszámítása. Tk, 
Fodor-Wagner: Stereometria.

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

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

görög, román, mór és renaissance díszítésekről, vizfestékkel való bánásmód 
bemutatása; építészeti stylusok magyarázata; emberfejek és testrészek árnyé
kolással.

VIII. M ellékintézetek.
1. A z énekiskola. Az ének a helybeli ev. egyházközség határozatánál 

fogva minden tanulóra nézve kötelező tantárgy. Az énekiskola két tanfolyam
ból állott, hetenkint egy-egy tanórával. A kezdők tanulták az elemeket, a 
haladók énekeltek négy hangban világi és egyházi énekeket. Tanította: Brocken 
Jenő úr, kántor-orgonista.

2. Fatenyésztö intézet. Gyümölcsfa-tenyésztésben azon tanulókat, a kik 
erre önként jelentkeztek, Kármán József úr oktatta hetenkint 2 órában.

3. Gyorsírás. Gabelsbergcr-Markovits rendszere szerint. Önként jelent
kezők részére. Hetenkint 2 óra. Tankönyv: Forrai, A magyar gyorsírás 
tankönyve. I. rész. Tanította: Korányi György úr.

IX. T aneszközök.
I- K ö n y v tá r a k .
1. A gymnasiumi könyvtár 4946 kötetből áll. A lefolyt tanévben gyara

podott :
Vétel utján:
1. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. IV. kötet, 4—9 f.
2. Szinyei József, dr.: Magyar tájszótár. I. köt. 8—9 f.
3. Beöthy Zsolt: A magyar irodalom története. 34—37 f. (vége).
4. Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek. XVIII-ik kötet.
5. Simonyi Zsigmond: Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon I. köt.
6. Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története. 2 kötet.
7. Burckhard J.: A renaissancekori miveltség Olaszországban. I. köt.
8. Váczy János: Berzsenyi Dániel életrajza. 1 kötet.
9. Berzsenyi Dániel Munkái. 2 kötet.

10. Arany János Összes munkái. 12 kötet.
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11. Straub Sándor: A gyakorlati elektrotechnika kézikönyve. 1 kötet
12. Fraknói Vilmos: Mátyás király levelei. II. kötet.
13. Simonyi Zsigmond: Német és magyar szólások. 1 kötet.
14. Vámbéry Ármin : A magyarság keletkezése és gyarapodása. 1 köt.
15. Récsey Viktor: Panonia ókori mythologiai emlékeinek vázlata. 1 k.
16. Roiti-Czógler: A fizika elemei. 2 kötet.
17. Ziegler Krist.: Das alte Rom. 1 kötet.
18. Scherr János: A világirodalom története. 2 kötet.
19. Régi magyar költők tára. VI. kötet.
20. Thúry József: Török történetírók. II. kötet.
21. Polgár György: Ókori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjte

ménye. 1 kötet.
22. Fináczy Ernő: A magyarországi iskolák múltja és jelene. 1 kötet.
23. Archaeologiai Közlemények. XVIII. és XIX. kötet.
24. Thébusz János: A magyarországi ág. hitv. ev. egyház 1891—94-iki 

zsinatának története. 1 kötet.
25. Bierbrunner Gusztáv: Mathäi am Letzten. 1 kötet.
26. Böngérfi János: Az árva.
27. Magyar tud. akadémiai Almanach polgári és csillagászati naptárral 

1896-ra. 1 kötet.
28. Paulik János: Az ágostai hitvallás. 1 kötet.
29. Ribáry Ferencz: Képes világtörténet. VlII-ik kötet.
30. Mathematikai és természettudományi Értesítő. XIII. köt. 3—5. f. 

XIV. köt. 1—2. f.
31. Mathematikai és természettudományi Közlemények. XXVI. kötet, 

3—5. sz.
32. Értekezések a történeti tudományok köréből. XVI. köt. 6. sz.
33. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. XVI. k. 6—7. sz.
34. Értekezések a társadalmi tudományok köréből. XI. köt. 11. sz.
35. Értekezések a bölcseleti tudományok köréből. III. köt. 3. sz.
36. Nyelvtudományi Közlemények. XXV. köt. 2—4 f. XXVI. köt. 1 f.
37. A magy. tud. Akadémia elhunyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek. 

VIII. köt. 10. sz.
38. Akadémiai Értesítő, szerk. Szily Kálmán. 1896. évf.
39. Archaeologiai Értesítő, szerk. Hampel József. XV. köt. 3—5. sz.

XVI. köt. 1 2. sz.
40. Egyetemes Philologiai Közlöny. 1896. évf.
41. Magyar nyelvőr. 1896. évf.
42. Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. 1896. évf.
43. Századok, szerk. Szilágyi Sándor. 1896. évf.
44. Zeitschrift für Schulgeographie. 1895/96. évf.
45. Zeitschrift für mathematischen und naturw. Unterricht. 1896. évf.
46. Lehrproben und Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 

Realschulen. 43—47. f.
47. Evangélikus Egyház és Iskola. 1896. évf.

4
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48. Hivatalos Közlöny. Kiadja a vallás- és közokt. ministerium. 1896. évf.
49. Irodalomtörténeti Közlemények. 1896. évf.
Ajándék útján:
1. Budai Molnár Vilmos úrtól: Az osztrák-magyar monarchia írásban 

és képben, 6 kötet. Hellwald F r.: A föld és népei, 3 kötet. Szathmáry 
Károly: Az emberi mivelődés története, 3 köt. Ribáry Eerencz: Képes Világ- 
történet, 7 kötet. Kubinyi Fér. és Vahot Imre: Magyarország és Erdély 
képekben, 2 kötet. Ueber Land und Meer, 2 kötet. Die illustrirte Welt, 
3 kötet. Graff G .: Schul-Atlas der alten Geographie. Karacs Fer.: Europa magyar 
atlasza. Válkai Imre: Irodalmi és művészeti Daguerrcotypek. Magyar Írók és 
művészek ismertetése, 1 kötet. Bulla Gy. és Zámbelli Lajos: Pöltenberg és 
a kápolnai csata, 1 kötet. Baunscheidt C.: Der Baunscheidtismus, 1 kötet. 
Keszler K .: A kézműtan elemei, 1 kötet. Azonkívül több iskolai könyvet.

2. Bothár Sámuel, dr. úrtól: Wilhelm G. T .: Unterhaltungen aus der 
Naturgeschichte, 14 kötet. Eckardt: Medicinischer Maulaffe oder der entlarvte 
Markt-Schreier, 1 köt. Schütz J. B.: Allgemeine Erdkunde, 12 kötet. Linné 
C.: Vollständiges Natursystem, 1 kötet. Tissot-Hirzel: Anleitung für das 
Landvolk in Absicht auf seine Gesundheit, 1 kötet. Leonhard, Merz u. Kopp: 
Systematisch-tabellarische Übersicht und Charakteristik der Mincralkörper, 
1 kötet.

3. Szabó Ferencs németeleméri plébános úrtól: Czirbusz Géza: Balbi 
Adorján Egyetemes földrajza, Il-ik kötet. Vigouroux F.-Schmidt: A biblia és 
az újabb fölfedezések Palaestinában, Egyiptomban s Assyriában, 4 kötet.

4. Masznyik Endre, dr. úrtól: Luther élete, 1 kötet.
5. Dunay Ferencz, főigazgató úrtól: A vallás- és közoktatásügyi minister 

jelentése a közoktatás állapotáról 1893/4. évről. Jelentés a tanítói nyugdíjról.
6. Kurz Sámuel úrtól: Gottlieb August Wimmer, 1 kötet.
Iskolai könyveket a Franklin-Társulat, Lampel Róbert, Lauffer Vilmos, 

Dobrowszky A. és Stampfel Károly könyvkiadó ezégek voltak szívesek küldeni.
Fogadják a szives adományozók az intézet köszönetét.
2. A Dillnberger-íé\ e könyvtárban van 726 kötet könyv, 3 atlasz és 

27 térkép.
3. A z ifjúsági könyvtár 1028 kötetet foglal magában. 22 kötet uj szer

zemény, melyek részben az elhasznált könyvek helyére tétettek. Adománya
ikkal gyarapították: Franklin-Társulat 10 k. — Mesko Károly, Valasek Pál 
és Chrenko Pál tanulók egy-egy kötettel.

Könyvtáros: Varga Mihály.

II. S zer tá ra k  é s  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 égtekéből, egy telluriumból 
és az ember-fajokat feltüntető 12 Kirchoff-féle képből. Továbbá: Hirt: Geog
raphische Bildertafeln I. és II. rész. Hirt: Historische Bildertafeln I. és II. rész. 
Angyal-Vizy: Képek a történelem tanításához, 8 darab. Új szerzemény: 
Kiepert: Politische Schulwandkarte von Spanien und Portugal és Italien, 2 drb.
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Felügyelője: Junker Ágoston.
2. A z éremgyüjtemény 606 érmet tartalmaz. Az idén 120 darabbal gya

rapodott. Ehhez dr. Hazslinszky R. tanár 5 drb. réz-, 17 drb. ezüstpénzzel és 
3 drb. Kossuth-bankóval járult; a tanulók közt megindított gyűjtés pedig 
66 drb. réz-, 13 drb. ezüstpénzt és 4 drb. Kossuth-bankót eredményezett.

Kezelője: Varga Mihály.
3. Természetrajzi gyűjtemények:
a) Az állatgyűjtemény magában foglal: 21 emlőst, 112 madarat, 4 hüllőt, 

1 kétéltűt, 11 halat, 180 kagylót, 365 rovarfajt és 180 madár-tojást, dr. Hazs
linszky R. tanár úr néhány kagylót, Laukó Sándor erdőfelügyelő úr Mantis 
religiosa-t ajándékozott.

b) A növénygyűjtemény 506 növény- és 132 magfajból áll.
c) Az ásvány- és kőzetgyüjtemény 1312 ásványt és kőzetet és 120 jegecz- 

mintát tartalmaz.
Dr. Bothár Samu orvos úr következő nagybecsű ajándékkal gyarapította ;
I. Termés-elemek osztálya: graphit 2 p., kén, termés arzén, allemontit, 

termés antimon antimonittal, termés bizmut, termés-réz, higany cinnabaritban.
II. Sulphidok sat. osztálya: realgar, antimonit 2 p., galenit 6 p. (díszpél

dányok), tetradymit, sphalerit 11 p. (díszpéldányok), covellit, erubescit, chal- 
copyrit 3 p., pyrit 3 p. (díszpéldányok), smaltit 1 p., markasit, heteromorphit.

III. osztály. Sulphosók, bournonit 2 p., tetraedrit 2 p., stephanit 3 p.
IV . osztály. Haloidok, halit, fluorit 2 p.
V. osztály. Oxidok, kvarcz-félékből 14 p., köztük igen szép csiszolt 

achátok, tridymit, opál 10 p., hämatit 4 p., magnetit 4 p., chromit, rutil 2 p., 
pyrolusit, göthit, limonit 2 p., psilomelan 2 p.

VI. osztály. Oxygensók'. calcit 12 p., dolomit 5 p., miemit, ankerit 2 p., 
breunerit, siderit, rhodochrosit, manganocalcit, aragonit 5 p., cerussit 3 p:, 
malachit, azurit, aurichalcit, amazonit, albit pistacittal, malakolit, augit, kroki- 
dolith, sodalith, helvit rhodochrositon, gránát 2 p., olivin, skopolith 2 p., 
idokras 2 p., egeran, zirkon, vesuvian, andalusit, cyanit, zoisit rutillal, epidot, 
prehnit, rubellit, turmalin, apophyllit, heulandit, staurolit, desmin 2 p., chabasit, 
thomsonit, muscovit 2 p., damourit, biotit, chrysotil, schweizerit, Serpentin 
asbest, dillnit, agalmatolitb, chrysocolla, sphen magnetittal, spargelstein, lunnit, 
lazulith, euchroit, tyrolit, veszelyit, wawellit, evansit 3 p., pharmacosiderit, 
ludwigit, volnyn 2 p., coelestin 2 p., muriacit, gyps 12 p.. epsomit, kera- 
mohalit, langit, urvölgyit 2 p., wolframit.

VIII, osztály. Hydrocarbonvegyek: ozokerit.
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Dr. B oth ár S a m u  ú r tó l a já n d é k b a  k a p o tt  k ö v ü le t g y ü j t e m é n y
k im u ta tá s a .
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Silur 7 10 1 2 8 8 36
Devon — — — _____ _____ _____ ____ 2 2 _____ _____ ____ 1 1 _____ 6
Karbon — 7 12 14 1 34
Perm 1 1 1 1 1 1 2 3 11
Trias — — — — — — — — — — 1 — — 4 1 1 3 — 10
Jura — — — — — 1 — — — — — — — 5 1 6 5 1 19
Kréta 1 — — — — 1 — 2 2 2 1 4 1 10 — 1 1 1 27
Harmadkor — — — — — 1 2 9 — 1 _____ _____ 1 — 4 — — 1 19
Negyedkor 1 1

Azonkívül a természetrajzi oktatáshoz megvannak Hochstetter geológiai 
képei 24, Leutemann állattani képei 24 táblában, Gerold-féle állattani képek 
20 táblában és Wagner növénytani képes atlasza 3 kötetben 242 folio lappal.

Felügyelője: Junker Ágoston.
4. A mennyiségtani szertárban van 140 tömörmértani test és 18 eszköz.
Kezelője: Kmety János.
5. Természettani szertár. Az új épületben ennek is elég tágas helyiség 

jutott, melynek közepén az új kísérleti asztal, a falak mellett 3 nagy és 2 
kisebb szekrény áll. Ezen szekrényekben el van helyezve 97 főapparatus és 
67 mellék-készülék.

Kezelő: Kmety János.
6. A vegytani szertár 188 készülék- és műszerből áll.
Kezelője: Junker Ágoston.
7. A rajzszertár 950 mintát és 85 táblát foglal magában.
Felügyelője: Stollmann Andor.
8. Zeneszertár. Ez egy harmoniumot, számos egyházi és világi ének

darabot, 20 énekkátét és 80 kőnyomatú egyházi énekből álló füzetet tartalmaz.
Szertáros: Brocken Jenő.
A szives adományokért ezennel hálás köszönetét mondunk.

X. Segélyző in téze tek , ösztöndíjak, ju ta lm ak .
1. Alumneum. Az új tágas étszobában ezen tanév folyamán a melegebb 

hónapokban 38, a téli hónapokban pedig 41 növendék láttatott el ízletes és 
tápláló ebéddel.

A tápdij egész évre 24 forint; egy-egy ebédért jár tehát 8 kr. Mily 
olcsóság ez arra nézve, a ki az egész díjat űzeti! Mekkora jótétemény azonban 
arra nézve, a ki még ezt sem fizeti! Pedig az áldozatkész iskolafentartó ev. egyház



53

ez idén is 4 tanulónak az egész tápdíjat, 12-nek a díj felét és 5-nek a díj 
Ví-részét engedte el. Egészben tehát 270 frtot ajándékozott szegény növen
dékeinknek. Ezen jótékonyság világosan bizonyítja azt, hogy a helybeli nt. 
ev. egyház még mindig azon régi keresztyén állásponton áll, hogy más ev. 
egyházakból hozzánk jövő ev. tanulóinkat is saját gyermekeiként szorítja 
keblére. Bár tudnák ezt a szomszéd és a távolabbi esperességek kellőképen 
méltányolni! Egyházunk igaz ev. érzületénél fogva szívósan ragaszkodik fele
kezeti iskoláihoz nagyszerű áldozatokat hozván a keresztyén nevelés és tudo
mány oltárára; csak félő, hogy anyagi eszközeiből kimerül, mert az állam
roppant terheket ró az iskolafentartókra.

Supplicatio utján 365 frt 70 kr. gyűlt be és pedig: a zólyomi esperes- 
ségből 108'65 frt, Budapest és alföldről 186'30 frt, liptói espercsségből 45'70 
frt és Túróczból 25'05 frt, a beszterczebányai Takarékpénztár 30, a besztercze- 
bányai Hitelbank 20 és a »Zólyom-brézói fogyasztási szövetkezet« 10 frttal 
gyarapították az alumneum tőkéjét.

Beneficiumban részesítették növendékeinket: tek. Burkovszky Kálmán, 
a gymnasium buzgó és áldozatkész felügyelője, adott ezen czélra az új gymn. 
épület felszentelése alkalmából 10 frtot; továbbá megemlékeztek alumnistá- 
inkról Ujkereszti Károly és Horn Keresztély urak.

Ezeken kívül Beszterczebányán a következő kegyadományok folytak be: 
Stadler Tófor 10 frt, Burkovszky Kálmán 5 frt, Rakovszky Lujza 4 frt, 
Rosenauer Lajos 1 frt, Hüttner Ida 2 frt, Turcsányi 1 frt, Csipkay Károly 
5 frt, Krompecher György 1 frt, Göllner 1 frt, Jeszenszky 2 frt, Dr. Krcsméry 
Cyril 2 frt, Barna János 1 frt, Andaházy Szilárd 1 frt, Puschmann Gusztáv 
1 frt, Mályusz Károly 1 frt, Csesznák 1 frt, Bárczy Károly 1 frt, Ilolesch 
Ottó 50 kr., Dragonszky József 1 frt, Halassy 3 frt, Laszkáry 1 frt, Horváth 
János 1 frt, Ivánszky Elek 1 frt, Újhelyi 1 frt, Horn Lajos 1 frt, Lővy 1 frt. 
N. N. 30 kr., Keppich 30 kr., Petricskó Jenő 1 frt, Paliday 30 kr., özv, 
Chovan Julia 30 kr., Konopka Károly 30 kr., Trnka József 30 kr., Beniska 
20 kr., P. Á. 20 kr., Czeman Mátyás 30 kr., Kiszely János 1 frt, N. N. 10 kr. 
Sztik András 30 kr., Tóth László 20 kr., Benyáts Károly 1 frt, Zahorák Pál 
20 kr., Bányász Róza 30 kr., Brunner 20 kr., Biermann 50 kr., Dr. Kostialik 
50 kr., Valaki 20 kr., S. K. G. 20 kr., Keme Ignácz 1 frt, Czékus Lajos 
20 kr., Hanzlik 2 frt, S. J. 30 k r , Lehotkay Lajosné 1 frt, R. Z. L. F. 20 kr., 
Bútogyár 30 kr., özv. Prokopy Jánosné 1 frt, Újkereszti Károly 1 frt, Greskó 
K. 20 kr., König K. 20 kr., Krenn 50 kr., Kohn Fülöp 50 kr., Machold 
Fülöp 1 frt, Strompf Ármin 50 kr., Tulinszky 1 frt, Bussányi Mária 50 kr., 
Nemeskéri Kis Pál 3 frt, Furgyik János 50 kr., Holesch Árpád 1 frt, Walther 
Adolf 1 frt, Móry János fia 30 kr:, Lővy Géza 20 kr., Them Róbert 20 kr., 
K. J. 20 kr., Nadeja Dani 1 frt, Kohn Ignácz 30 kr., Takács Ferencz 50 kr., 
Amman Arzénné 1 frt, Herritz Rezső 1 frt, Herczogh Pál 1 frt, Knauer 1 frt, 
Furgyik 30 kr., N. N. 30 kr., Renner Pál 1 frt, ifj. Perczián Samu 30 kr., 
Lorentz Károly 1 frt, Boleman 1 frt, Kollár 1 frt, Stollmann 30 kr., Bothár 
Gusztáv 50 kr., N. N. 10 kr., Kulfan György 30 kr., Dr. Raitsits Lajosné 
1 frt, Hengermalom 2 frt, N. N. 20 kr., Perczián Lajos 1 frt, Mihalik Pál
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50 kr., Lintner József 30 kr., id. Tilles Béla 30 kr., Seidner 20 kr., Havas 
Béla 20 kr., N. N. 20 kr., L. L. 20 kr., Dienes János 20 kr., Deutsch 20 
kr., Strelinger 10 kr., Sonnenfeld 20 kr., Drobba Pál 20 kr., Szpevák 20 kr., 
Dr. Bothár Samu 2 frt, Bajcsy 20 kr., Korbély 20 kr., Wertheimer 20 kr., 
Gábor 20 kr., N. N. 10 kr., Kovácsik 20 kr., Klein 30 kr., N. N. 20 kr., 
Neumann Ede 30 kr., Dienes L. 30 kr., Dunajszky József 50 kr., Hoznék 
János 1 frt, Burda Károly 1 frt, Klimo Pál 1 frt, Gebauer József 50 kr., 
Krumm 30 kr., Maintz Károly 20 kr. N. N. 20 kr., N. N. 10 kr. Strelinger 
Samu 20 kr., Horn 20 kr. Oravszky Adolf 10 kr., Lechner Ernő 20 kr. 
Szász Károly 30 kr., N. N. 20 kr., Knapp Mátyás 20 kr., Kaufmann 30 kr., 
Dr. Tilles Béla 1 frt, J. G. 20 kr., Sztik M. 1 frt, Straus Lajos 30 kr. Horarik 
Pál 1 frt, Csecsetka L. 20 kr., Plintovits János 20 kr. H. S. 30 kr., Traeger 
Zsigmond 1 frt, Liska 20 kr., N. N. 20 kr., Krappe 1 frt, Soldos 50 kr., 
N. N. 20 kr., N. N. 20 kr., Lamos 30 kr., Turzó Iván 2 frt, Dr. Neufeld 
József 1 frt, Lopussny Ottó 50 kr. Dillnberger Emilia 40 kr. Wankó János 30 kr., 
Kubinyi Mórné 1 frt, Dr. Félix Antal 1 frt, Zelenka 1 frt, Paulinyi 20 kr., C. V. 20 
kr., Novotny 20 kr., Rigly 20 kr., N. N. 20 kr., Sárközy Árpád 20 kr., Iltsik Károly 
20 kr., N. N. 10 kr., N. N. 10 kr., N. N. 10 kr., N. N. 10 kr., Petrogalliné
50 kr., Grummich 40 kr., N. N. 20 kr., Jurányi Adolf 1 frt, Dr. Feja 1 frt,
N. N. 10 kr., Palesch Zsuzsanna 1 frt, Janovicsné 20 kr., Würsching 1 frt, 
id. Klimo András 1 frt, Dobay Gyula 20 kr., Schemschel István 20 kr., Klimo 
50 kr., Nemes 1 frt, Dubovan János 40 kr., Gally Samu 50 kr., Chriastelyi
50 kr., Bunn 20 kr., Lopusny 20 kr., Belies Andor 50 kr., N. N 10 kr.,
Drusbaczky 20 kr., Pánczél 50 kr., N. N. 30 kr., S. L. 20 kr., N. N. 20 kr., 
Omaszta Gyula 30 kr., N. N. 20 kr., Polevkovics 20 kr., Fojtik Zsuzsanna 
20 kr., Rusznák Anna 20 kr., N. N. 20 kr., Martinovich 40 kr., Kohn 
Adolfné 20 kr., Dillnberger 20 kr., F. M. 20 kr., N. N. 20 kr., Menszatorisz 
Károly 20 kr., Drobba János 50 kr., Traeger Lajos 50 kr., Csesznák Gyula 
1 frt, N. N. 20 kr., Hrdina János 40 kr., Holesch Adolf 1 frt, Szimonidesz 
20 kr., Barancsek János 30 kr., Molitorisz István 20 kr., Özv. Riecsánszky 
20 kr., Dr. Kolczonay 50 kr., Starke Mihály 10 kr.

A jóltevők fogadják az intézet hálás köszönetét.
Tápintézetünk alaptőkéje 12,261 frt 26 kr., a Hainrich-féle alapítvány 

1680 frt; összesen 13,941 frt 26 kr. — Ephorus: Kmety János tanár.
2. Gyógyszeralap. Ebből fedeztetnek megbetegedés esetén a szegényebb 

tanulók gyógyszertári költségei. Jelenlegi állása: 504 frt 30 kr.
Kezelője: az igazgató.
3. Segélyalap. Rendeltetése, hogy belőle a szegény tanulók tankönyvek

kel láttassanak el. A lefolyt tanévben adományaikkal gyarapították: Mockov- 
csák János úr 1 frt, Kiszely Kornél 1 frt, Wanko Rezső 50 kr., Filadelfi 
András 10 kr., Turzó József 10 kr., Rusznyák Béla 10 kr., Chrenko Pál 5 kr.. 
Jánoska György 21 kr., Klimo Ladomér 6 kr., Martincsek Márton 15 kr., 
Stollmann Gusztáv 10 kr., Stevcsek János 10 kr., Petyko Kálmán 10 kr., 
Bankó Emil 5 kr., Vissnyi Géza 5 kr., Cseh Samu 5 kr., Érti Pál 10 kr.,
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Velits Valér 5 kr., Ruppeldt I. 5 kr., Járosi Pál 20 kr., Szumrák Rezső 
10 kr., Benyovszky János 15 kr., Tóth Samu 15 kr., Hallát János 5 kr.> 
Karlovszky Lajos 10 kr., Zoch Samu 10 kr., Klimo Péter 5 kr., Krupecz 
Ede 50 kr., Gasperik Péter 5 kr., Laszkáry Miklós 1 frt, Thurzó Gyula 
10 kr., Dobrik János 10 kr., Krupecz József 50 kr., Marcsek Lajos 10 kr., 
Mesko Károly 35 kr., Simkovics Rezső 5 kr., Stollmann Sándor 20 kr., Va- 
lasek Pál 5 kr., Zsáry József 3 kr., Dienes Gyula 20 kr., R. O. I. 18 kr., 
Molnár Mihály 5 kr., Kellner A. 10 kr., Ring M. 5 kr., Majer K. 10 kr., 
Perczián Gy. 10 kr., Szpevák 10 kr., Bánfalvy Zs. 5 kr., Lazárik S. 10 kr., 
Kállay László 10 kr., Groó G. 10 kr., Mlinárik A. 5 kr., Steinhübel Géza 
5 kr., Gasperik M. 5 kr., Zoch Gusztáv 10 kr., Fábry Emil 10 kr., Franyo 
K. 20 kr., Kamat 5 frt 27 kr., Hitelbankban: 130 frt 78 kr. Összesen 145 frt 
68 kr. Kiadás könyvek vásárlására: 24 frt 95 kr. Marad 120 frt 73 kr. Ez 
összeg a beszterczebányai Hitelbankban van elhelyezve. Azonkívül ezen alap 
több kötet tankönyvvel is rendelkezik. A lefolyt tanévben 14 tanuló egészben, 
16 pedig részben segélyeztetett tankönyvekkel.

Az alap kezelője: Varga Mihály.

4. Ö sztö n d íja k  é s  ju ta lm a k .
a) A Deák Ferencz-féle alapból, melynek tőkéje 730 frtot tesz, meg

jutalmaztattak: Dienes Gyula, Marcsek Lajos II. és Kapuszta István I. oszt 
tanulók 6—6 frttal;

b) A nagymélt. és főtiszt, bányakerületi gyűléstől ösztöndíjak czimén 
tanintézetünknek e tanévre is kegyesen megszavazott 100 frtból főtiszt, és 
méltóságos Sárkány Sámuel püspök úrtól a tanári kar ajánlatára nyertek: 
Cseh Sámuel, Petyko Kálmán IV., Benyovszky János, Thurzó Gyula III. 
Groó Géza I. oszt. tanulók 10—10 frtot, Rusznyák Béla IV., Licskó Sámuel, 
Karlovszky Lajos III. oszt. tanulók 7—7 frtot, Stevcsek János, Filadelfi András 
IV., Májer Károly és Müller Gyula I. oszt. tanulók 6—6 frtot, Lazárik Sámuel
I. oszt. tan. 5 frtot.

A nm. és főtiszt, bányakerületnek nagylelkű adományáért ezúttal is leg
forróbb köszönetét mondunk s iskolánk szegényeit továbbra is kegyes párt
fogásába ajánljuk.

c) A  feloszlott »Zólyommegyei magyar olvasó- és társalgó-egylet« vagyo
nából oly tanuló számára alapított ß  f r t  ß.f krnyi ösztöndíjat, ki a tanév 
folytán a magyar nyelvben kiváló előmenetelt tett, Beszterczebánya szab. kir. 
város tek. tanácsa a tanárkar ajánlatára Lazárik S. I. oszt. tanulónak ado
mányozta.

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

e) A  beszterczebányai nt. egyházközség által adományozott 10 frt ösztön
díjjal Hallát János III. oszt. tanuló jutalmaztatott meg.

f )  A  zólyomi esperességi tanító-egyleti ösztöndíjat (7 frt) az egylet 
választmánya a tanári kar ajánlatára Steinhübel Géza I. oszt. tanulónak ado
mányozta.
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g) A Dillnberger-féle alapból jutalomkönyveket kaptak: Mockovcsák Géza, 
Kiszely Kornél IV., Hallát János III., Krupecz József II., Szpevák György, 
Valoczky János és Gallo Pál I. oszt. tanulók.

h) Ivánszky Elek úr, helybeli könyvkereskedő adományából: Groó Géza, 
Májer Károly és Duchaj György I. oszt. tanulók nyertek jutalomkönyvet.

i) A Bodorovszky-féle alapítványból három növendékünk láttatott el, u. 
m .: Krizsan János, Kapuszta István és Lazárik Sámuel.

Fogadják a szives adakozók becses adományaikért az intézet hálás 
köszönetét.

XI. A tan u ló k  névsora, lakóhelye  és vallása. *)

I. o sz tá ly .
1. Bánfalvy (Asztalos) Zsigmond, Nagy-Károly — Szatmár. ref. a.
2. Bányász Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
3. Blaskovics Emil, Somos —- Hont. a.
4. Duchaj György, Blatnicza — Turócz. a. j.
5. Fábry Emil, Nagy-Szalatna — Zólyom, a.
6. Franyo Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom.
7. Gallo Pál, Verbicza — Liptó. a. j.
8. Gasperik Milos, Dovalló — Liptó. a.
9. Groó Géza, Beszterczebánya — Zólyom, ö. j.

10. Húth Béla, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
11. Húth Károly, Beszterczebánya — Zólyom.
12. Kállay László, Beszterczebánya — Zólyom.
13. Kapuszta István, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
14. Kellner Andor, Beszterczebánya — Zólyom.
15. Krmann Gusztáv, Turopolya — Nógrád. a.
16. Lazarik Sámuel, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
17. Májer Károly, Beszterczebánya — Zólyom, ö. j.
18. Mlinárik András, Királyfalva — Zólyom.
19. Molnár Mihály, Nagy-Lam — Nógrád. a.
20. Müller Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
21. Ondrus János, Tarnócz — Liptó. a.
22. Oravszky Lajos, Beszterczebánya — Zólyom.
23. Perczián Gyula, Pónikkohó — Zólyom.
24. Peresényi Sámuel, Dobróváralja — Zólyom, a.
25. Rheinländer Sándor, Beszterczebánya — Zólyom, ism.
26. Ring Miksa, Beszterczebánya — Zólyom.
27. Simkovic Feodor, Tarnócz — Liptó. a.
28. Steinhübel Géza, Radvány — Zólyom, ö.

*) A rövidítések magyarázata: a. =alumnista; ö. => ösztöndíjas; j. =  jutalomkönyves 
ism. =  ismétlő; mt. =  magántanuló; k. =  kilépett; róm. kath. =  római katholikus.

Hol a vallás nincs jelezve, ág. hitv. ev. értendő.
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29. Szpevák György, Majorfalva — Zólyom, j.
30. Térén János, Libetbánya — Zólyom, mt.
31. Valoczky János, Mosócz — Turócz. a. j.
32. Zibolen István, Beszterczebánya — Zólyom.
33. Zoch Gusztáv, Cseri — Hont. a.

II. o sz tá ly .
1. Bodiczky Iván, Szenna — Nógrád. a.
2. Bussányi Béla, Ohegy — Zólyom, k.
3. Dienes Gusztáv, Beszterczebánya — Zólyom.
4. Dienes Gyula, Zólyom — Zólyom, a. ö.
5. Dobrik János, Pallós — Zólyom.
6. Hanzlik András, Radvány — Zólyom.
7. Kollár András, Szakbény — Zólyom, a.
8. Kosts István, Beszterczebánya — Zólyom, róm. kath.
9. Krizsan János, Beszterczebánya — Zólyom.

10. Krupecz József, Visnyó — Trencsén. j.
11. Lojkó Adolf, Budapest — Pestm.
12. Marcsek Lajos, Mosócz — Turócz. a. ö.
13. Meskó Károly, Tót-Pelsőcz — Zólyom, a.
14. Simkovics Rezső, Beszterczebánya -— Zólyom.
15. Stollmann Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
16. Szliúka Vilmos, Dallos — Bars.
17. Valasek Pál, Miava — Nyitra. a.
18. Zsáry József, Beszterczebánya — Zólyom.

III. o sz tá ly .
1. Benyovszky János, Mosócz — Turócz. ö.
2. Czemann Sándor, Beszterczebánya — Zólyom.
3. Gasperik Péter, Szt.-Péter — Liptó. a.
4. Hallát János, Libetbánya — Zólyom, a. ö. j.
5. Jancsik Pál, Nagylak — Csanád. a.
6. Járosi Pál, Sándorfalva — Torontál. a.
7. Jeszenszky Ladomér, Szt.-Márton — Turócz. mt.
8. Karlovszky Lajos, Stubnyafürdő — Turócz. a. ö.
9. Klimo Péter, Jamnik — Liptó. a.

10. Krupecz Ede, Visnyó — Trencsén.
11. Laszkáry Miklós, Beszterczebánya — Zólyom.
12. Lehotzky Jenő, Péteri — Zólyom, a.
13. Licsko Sámuel, Radvány — Zólyom, ö.
14. Molnár Emil, Szenna — Nógrád. ism. a.
15. Szumrák Rezső, Beszterczebánya Zólyom.
16. Thurzó Gyula, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
17. Tóth Samu, Beszterczebánya — Zólyom.
18. Zoch Sámuel, Cseri — Hont. a.
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IV. o sz tá ly .
1. Bankó Emil, Radvány — Zólyom.
2. Chrenko Pál, Beszterczebánya — Zólyom, a.
3. Cseh Sámuel, Beszterszebánya — Zólyom, ö.
4. Csipka Gusztáv, Tiszolcz — Gömör. mt.
5. Érti Pál, Zólyom — Zólyom, a.
6. Filadelfi András, Libetbánya — Zólyom, a. ö.
7. Jámbor Mihály, Radvány — Zólyom.
8. Jánoska György, Szt.-Miklós —■ Liptó.
9. Kiszely Kornél, Beszterczebánya — Zólyom, j.

10. Klimo Ladomér, Jamník — Liptó. a.
11. Martincsek Márton, Szt.-Péter — Liptó. a.
12. Mockovcsák Géza, Beszterczebánya — Zólyom, j.
13. Müller Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
14. Petyko Kálmán, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
15. Porubjak János, Jamník — Liptó. a.
16. Ruppeldt Igor, Szt.-Miklós — Liptó. a.
17. Rusznyák Béla, Beszterczebánya — Zólyom, ö.
18. Stevcsek János, Dovalló — Liptó. a. ö.
19. Stollmann Gusztáv, Beluja — Hont.
20. Turzó József, Ruttka — Turócz. a.
21. Velics Valér, Beszterczebánya — Zólyom.
22. Vissnyi Géza, Beszterczebánya — Zólyom.
23. Wankó Rezső, Beszterczebánya — Zólyom.

Összesen: 92.
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XIII. A tanu lók  nye lv ism ere te .

I. osztály : magyar-német-tót 1, magyar-tót 30, magyar-német 1, magyar 1. 
II. osztály: magyar-német-tót 2, magyar-német 1, magyar-tót 14, magyar 1.

III. osztály: magyar-tót 17, magyar 1.
IV. osztály: magyar-német-tót 1, magyar-tót 22.
Összesen: magyar-német-tót 4, magyar-tót 83, magyar-német 2, magyar 3.

XIV. T u d ó sítá s  a jövő  tan é v re  vonatkozólag.

1. Az 1896/7-iki tanév szept. 1-én veszi kezdetét. 1—3-áig tartanak a 
beiratások és javító vizsgálatok, 4-én következik a tanév ünnepélyes megnyi
tása s kezdődik a rendes tanítás.

2. A későbben jelentkezők csak azon esetben fognak felvétetni, ha elké- 
sésöket alapos okokkal indokolták.

3. Minden tanuló fizet 16 frtnyi tandijat és pedig félévi előleges részle
tekben. A tandij csak helybelieknek engedhető el. Iskolai szükségletekre volt 
tanulóink 2 frt 10 krt, az újonnan belépők pedig 3 frt 10 krt fizetnek a 
behatáskor. Azonkívül az országos tanári nyugdíjalapra minden tanuló 3 frtot 
tartozik fizetni ugyancsak a beiratáskor. Mindezen illetékeket az iskolai tanács
nak 1895. évi márczius 9-én hozott határozata értelmében a magántanulók is 
kötelesek megfizetni. — Ezen illeték fizetése alól senki sem menthető fel.

4. A tápintézetesek a tápdíj felét szintén előre tartoznak lefizetni. Ebéd
ért 24 frt fizetendő egész évre. A növendékek tápintézetünkben hetenkint 
kétszer kapnak tésztás ételt.

5. Az idegen tanulók elhelyezéséről gondoskodik az igazgatóság. Szegé
nyebb sorsú szülőket bátorkodunk figyelmeztetni, hogy az igazgatóság köte
lességének 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 újonnan belépő tanulók kérvényei azonban 
csak a tanév második felében vétethetnek figyelembe, minekutána a kérel
mezők szorgalmuknak és példás magaviseletöknek tanúbizonyságát intézetünk
ben már megadták.

7. Beiratásnál minden tanuló a megelőző osztály sikeres bevégzését fel
tüntető bizonyítványt, keresztlevelet, himlő oltási és 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 javító vizsgálatot tehet.
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A ki két tantárgyból kapott elégtelen osztályzatot, csak felekezeti főha
tóságunk engedélyével bocsátható javító vizsgálatra. Ezen engedély elnyerhe- 
tése 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.

Megjegyzés. Lakást fogadni az igazgatóság előleges tudta nélkül egy 
tanulónak sem szabad.
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