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i. Az 1917—18. iskolai év története.
Istennek segítő és megtartó kegyelméért légyen hála aj

kunk első szava, toliunk első percenése. Megsegített minket 
az Úr, megengedve megélni az áldott emlékezetű reformáció 
jubiláns 400-ik évét; megtartott minket az Úr kegyelme meg
védve minket, miéinket, otthonunkat, édes magyar hazánkat 
a nagy világ minden gonosz ellenségével szemben. Kelet felöl 
jött egykor az Ige, kelet felöl dereng most az emberi lelkek 
millióit újra emberivé teremtő Béke hajnala is. Adja a magya
rok Istene, hogy ennek ránk nézve kedvező s nemzeti jövőn
ket időtlen időkig biztositó megszületésének jegyében kezdjük 
meg majd ősszel a most abba hagyott munkát, melynek múlt 
évi főbb mozzanatairól röviden a következőkben számolunk be.

❖* :!í
cflz iskolai év. A lefolyt tanévre a beírást szept. 1., 3. 

és 4. napján tartottuk meg. Tanítványaink száma újra lényeges 
emelkedést mutatott, noha a felsőbb osztályokból katonai 
kötelezettségük miatt többen elmaradtak, többen korábban 
és gyorsabban kiváltak. Megelőzőleg aug. 30. és 31-én 30 ta
nuló tett javító-, 5 tanuló magán-, 1 pedig pótló vizsgálatot.

A karácsonyi szünetet felsőbb rendeletre febr. 4-ig hosz- 
szabbitottuk meg, de a két felsőbb osztály tanítását már január 
17-én megkezdettük újra. Az alsó hat osztály igy csak febr, 
hó végén kapott előmeneteléről félévi értesítőt. A veszített 
idő pótlására Öméltósága a püspök úr intézkedése folytán a 
húsvéti szünetet egy héttel rövidítettük meg s így a tanítás 
zavartalanul folyt a tanév végéig. Junius két első hetében 
tartottuk meg az összefoglaló ismétléseket, melyeken az intézet 
igazgatója lehetőleg részt vett. A tanévet az ösztöndijak, jutái-
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mák és bizonyítványok kiosztásával szép közönség jelenlétében 
junius 15-én zártuk be. A VIII. osztály, vizsgáit május 13., 14. 
és 15. napján tartottuk meg. A junius 17-én lefolyt érettségi 
vizsgálat után a magánvizsgák fejezték be véglegesen a szor
galmi időt.

S z  állami főfelügyelet gyakorlásával az 1883. évi tcz. 46. 
§-a értelmében a nagy méltóságú VKM. úr ez évben is Jnrko- 
vich Emil lanker. kir. főigazgató úr Öméltóságát bízta meg, ld 
iskolánkat febr. hó 25., 26., 27. és 28. napjain meglátogatta. 
Látogatása végeztével tartott értekezleten ismételve megálla
pította, hogy a tanítás egész vonalán módszeres munka folyik 
és a kar minden egyes tagja teljes erővel igyekszik arra, hogy 
a sok szünet, a háborús viszonyok okozta sebeket a tanítás 
minden részében eltüntessék. Megállapította azt is, hogy nem 
csak látogatásakor, hanem más alkalmakkor is úgy tapasztalta, 
hogy' az intézet ifjúsága kellően fegyelmezett.

Tanári testületünk nehéz munkájának igaz jutalmát lelki
ismeretének szaván felül e bírálatban bírja, mely annál érté
kesebb ránk nézve, mivel oly férfiútól jött, ki a gyakorlati 
tanügyi pályán maga is egy negyedszázadot töltve bőséges 
tapasztalatával, tudásával igazán magister praeceptorum lön. 
Tanításáért és támogatásáért fogadja ez utón is tiszteletteljes 
köszönetünket.

c/7z iniézef kormányzása. Egyetemes -ev. egyházunk törvé
nyei szerint annak világi vezetője az egyeterpes felügyelő egy
úttal egyetemes iskolai felügyelő is. E diszes állásból távozott 
ez évben báró Prónay Dezső úr Öméltósága, kinek neve, érdeme, 
példaadó hithűsége a magyar protestantizmus történetében 
még éltében történelmivé lett. Egész működésében szeme előtt 
tartotta a reformáció ama jeligéjét, hogy egyházunk három fő
oszlopa ; a szószék, az iskola és a sajtó. Evangélikus iskoláink 
igazán vezérüket látták a távozóban, de a kinek nagy tudását 
és lobogó lelkesedését úgy sejtjük, úgy reméljük, hogy közegyhá
zunk ezután sem fogja nélkülözni. — Március elején szomorúan 
vettük a hírt, hogy bányai ev. egyházkerületünk püspöke eperjesi 
Scholtz Gusztáv úr Öméltósága hasonlókép magas korára hi-, 
vatkozva főpásztori tisztéről lemondott. A hála el nem múló ér-
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zésével gondolhat helyi egyházunk és iskolánk mindenkor a 
távozóra. 0  volt intézetünk kifejlesztésének egyik legbuzgóbb 
vezetője, személyes megjelenésével ő tetté első rendes érett
ségi vizsgálatunkat emlékezetessé, nemcsak a törvényszerinti 
főhatósága volt intézetünknek, de szive szerinti atyja is. Ne
mesen kiérdemelt nyugalmát sok csapástól sújtott szivében 
enyhülést nyerve, adja Isten, hogy még sokáig élvezze.

Végleg elvesztettük azonban helyi iskolánk tiz éven át 
volt felügyelőjét Jeszenszky Sándor urat, ki keresztyéni türe
lemmel viselt hossű szenvedés után nemes tettekben gazdag 
életét január hó 20-án befejezve, elhunyt az Urban. Igazi puri
tán lélek volt. Magas műveltsége, nagy tudósokkal való ifjúkori 
barátsága vonzották őt érdeklődésében az iskolák ügyei iránt, 
miknek mindenkor bölcs és igazságos bírálója, hív és áldozat
kész támogatója volt. Az igaznak emlékezete maradjon közöt
tünk áldott.

Árván maradt helyét az iskolai felügyelőségben a fenn
tartó egyház ifj. Rosenauer Lajos kir. keresk. tanácsos, építész
mérnök úrral töltötte be, ki iskolai tanácsunknak hosszú időn 
át buzgó tagja volt már, ki a főgimn. fejlesztésének eszméjét 
felvetve, annak kivitelében sok eredményes agitáció lelkes 
harcosa és munkása volt. Bizalommal és tisztelettel köszöntjük 
őt új állásában, bízva abban, hogy protestáns iskolaszeretetét 
még fokozottabb mértékben értékesítheti a jövőben egyházunk 
iskoláinak javára.

£  tanári kar nehéz helyzete a munka elláthatása tekinte
tében ez évben is megmaradt. Múlt év augusztus havában a 
katonai hatóság megszüntette dr, Jánössy István rendes tanár 
kartársunk felmentését, ki azóta az olasz földön teljesít kato
nai szolgálatot. így az igazgatóval együtt csak kilenc tanerő 
maradt a nyolc osztályban való tanításra. Brőder Gyula felső 
keresk. isk. tanár úr is, ki két éven át buzgó munkatársunk 
volt, ez évben már nem vállalhatott saját iskolái miatt órát 
intézetünknél. E nagy hiányok pótlására egyházszerető áldo
zatkészséggel vállalkoztak díjmentesen ifj. Rosenauer Lajos és 
Soltz Sándor urak, előbbi a II. és III. osztályokban a mennyi
ségtant, utóbbi a VI. osztályban a természetrajzot tanítva.
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Február derekán azonban három és fél évi harctéri és helyi 
szolgálat után katonai felmentést nyert Lenk Scindor honv. fő
hadnagy kartársunk, ki régi munkakörébe visszatérve régi 
buzgalmával vette fel újra a tanítás munkáját s igy lehetővé 
vált, hogy bár leszállított óraszám mellett tisztán a kar tagjai 
lássák el a tanítást. Szives áldozatkészségükért ifj Rosenauer 
Lajos és Soltz Sándor urak fogadják az intézet hálás köszöne
tét e helyről is. A tanév végével a fenntartó egyház Stibrányi 
Gyulát két évi sikeres helyettes tanári működés után rendes 
tanárrá választotta.

Iskolánk jótevői. Nehéz anyagi helyzettel küzdő, a költség- 
vetés nélküli évek következtében jelenleg is csak 15.000 K évi 
államsegélyt élvező iskolánk úgy egyes intézmények, mint 
egyesek részéről példaadó támogatásban részesült. A magas 
tanügyi kormány dr. Darányi Kálmán főispán úr Öméltóságá
nak jóakaratú közbenjárása folytán kegyes volt ez évben 
1000 K rendkívüli segélyt kiutalni. Bányai egyházkerületünk 
1500, a zólyomi ev. esperesség 501, a helybeli Ev. Egylet 
500, a helybeli Felvidék 100 K-val volt szives ez évben is a 
fenntartáshoz hozzájárulni. A vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr ez évre is megengedte a helybeli áll. polg. fiúiskola 
egyik tantermének fizikai előadásokra való felhasználását.

Intézetünk elhunyt érdemes felügyelője Jeszenszky Sándor 
úr végrendeletileg 1000 K-t hagyományozott felszerelési célokra.

Intézetünk érettségit tett növendékei közül elsőnek el
hunyt ifj. Török Lajos kedves emlékére iskolatársai, rokonai 
100 K-ás önképzőköri alapítványt létesítettek. Egykori jeles 
növendékünk, a harctéren nemes hivatása áldozatává lett 
dr. Soltész Vilmos orvos emlékezetére létesített 1200 K-ás 
alapítványt övéi 1000 K-val növelték meg. Horváth Emil a 
helybeli m. kir. adóhivatal kiváló főpénztárosa április végén 
töltötte volna be buzgó közszolgálatának negyvenedik évét, 
mely alkalomra barátai és ismerősei 1100 K-t kitevő, n vére 
szóló főgimn. alapítvánnyal akarták meglepni. A szép terv 
szép sikere nem maradt el, de a derék köztisztviselő csak 
egy órával élte túl élte nevezetes fordulóját s két heti szen
vedés után elhunyva nem örvendhetett már a jó emlékezetét 
hirdető alapítványnak. A reformáció 400 éves fordulójára az
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Ev. Egylet fényes templomi hangversenyt rendezett, melynek 
tiszta jövedelméből egy 1400 K-ás reformációi jubiláris ösz
töndíj alapítványt létesített intézetünknél. Fogadják intézetünk 
nemes szivü pártfogói a fenntartó egyház hálás köszönetét.

S z  egészségügyi, anya-, csecsemő-- és gyermekvédélmi 
kérdésnek a középiskolai tanításba való beillesztése céljából 
kiadott 168.421. sz. VKM.-i rendelettel tanári értekezletünk egy 
külön ülésben foglalkozott részletesen. Megállapítva az egyes 
tárgyak kereteibe való elhelyezés módozatait még a következő 
három pontot valósította meg: 1) a mennyiségtani példáknál 
ismételve felhasználták a statisztikai hivatal közegészségügyi 
adatait, 2) helyettesítéseknél, hol nem volt lehetséges a szak
szerűség, vagy a magyar órák keretében összefüggő részlete
ket olvastattak Macé János híres francia szenátor nevezetes 
munkájából „Egy falat kenyér történetéiből, melyet e célra 
12 példányban szereztünk be, 3) a felsőbb osztályok április havi 
magyar dolgozatainak tételéül közegészségügyi kérdéseket tűz
tünk ki. A közegészségügy nagy érdekét szolgálta Németh 
János nyugalmazott színésznek az utolsó tanítási napon növen
dékeink előtt tartott drámai előadása is az alkoholizmus ellen.

Iskolai kirándulások. Szem előtt tartva a VKM. úr 45,917. 
1917. sz. rendeletét kellő előkészítés, a tapasztalatok értékesí
tése mellett az iskolai évet megelőző nagy szünidőben hat 
kirándulást rendeztünk intézetünk helybeli növendékeivel. A 
kirándulások vezetői Kiszely Károly tanár és az igazgató vol
tak. A tanév folyamán a VI. osztály hallgatói Soltz Sándor 
főmérnök úr vezetésével dec. 21-én a helybeli gyufagyárat 
tekintették meg, míg Lenk Sándor kartársunk mint a természet
rajz és földrajz tanára pár előadást a természetben tartott meg.

Iskolai ünnepélyek. A reformáció jubileumát október 31-én 
ültük meg a következőkép: 1. Erős vár a mi Istenünk, (köz
ének.) 2. Hajdú Lajos lelkész alkalmi imája. 3. Luther, ir ta : 
Porkoláb Gyula — szavalta: Lukács Jenő Vili. o. t. 4. Ünnepi 
beszéd, tartotta: dr. Oravecz Ödön. 6. A reformáció hatása a 
magyar irodalomra, értekezés — irta és felolvasta Slávik Iván 
VIII. o. t. 7. Hymnus (közének).

Az elesett hősök emlékünnepét november 5-én a Hym-
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mis vezette s a Szózat fejezte be. Lakács Jenő VIII. o. t. he
gedűn és Krcsméry Miklós zongorán, előadták I avotta szerel
mét, inig az igazgató alkalmi szónoklatot tartott.

A szabadság, egyenlőség, testvériség napján ének- és 
zeneszámok között Wiczián Dezső VII o. t. szavalta el Lam- 
pérth Géza ódáját, Belluss Emil VIII. o. t. felolvasást tartott 
szabadságharcunk hírlapirodalmáról, Lukács Jenő és Krcsméry 
Miklós pedig Greisinger „Magyar ábránd“-ját mutatták be, végül 
Szabadi Béla Vili. o. t. adta elő Tompának egyik állítólagos 
versét a „Világosi lmszár“-t.

A május 9-én, Felséges Zita királyasszonynak napján nagy 
számú közönség jelenlétében megtartott ifjúsági ünnepély sor
rendje ez volt: 1. Hymnus. 2. Királyasszonyaink szerepe a tör
ténelemben. Értekezés, tartotta: Lakács Jenő VIII. o. tanuló,
3. Strahner—Wilhelm: Kárpáti őrség, előadta: az ének- és 
zenekar. 4. A furfangos csizmadia, irta Pósa Lajos; szavalta : 
Boihár László II. o. 't. 5. Szent Gály Gyula : Flégia, hegedűn 
előadta: Lukács Jenő VIII. o. t , zongorán kisérte Krcsméry 
Miklós VI. o. t. 6. Vörösmarty : Szép Ilonka, szavalta : Wiczián 
Dezső VII. o t. 7. Szózat.

Jfáborús előadásokat is tartottunk ama célból, hogy a 
nagy világháború jelentős tanulságait tudományos eredmény
ként leszűrjük tanulóink előtt. E tanév folyamán két ily elő
adás volt: dec. 19-én dr. Oiavecz Ödön a világháború előz
ményeiről ; febr. 23-án Jamrich Béla Ukraináról értekezett az 
egész ifjúság jelenlétében.

Jíafonai előadások. A VKM. úr 185,641. sz. valamint a m. 
kir. honvédelmi miniszter úr 12,851. ein. sz. rendelete értel
mében a VI. és VII. o. ^növendékeink a helybeli 16. honv. 
gyalogezred egyes tisztjei által a második félévben katonai 
elméleti oktatásban részesültek. A kar részéről hálával foga
dott előadásokat a következő tiszt urak tartottak a megnevezett 
tárgyakról: december 21-én: Bevezető előadás, Marnó Tivadar 
százados; február 6-án: A lövészárkokról, Kun Bertalan fő
hadnagy ; február 20-án: Katonai térképekről, Marnó Tivadar 
százados; március 1-én: Felderítés és biztosítás, Kun Bertalan 
főhadnagy; március 20-án; Hadi eseményekről, Lévai Elek



9

hadnagy; április 17-én: A felderítésről, Nagy Rezső főhad
nagy; május 1-én: A fegyver technika fejlődése, líanió Tivadar 
százados.

Tanfolyamok és katonatanulók. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr 7/1918. ein. sz. rend. szerint a januárban besoro
zott népfelkelő felső osztályú tanulóink részére a VII. és Vili. 
osztályból összefoglaló tanfolyam volt február 1 —március 8-ig, 
melyet 9 Vili. osztályú és 5 VII. osztályú tanuló végzett el. 
A Vili. osztályból már október hóban bevonult Reinchardt 
Jánost szolgálati viszonyai megakhdályozták a tanév végéig, 
hogy sikerret folytatott tanulmányait befejezze. Március hóban 
a VI. osztályból 3, az V. osztályból 1 tanuló vonult be. Év 
közben három katona magántanuló tett vizsgát az V., VI. 
illetve VII. osztályból. Miután a VII. osztályból besorozottak 
bevonulása elhalasztatott, úgy ezek részére egy VIII. osztályt 
pótló tanfolyamot tartottunk április hóban, melyen részt vett 
az említett 5 tanulón kívül a Vili. osztálynak szabályszerűen 
beirt katona magántanulója közül 7, kik vagy a harctérről 
tértek haza, vagy itthon kaptak a jelzett időre szabadságot. A 
tanfolyamot szabályzó VKM. 2304. ein. sz. rend. értelmében 
részt vett rajta egy oly tanuló is, ki a múlt évben nem vizsgáz
hatva, mint katona szeptember hóban tett a VII. osztályról 
magánvizsgát.

Jfadlkölcsönök jegyzése. Szerény vagyonú iskolánk igye
kezett kivenni részét a hadikölcsönök jegyzéséből is. A VII. 
hadi kölcsönre a gyógyszeralapból 2600 K, az alumneumi va
gyonból 1200 K, a VIII. hadikölcsönre a Horváth Emil-féle 
alapítványból 1100 K, a Török Lajos-féléből 400 K, a Hain- 
rich-féléből 3200 K, a Bodorovszky segélyalapból 1250 K, a 
jutalomkönyvekre tett Dillnberger hagyományból 1000 K, az 
alumneumi alapból 10,000 K, a Hainrich-alapból 1100 K je
gyeztetett. Megjegyezzük, hogy a reformációi jubiláns alapít
ványt az Ev. Egylet (1400 K) szintén hadikölcsönkötvénnyel 
létesítette. Eddigi összes jegyzésünk: 66,200 K.

cfiz Ifjúság jótékonysága. A lefolyt tanévben az ifjúság a 
Gyámintézeten kivíil a következő jótekonycélú gyűjtéseket 
eszközölte:
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1. Az elesett hősök s írja ira ..................................  124 K 09 f
2. Katonai otthonokra............................................  84 „ 02 „
3. A fronton lévők karácsonyára........................  148 „ 52 „
4. Zita-árvaházra . . .  s . . . . . . .  . 135 „ 40 „
5. Visszatérő hadifoglyoknak . . . . . . .  101. „ 10 „
6. Anya- és csecsemővédő lapok eladása 1044 drb. 206 „ 80 „
7. A 16-ös honv. özv. és árvái javára árult lapokból 48 „ — „
8. A reformáció jub. alapjára .    150 „ — „

Összesen: 997 K 93 f
Szept. 29-én a tanulók zöme az igazgató és négy kartárs ve

zetése mellett szederlevelet gyűjtött, melynek két zsáknyi ered
ményét febr. hóban a Hadsegélyző Hivatal köszönettel fogadta el.

£  leánymagántanulók Egyetemes Egyházunk engedélyé 
alapján ez évben is látogathatták iskolánkat. A múlt évi 33-mal 
szemben számuk 28-ra csökkent, kik közül bejáró tanuló 24 
volt. Ennek oka főként abban keresendő, hogy a tantestület a 
komoly mérlegelés és a rábeszélés fegyverével egyaránt élve 
csupán az igazán főgimnáziumba való elemnek igyekezett lehe
tővé tenni az ily irányú toyábbképzést. Mint üdvös intézményt 
kell felemlítenünk a felügyelőnői állás szervezését, mely hiva
talra sikerült megnyerni Márkus Ilka úrhölgyet, ki tisztjét a 
legnagyobb gonddal és tapintattal töltötte be.

£  polgári iskolai tanulók latin nyelvből való kiegészítő, 
illetve felvételi vizsgálatára vonatkozó 2849/1906. sz. eddigi 
rendeletét a VKM. úr megváltoztatva megengedte, „hogy a 
breznóbányai és a zólyomi áll. polgári fiúiskolák latin tan
folyamot látogató növendékei abban az esetben, ha a latin 
nyelvet osztályonként legalább heti 4 órában tanulják, évről 
évre akár a beszterezebányai kir. katli; akár a besztercze- 
bányai ág. hitv. ev. főgimnáziumban a latin nyelvről felvételi 
vizsgálatot tegyenek. Ezen vizsgálatnak csakis arra a gimná
ziumra van érvénye, a melyben az illető tanuló letette.“ (VKM. 
1917. aug. 24. 79.843. sz.)

£  fonna tarifása helyiség hiányában ez évben se volt 
lehetséges; ősszel és tavasszal azonban növendékeink két 
csoportba osztva Kirsteuer Károly és dr. Röder Ede vezetése 
mellett hetente egy játékdélutánon vettek részt.
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fine ez a vázlatos története e nehéz évnek, melynek vé
gével önkénytelenül sóhajtunk fel a költővel : „Isten, áld 
meg a m agyart. . .  Hozz rá víg esztendőt“ . . .

II. A tanulók erkölcsi nevelése, magaviseleté, 
előmenetele és egészségügyi állapota.

A protestantizmus egyik alapelvét, hogy az iskola az 
egyház veteményes kertje, mindig szem előtt tartva igyekez
tünk vezetni ez évben is a reánk bízott ifjúságot. A tanulók 
ősszel és tavasszal minden vasárnap tanári vezetés mellett lá
togatták a templomot, télen pedig kéthetenként tartottunk ré
szükre ifjúsági istentiszteletet. A reformáció napján s az év
záró ünnepély előtt járultunk ez évben az Úr asztalához. A 
más vallású tanulókat is szigorúan ellenőriztük, hogy ponto
san járnak-e a hittani órákra és eleget tesznek-e vallásuk kö
telességeinek. A március és április hóban tartott VIII. oszt 
tályú vallástani vizsgálaton Hajdú Lajos lelkész úr, a májusin 
Sztehlo Gern lelkész űr volt jelen mint egyházi elnök.

A világháború sok erkölcsi köteléket feloldó hatása tagad
hatatlanul visszaütött az ifjúság kedélyvilágára is. A céltuda
tos és állandó fegyelmezés azért mégis sikerrel járt: Egy sú
lyosabb magaviseleti eset fordult csak elő, mely azonban nem 
annyira erkölcsi romlottságból, hanem inkább beteges lelki el
változásból eredt. Az idegenből való városunkban lakó tanuló
kat ellenőrzés és nevelés céljából otthonukban többször fel
kerestük. A tanulók mulasztásait csak a legszigorúbb elbírálás 
mellett fogadtuk el.

A tanulók előmeneteléről annyit jegyzőnk fel é fejezet
ben, hogy a rendes osztályvizsgát tettek közül általános jeles 
77,., jó 17°/n, elégséges 54%, egy elégtelent nyert 8%, két 
elégtelent nyert 7%, ismétlésre utasittatott 7°/0. A magán
tanulók közül a vizsgán meg nem felelt 7°/n.

Az egészségügyi állapot általában kielégítő volt. Kevésbbé 
tehetős tanítványainkat rtr. Kollár Kamii városi főorvos úr 
látta el díjmentes orvosi tanácssal; gyógyszereket pedig az 
intézeti gyógyszeralapból kaptak ingyen. Járványszerü beteg
ség nem fordult elő. Veljacsik Sándor nevű II. o. t. jó kis
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diákunk azonban a hosszú karácsonyi szünet alatt a szülői 
háznál régi szervi bajban elhunyt.

Hatósági szemvizsgálatot december 8-án tartott dr. Kollár 
Kamii főorvos úr s ugyancsak ő foganatositotta április 28-án 44 
koruknál fogva kötelezett növendéken a himlő elleni ujraoltást.

Ili. Az intézet kormányzása.
A főgimnázium a fenntartó beszterczebányai ág. hitv. ev. 

egyházközség,kebeléből választott iskolai tanács vezetése alatt 
áll. Az iskolai tanács hatásköre az Í907. évi Egyetemes Köz
gyűlés 112. sz. pontjában határoztatott meg. Az iskolai tanács 
kebeléből választatík az iskola fegyelmi széke is, amint ezt a 
bányai ev. egyházkerület 1910. évi közgyűlésének 53. pontja 
megállapítja. Az iskolai tanács határoz véglegesen a tandíj és 
a tápintézeti dijak elengedésére nézve; a fegyelmi szék Ítélke
zik a tanulók súlyosabb vétségei felett.

Elnöké: ifj. Rosenauer Lajos, iskolai felügyelő.

T a g ja i:
a) hivatalból: b) választottak :

Burkovszky Kálmán, Boleman Lajos
egyházi felügyelő.

Szfehlo Gerő, Bothár Emil
lelkész.

Hajdú Lajos Csesznák Gyula
lelkész.

Dr. üravecz Ödön, Dr. Dienes Emil
íőgimn. igazgató.
Lac/.o Dániel, idb. Furgyik István

elemi isk. igazgató. Göl hier Béla
Varga Mihály,

egyházi pénztáros. Dr. Hol esdi István
Szenes Samu,

tápintézeti ephorus. Hugyecz György
Kirsteuer Károly, 

a tanári kar kiküldötte. Kiszely János

\



IV. A tanári testület,

N : co 1
'O i A tanár neve Tantárgy és osztály

cöu
°  EÜ -cö Jegyzet

Lin ; r  s

l
D'r, Oravecz Ödön

r. tanár 
(magv.—lat.)

Lalin nyelv VII. 
Magyar nyelv VII. 

Bölcsészet Vili. 
Történelem V.

14

Igazgató.
Az V—VIII. osztály ifj. 
könyvtár vezetője. Az 
önképzőkör elnöke és 
a tört. phi1. szertár ke

zelője.

2 •
,1. Gödri Ferencs

r. fanár 
(rajz)

Rajz. geom. I—IV. 
Görög pót. rajz V—VIII. 

Szépírás I., II.
2 0 1

•
A rajzszertár őre. 

Tanította a szabadkézi 
rajzot.

S’

3
Hajdú Lajos

ev. lelkész.
Vallástan I—IV. 8

A beszíerczebányai 
ág. hitv. ev. egyház 

lelkésze.

4
Hudák János

egyházi vallástanár
Vallástan V—Vili.

8
Az ifj. istentiszteletek 

vezetője.

5
Jámrich Béla

r. tanár 
(lat:—tört.)

Latin ny. III. VI. VIII. 
Tört. VI., VII., VIII. 

Görög pót. Írod. VIII.
23

A VI. osztály főnöke. 
A tanári könyvtár -és 
a  pénzgyüjtemény őre.

6
Dr. Jánossy István

r. tanár 
(lat.—tört.) I

1 1917. aug. 15. óta mint 
népi. önkéntes kato
nai szolgálatot teljesít,

7
Kirsteuer Károly

r. tanár 
(magy.—ném.)

Magyar nyelv VI., VIII. 
Német ny. III., VI—Vili. 

Görög pót. Írod. VI.
21

A VIII. osztály főnöke. 
A tanári értekezletek 

jegyzője. Játékdélutáni 
csoportvezető.

1



II 
Fo

ly
ó 

sz
. 

1

A  tanár neve Tantárgy és osztály

He
ti 

ór
a-

 
I

sz
ám

 
l

Jegyzet

8
Kiszely Károly

h. tanár 
(tört.—földr.)

Földrajz 111. 
Történelem 111., IV. 
Mennyiségtan I., 11. 
Görög pót. Írod. V.

18 A 111. osztály főnöke.

1 ' 

9
Kuszy Emil

r. tanár 
(vallástan)

1915. október 15. óta 
tábori lelkészi szol

gálatot teljesít.

10
, Lenit Sándor

r. tanár
(termr.—földr.—vegyt.)

Földrajz I., 11. 
Természetrajz: 
I„ 11. IV—VI.

19
A ÍV. osztály főnöke. 
A természetrajzi, föld
rajzi és chemiai szer

tár őre.

11
Dr. Röder Ede

r. tanár 
(magy.—latin.)

Magyar II., V. 
Latin II.: IV., V. 23

A 11. osztály főnöke.
A dal- és énekkar 

vezetője. Játékdélutáni 
csoportvezető.

12
Schmidt Frigyes

r. tanár 
(lat.—gör.)

Latin nyelv I. 
Görög nyelv V—Vili. 22

Az . osztály főnöke. 
A selgélyző egylet ve

zetője.

13
Stihrányi Gyula

h. tanár
(magyar—német)

Magyar ny. 1., HL, IV. 
Német nyelv HL. V. 
Görög pót. irod. VII. 

Mennyiségtan 111.
24

Az V. osztály főnöke. 
Tanította a gyorsírást. 
Az 1—IV. osztály ifj.

; könyvtárának vezetője.

14
Szenes Sámuel

r. tanár 
(termt.—számt.)

Mennyiségi. IV—Vili. 
Természettan VII—Vili. 23

A Vll. osztály főnöke. 
A tápintézet ephorusa. 
A természettani szer

tár őre.

jegyzet: A második félév megkezdéséig, mikorra a hadbavonult len k  
Sándor haza tért. a mennyiségtant az I. osztályban Gödri Ferencz, a II. és
III. osztályban ifj■ Rosenauer Latos építészmérnök a természetrajzot az 1., 11..
IV. , V. osztályban Kiszely Károly, a Vl. osztályban pedig Soltz Sándor áll. fő
mérnök, a görög pótló irodalmat az V. osztályban Stihrányi Gyula tanította. 
A bevonult Kuszy Emilt az egész tanéven át Hajdú Lajos lelkész és Hildák 
János egyházi vallástnnár helyettesítették.



I

iá

Á református vallásu tanulókat Tóth Lajos zólyomi lelkész ; 
a róm. katholikusokat Stiffel László kir. katli. főgimn. vallás
tanár ; az izraelitákat dr. Schönfeld Áron rabbi oktatta.

** *
Bányai Egyházkerületünk 1907. évi közgyűlésének 105. sz. 

határozatához képest a tanárok egyházi, társadalmi és irodalmi 
tevékenységéről a következőkben- számolunk bé.

Kiszely Károly Be|szterczebánya sz. kir. város múzeumá
nak őre.

Kuszy Emil választmányi tagja az Ev. Egyletnek, az egy
ház jegyzője.

Kirsteuer Károly az iskolai tanács tagja.
Jamrich Béla a zólyomi ág. liitv. ev. esperesség isk 

bizottságának tagja, Beszterczebánya szab. kir. város szakkönyv
tárának őre.

Dr. Oravecz Ödön az isk. tanács jegyzője, az Evang. Egy
let titkára, az ev. egyházmegye törvényszékének és számv. 
bizottságának, Zólyomvármegye törvényhatósági bizottságának 
választott tagja. Megírta és felolvasta a helybeli Ev. Egylet 25 
éves történetét a jubiláris közgyűlésen ; szerkesztette az inté
zet jelen Értesítőjét.

Schmidt Frigyes a helybeli köztisztviselők beszerzési 
csoportjának pénztárosa.

Szenes Samu az egyházi és iskolai tanácsnak és az Ev. 
Egylet választmányának tagja.

V. A végzett tananyag.
A bányakerületi ág. hitv. ev. püspök úrnak a f. évi 2005. 

sz. rendelete a múlt évi 33076. sz. VKM. rend. alapján ismé
telve azt kívánta, hogy csak a végzett olvasmányokat és a 
felsőbb osztályok Írásbeli tételeit közöljük.

a) írásbeli dolgozatok té te lei m agyar nyelvből.

V. osztály. 1. Hogy töltöttem a nyári szünetet? 2. Kosssuth 
beszéde a haderőről. 3. Szondi két apródja. (isk). 4. Anker-
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sclimidt lovag, mint atya. 5. Toldi első és utolsó párviadala.
6. Vallás és haza. (a Parainesis alapján). 7. Karácsonyest a 
lövészárokban. 8. A fölirati javaslat vázlata, (isk.)

VI. osztály. 1. A költészet viszonya a többi művészet
hez. 2. Petőfi szülei, (versei alapján). 3. Kölcsey Hyinnusa.
4. Milyen lyrai műfajnak szolgáltat tárgyat a világháború ?
5. Mire tanít a jó regény? 6. Ágnes asszony és Kund Abigél.
7. Mens sana in corpore sano. 8. A komikus elem Kisfaludy 
K. : „A kérők“ c. vigjáíékában.

VII. osztály. 1. A z, irodalom tanulmányozásának fontos
sága. 2. Balassa Bálint lírája. 3. Hogyan dolgozta fel Gyulai 
Pál a Szendrei Névtelen anyagát. 4. A csodás elem a Zrinyi- 
ászban. 5. A nagy francia forradalom okai. 6. A víz körforgása 
a természetben. 7. Városunk közegészségügyi intézményei.

Vili. osztály. 1. Széchenyi és Kossuth. 2. A Szózat ke
letkezése és' jelentősége. 3. Régi» magyar közélet. (Eötvös re
génye alapján). 4. A magyarság hivatása a múltban és jövő
ben. 5. Népies elemek a János vitézben. 6. A lelki betegségek 
rajza Arany balladáiban. 7. Az indulatok hatása a szervezetre.

b) írásbeli té telek  a görögöt pótló irodatom ból.

V. osztály. A homerosi király. (Az Ilias alapján). •
VI. osztály. A görög lírai költészet fejlődése.
VII. osztály. Perikles- államának jellemzése. (Thukyd. 

II. k. alapján).
Vili. osztály. Sokrates felfogása a halálról.

c) O lvasott részek  a latin írók m üveiből.

V. osztály. Cicero: De imperio Cn. Pompeii. Ovidius: A 
Lupercalia eredete. Róma alapítása. Remus halála. A Fábiusok 
hősi vállalata.

VI. osztály. Livius XXI. és XXII. könyvéből szemelvé
nyek. Vergilius : Aeneis I. é. 1—206. II. é. 1—250. sor.

VII. osztály. Vergilius: Aeneis VI. é . ; a VIII. énekből 
a paizs leírása. Cicero: in Cat. I. beszéd. Sallustius: Bell. Iug. 
1—15. C.
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Vili. osztály. Horatius: Carm: í. 1., 10., 14., 20., 22. II. 
3., 8., 10. Ill, 1., 5., 6., 7. IV. 3., 4., 5. Epod : 2., 6. Satir. lib.
1. 1. Tacitus: Annales I. 1—10. C.

d) O lvasott részek  a görög  írók müveiből.

VI. osztály. Szemelvények Xenophon Anabasisából és 
Memorabiliájából; továbbá a görög elégia-, iambus- és inelos- 
költészetből.

VII. osztály. Odysseia 1. é. 1—95. s az V., VI. és VII. 
ének. Szemelvények Herodotosból.

Vili. osztály. Ilias I. és 111. ének, a VI. énekből szemel
vények. Platon Kritonja.

VI. Rendkívüli tantárgyak.
1. Szabadkéz! rajz, heti 2 órában. A tanulók rajzbeli 

készségüknek, tehetségüknek megfelelően dolgoztak kezdő és 
haladó fokozatban a szaktanár útmutatása mellett. A termé
szet után rajzolás tökéletesítése volt a főcél. E tanfolyamra 
49 tanuló iratkozott be; vezetőjük Gödri Ferencz volt.

2. Gyorsírás. Beiratkozott 26 tanuló, kik heti egy órai 
oktatásban részesültek, melyen Nagy Sándor népszerű gyors
írását és az isk. gyorsírásból a kezdőhang szerinti rövidítése
ket tanulták. A tanfolyam deczember 8-án házi versenyt tar
tott, melyen első Wiczián Dezső VII. o. t., második Pór János 
VI. o. t., harmadik Adámy József IV, o. t. lett. Az országos 
májusi szabatos-irásversenyen is részt vettek többen a tanfo
lyamról. A tanfolyam vezetője Stibrányi Gyula volt.

2 Ének és zene, heti 2 órában. Ez évben az intézeti 
énekkarnak 47, a zenekarnak 15 tagja volt. Közreműködtek 
az Evang. Egylet jubiláris ünnepén, a reformáció emléknap
ján, a március 15-én tartott iskolai emlékünnepen, a Zita-napon 
tartott nyilvános iskolai előadáson. Vezetője dr. Röder Ede \olt

4. Fatenyésztő iskola. Ingyenes faoltási és ápolási okta-
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tásban részesültek a főgimnázium önként jelentkező tanulói 
heti egy órában. Részt vett e tanfolyamon 40 tanuló, kiknek 
oktatójuk Jamrich Béla volt.

VII. A könyvtárak és szertárak gyara
podása.

a) Az intézeti bútorzat 30 drb.-bal 916 korona értékben 
gyarapodott.

b) A tanári könyvtár állandó rendezés alatt áll. Beszer
zés volt 110 mű 1038 korona értékben és 25 folyóirat 244 ko
rona 80 fillér értékben.

c) Az ifjúsági könyvtár két-két osztály számára 4 cso
portra osztva kezeltetik. Növekedett ez évben 137 miivel 138 
kötetben, 498 korona 62 fillér értékben.

d) A földrajzi szertár bővülését egy ajándékozás utján 
kapott geológiai térképe hazánknak képezi.

e) A tört. phil. gyűjteménybe e tanévben 27 fali kép, 
2 Tört. Olv. és 27 drb. régi történelmi nyomtatvány iktatatott 
be részben vétel, részben ajándékozás utján. Az összesnek 
értéke 296 korona.

f) A pénz és éremgyüjteményt Rohács Lajos ny. lelkész 
űr 2 ezüst és 3 rézpénzzel növelte.

g) A természet rajzi szertárt Lenk Sándor a szertár őre 
hadi szolgálatból való visszatérése után gondos átrendezés alá 
vette. A vegytani rész a folyó tanévben 27 eszközzel 203 ko
rona 16 fillér értékben gyarapodott. Felszerelési tárgyakat 
Peierberger Alajos műépítész úr 50 K értékben adományozott.

h) A természettani szerek és készülékek vásárlására ez 
évben is többet fordítottunk. Uj vétel volt 14 műszer, me
lyeknek ára 816 koronát tett ki.

i) A mértani eszközök gyűjteménye 4 drb. 20 korona 
értékű táblához való háromszöggel növekedett.

k) A rajzszertárba beszereztetett újabb 12 drb. mintául 
szolgáló tárgy 138 korona 95 fillér értékben.



19

Vili. Ifjúsági egyesületek.
1. „Bél Mátyás" önképzőkör. A háborús év téli nagy 

szünete, a felsőbb osztályok tanulóit ért katonai behívások 
bénitólag hatottak az önművelés e szerény körére is. Buzgó- 
ságban, igyekezetben így se volt hiány. A kör az év folya
mán 11 rendes ülést tartott, március 15 én pedig isk. ünne
pély keretében áldozott a nagy idők nagy eszméinek. Tartott 
a kör léli időn szombat esténként olvasó órákat is, melyen a 
Vasárnapi Újság, Uj Idők, Tolnai Világlapja, Az Érde
kes Újság, Képes Újság, Az Erő állottak a tagok rendelke
zésére. A körnek 59 tagja volt. Évi bevétele 192 K 25 f-t tett 
ki. A kör vagyona áll egy 773 K 40 f-t érő lapkönyvtárból, 
egy 50 K-ás lmdikölcsönkötvényből és 45 K 45 f készpénz- 
maradványból. A tagok 16 szavalattal, 7 dolgozattal és bírálat
tal vettek részt a munkában, akik közül dicséretben részesül
tek: Pór János, Kráter Endre, Wiczián Dezső, Lukács Jenő és 
Szabadi Béla. A kör tisztviselői voltak: Titkár: Lukács Jenő, 
főjegyző : Bellus Emil, pénztáros : Slávik Iván, majd bevonu
lása után : Vesel Iván, főkönyvtáros : Jurányi Kálmán, könyv
táros : Rosenauer György. A kört a tanári kar részéről a le
folyt tanévben dr. Oravecz Ödön vezette.

2. cffz Ifjúsági gyáminiézet. A szívből való adakozás, a 
szeretetből fakadó segítés, az egyházért való áldozni tudás el
vetett magvait az ifjú lélekben volt hivatva ápolni e kör. A 
reformáció négyszázados emléknapjára az országos gyűjtéshez 
ifjúságunk 150 K-val járult hozzá. Mint gyámintézeti gyűjtésre 
122 K 58 f-t adakoztak. Az egyesületnek van egy 50 K-ás 
hadikölcsönkötvénye és 32 K készpénze, mely vagyont Ruszíj 
Emil vallástanár kezeli.

3. SHatvédö Egyesülete is volt alsóbb osztályaink ta
nulóinak, kik közül 70-en vettek benne részt. Munkakörüket 
szakszerű felolvasások és dolgozatok képezték. Buzgóbb közre
működők voltak: Bogsch László, Borszig Gyula, Botbár László, 
Hágen Edgár, Hugyecz Géza, Klimo Zoltán és Plaszky Aladár
II. o. tanulók. Az ifjúság e munkálkodását Kiszely Károly ta
nár vezette.
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IX. Az alumneum és a segélyző egyletek.
1. JJIumrreum. Az 1917—18-ik évben beiratkozott az 

alumneumba 81 tanuló. Évi 200 korona díj fejében kaptak 
ebédet és vacsorát. Hetenként négyszer leves mellett húst és 
főzeléket, háromszor tésztát, vacsorára pedig kenyeret és fő
zeléket vagy daraféléket kaptak.

Az intézmény tőkéinek kamatjövedelme s a jóakaratéi 
pártfogók hathatós támogatása mellett is nagy összeget fize
tett rá ez évben alapjaiból az alumneumra, ezért az ellátási 
dijat a jövő 1918—19-ik iskolai évtől mérsékelten fel kellett 
emelni úgy, hogy a jövőben a tanulók valláskülönbség nélkül 
évi 300 korona díjért kapnak ebédet és vacsorát. Ebédért 200 
koronát, vacsoráért 100 koronát számítunk s evőeszköz haszná
latáért 2 koronát. Ä díjnak terményekben való fizetését szí
vesen vesszük.

Az 1917—18. tanévben az alumneumi dijakból 280 ko
ronát engedtünk el. Hálás köszönettel nyugtázzuk e helyen a 
szives pártfogók adományait. Adományokat küldtek e tanévben : 
Beszterczebányai Gyufagyár r.-t. 525 K-át, Bárczy Ká
roly kir. kér. tanácsos 100 K-át, Szász István 200 
K-át, dr. Szent-Iványi Géza 50 K át, Bellus Dániel 
20 K-át, a Takarékpénztár 150 K-át, a Hitelbank 50 K-át, a 
Tisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 40 K-át. Terményben 
adakoztak: Kucsera János Pónik 1 q burgonyát, Blatniczky 
Pál Libetbánya 1 zsák burgonyát, Térén Samu Libetbánya 1 
zsák burgonyát, Dluholuczky József Alsószabadi 50 K ára 
élelmiszert, Schlosszer József Rezsőpart 30 K ára élelmiszert, 
Krompecher Gy. és Fia cég 100 drb. vizes poharat s többen 
2—3 kg. babot, kását.

A szünidei supplikálás eredménye 1781'50 korona.
A supplikációt pótló gyűjtésből egyházak, községek és ma

gánosoktól befolyt összesen 286 20 korona.
A növendékek által eszközölt gyűjtés eredménye a szü

lők és ismerősök körében 655‘30 korona.
A beszterczebányai gyűjtésből befolyt 816 korona. A ke

gyes adakozóknak köszönetét mondva, szives támogatásukat
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továbbra Is kérjük. A tápintézet gondnoka: Szenes Samu.
2. Gyógyszeralap. A szegény tanulók gyógyítására gyűj

tött gyógyszeralap 2890 K 76 f. Minden szegény tanuló re
ceptjét ennek terhére utalványozza az igazgató.

3. S z  Ifjúsági segélyalap szegény tanulóinkat csekély 
használati díj mellett ellátja a szükséges tankönyvekkel. Az 
alap javára 30 tanuló 170 drb. könyvet, az egyes jóakarói az 
intézménynek pedig 406 K 14 f-t adományoztak. A lefolyt 
tanévben 107 tanuló 829 kötet kölcsönkönyvet kapott, kik 
használati díj fejében 117 K 50 f t fizettek. A vagyon 1100 
drb tankönyvből s 426 K 29 f készpénzből áll. Azon II— VIII. 
o. tanulók, kik a jövő tanévre kölcsönkönyvet kérnek julius 
10-ig jelentkezzenek a vezető tanárnál, ki augusztus 1-re érte
síti majd, hogy mely könyveket kaphatják meg. Az I. o. ta- 
nidók a beirási napok délutánján jelentkezzenek. Használati díj 
kötetenként 40 f, 2 K-án aluli könyvnél 20 f. Vezetője: 
Schmidt Frigyes.

4 ^Kirándulási alapja is van intézetünknek, mely főként 
szegény tanulók kirándulási költségeit fedezi, ennek jelenlegi 
vagyona: 254 K 12 f,

X. Ösztöndíjak és jutalmak.
a) A Teleki-Roth Johanna grófnő alapítványából Egyete

mes Egyházunk bukács Jenő VIII. o. és Wiczián Dezső VII. 
o. tanulókat 70—70 koronával jutalmazta meg.

b) A nemes Jettim József-féle alapítványok igazgatósága 
Rusznyák Rezső V. o. tanulót 160 K évi tanulmányi segély
ben részesítette, a zólyomvármegyei megyei tisztviselők mille
náris alapjából Wladár Gyula VII. o. t. 300 K ösztöndíjat kap, 
míg Uhrin Zoltán II. o. t. mint rokkant honvéd gyermeke az 
Országos Hadigondozó Hivataltól 600 K nevelési segélyt kap 
iskolai előmenetele alapján.

c) A mélt. és főtiszt, bányai ev. kerületi gyűléstől ösz
töndíjra intézetünknek ez évben is 400 K-t bocsáttatott rendel
kezésére, melyből a kar ajánlatára a püspök úrtól Blatniczky 
Aladár VI, o. t. 75 K, Pór János VI, o. t, 75 K, Mayer Zoltán
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V. o. t. 75 K, Paulinyi Vilmos V. o. t. 50 K, Nemann Géza 
V. o. t. 50 K, Vissnyi István III. o. t. 50 K, Czaban Pál II.
0. t. 25 K jutalmat nyert.

d) A Deák Ferenc-féle alapból Wiczián Jenó' IV. o. t. 
40 K-t, Hrűz Dusán IV. o. t. 25 K-t, Petelen Dániel IV. o. t. 
25 K-t kapott.

e) Az 1400 K-ás alapítvány 56 K kamatjával Slávik Wla
dimir V. o. t. jutalmaztatott.

/) A dr. Soltész Vilmos emlékezetére tett alapítványból 
Chorvath Cyrill VI. o. t. 115 K jutalmat nyert.

(j) A nemes Hainrich Jakab hagyományából Szomora 
Wladimir, Urszinyi György és Riecsánszkjfr Dezső I. o., Kontúr 
Pál, Sztrelecz György, Czambel Gyula, Feriencsik Illés II. o. 
Reinchardt Kornél III. o. tanulók 25—25 K ösztöndíjban ré
szesültek.

/?) Az Ev. Egylet évi 80 K-ás adományából Adámy Jó
zsef IV. o. t. 50 K, Kovács János I. o. t. 30 K-t kapott.

i) A Takarékpénztár 50 K-ás adománya Figuss Vimos
III. o. l.-nak Ítéltetett meg.

j) A Hitelbank 40 K-ás adományból Kovácsik János 
és Kovács József I. o. t. 20—20 K ösztöndíjat kaptak.

k) Egyházunk 50 K-ás jutalmát Nemann Béla VIII. o. t. 
nyerte el.

l) A reformáció dicső emlékezetére tett 1400 K-ás ala
pítvány ez évi 42 K-ás kamatját Derék Kálmán III. o. t. kapta.

ni) Horváth Emil-féle 1100 K-ás alapítvány ez évi 
esedékes összegét: 49 K-t Wiczián Dezső VII. o. t. nyerte. 

rí) A Felvidéki páholy 30 K-ás jutalma Teichner Arthur
1, o. tanulónak adományoztatott.

o) A Prokopy Jánosné szül. Czimmer Emilia nevét viselő 
ösztöndíjat a tanári kar Tyurek Mátyás I. o. tanulónak sza
vazta meg.

p) A zólyommegyei ev. tanitóegylet választmánya 27 
K-ás jutalmukat Hudoba László I. o. t-nak adományozta.

q) A városi tanács az egykori Magyar Olvasóegylet va
gyonának kamatjából 15 K 99 fillérrel jutalmazta Kovácsik Jó
zsef I. o. t.-t a magyar nyelvben tanúsított előre hala
dásáért.

/•) Veljacsik Sándor elhunytakor iskolatársai koszorú
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megváltásként 3í> K-t ajánlottak fel jutalmazásra, miben Adámy 
János II. o. t. részesült.

5) A korán ehunyt Török Lajos emlékére alapított 400 
K-ás önképzőköri jutalmat a kör elnöke ez évben Lukács 
Jenő VIII. 0 tanulónak ítélte meg.

t) A Dillnberger Károly és Zsuzsanna nevét megörökítő 
alapból jutalomkönyvet kaptak: Krcsméry Miklós VI., Bogsch 
László, Bothár László, Hugyecz Géza II. és Hugyecz Géza I. 
o. tanulók.

u) A Bodorovszky alapból Adámy János II. 0. t. 32 K 
segélyben részesült.

Az iskolai ösztöndíjak és jutalmak összege 1501 K 99 f 
tesz ki.

*

Tandijelengedést 51 tanuló kapott; az elengedett összeg: 
2480 K. A Déchy-féle alumneumi kedvezményt Meizel József 
VIII. o. t. kapta, inig a két alumneumi senior lOO—100 K el
engedést nyert.

XI. A tanulók névsora.
I. osztály.

Bágel Milutin Grandtner Pál
Borszig Ernő Grecsó Márton
Bukovszky János Gressó Géza
Burger Tivadar Hanvai Valéria
Csendes Frigyes Havran István
Csipka Andor Hegyi Pál
Derék Dezső Holesch Oszkár
Dianiska Rezső Hudoba László
Dobrik György Hugyecz Géza
Dunai István Huszár István
Fischer Jenő Imre Lajos
Fixl Zoltán Janovecz Károly



Jurányi Alajos 
Koreny Géza 
Koritsánszky Gusztáv 
Kovács János 
Kovács József 
Kovácsik János 
Kozsehuba Samu 
Laczko Jenő 
Lebovics Tgnácz 
Lebovics Miklós 
Lellek Dániel 
Leskó Lajos 
Lipcsei Béla 
Liplich Kái’oly 
Lőwy Béla

II.
Ádámy János 
Berecz József 
Bogsch László 
Borszig Gyula 
Bothár László 
Czaban Pál 
Czambel Gyula 
Chovan Kálmán 
Csajka György 
Csendes József 
Deckmann Béla 
Erdős Ferenc 
Feriancsik Illés 
Ferjentsik Elemér 
Hágen Edgár 
Hanvai Pálma 
Hegyi Gyula 
Holéczy Dezső 
Hrivnyák Margit

Lupták Vilmos 
Neu László 
Reichmann László 
Riecsánszky Dezső 
Rosenberg Imre 
Schulcz Gyula 
Stern Emil 
Szekurisz Samu 
Szomora W. Máté 
Teich ner Arthúr 
Tiefenthaler Dezső 
Tyurek Mátyás 
Urszinyi György 
Zlatner Károly 

'  (53.)

osztály.
Hugyeéz Géza 
Jamriska Dusán 
Klimo Zoltán 
Kontur Pál 
Linhárt Tibor 
Marcsek Márton 
Markó János 
Matós János 
Medveczky Károly 
Peieberger László 
Plaszky Aladár 
Szabadi Géza 
Sztrelecz György 
Télessy Jenő 
Uhrin Zoltán 
Újhelyi György 
Veljacsik Sándor 
Zsarnoviczky Iván

(37.)



111. osztály.
Bartkó Erzsébet 
Bányász Andor 
Becska Sándor 
Bél Sándor 
Derék Kálmán 
Dlnholuczky Béla 
Faykiss Zoltán 
Figuss Vilmos 
Filipko János 
Furgyik Gusztáv 
Gressó Lajos 
Gruszmann József 
Hegyi László 
Holesch Zoltán 
Holly Márton 
Hrivnyák Ilona 
Hugyecz Hona 
Hiring Mihály 
Ivan Gyula 
Izák Vilmos 
Jeszenszky Lajos 
Kachnics István

I V.
Adámy József 
Andrasovan László 
Bittera Géza 
Buchsbaum Árpád 
Chovan Ödön 
Dávid Béla 
Dvihally Edömér 
Forsthof fér Gyula 
Hajdú Dezső 
Hanvai Andor 
Heinlein Zoltán 
Hilmer Dániel

Korónyi Gyula 
Kovácsik János 
Kovácsik János 
Krompecher László 
Kucsera János 
Kurjatkó András 
Kurtha József 
Kuszy Lajos 
Lacsny László 
Lichner Oszkár 
Lipcsei Géza 
Majerszky Pál 
Markovits Lajos 
Penkala Károly 
Plintovics András 
Reinchardt Kornél 
Riecsánszky Dezső 
Szatmári László 
Taubinger János 
Terem Pál 
Vissnyi István

(43.

osztály.
Hrúz Dusán 
Hüttner Zoltán 
Izák János 
Jurányi Kamii 
Kiss István 
Kmetóny Miklós 
Kolbenheyer Pál 
Kovács József 
Kubis Miklós 
Lantai József 
Ormisz János 
Pákán József



Papp Béla Sztankó Ferenc ,
Petelen Dániel Sztankó Miklós
Randuska Angéla Térén Samu
Síkúra János Wiczián Jenő
Sterba Géza Wiczián Lajos
Suhajik Lajos Zsolticzky Ede
Székely László (37.)

V. osztály.
Balczo Miklós Nemann Géza
Drobka Gyula Paulinyi János
Dunajszky József Paulinyi Vilmos
Dulla Máté Reinchardt Sára
Furgyik János Rusznyák Rezső
Gachal Kálmán Savói András
Hegedűs István Sefranko Lajos
Hüttner Brúnó Seidner Jenő
Jorcsik Emilia Slávik Wladimir
Jorcsik Ilona Sloszjár Gyula
Keppich Lidia Soltz Gábor
Klimo András Stibrányi Pál
Koritsánszky Oszkár Szabó Béla
Krieser Erzsébet Sznopko János
Krno Lajos Toperczer Béla
Lichner Vilmos Vesel Milán
Lisony Emil Vesel Mirkó
Májer Zoltán Wladár Zoltán

(36.)
VI. osztály.

Adámy Sándor Chrenóczy Nagy Edith
Ádler Dezső Dluboluczky Anna
Blatniczky Aladár Drakó Vilmos
Brecska Etel Droba János
Buhescu Ilona Gasparik Antal
Cservény György Goldbecher Jenő
Chorváth Cyrill Horánszky Adolf



Hr űz Vera Singer Klára
Kiszely Zoltán Stollmann László
Kontsek János Stubna Imre
Kovács Margit Szabó Rózsi
Krcsméry Miklós Telek Lea
Kubin András Turczer Béla
Peierberger Alajos Waloczky Vilmos
Pór János Wott Lenke
Rusznák József (31.)

Adamcsik Emilia Majling Ede
Adámy Rezső Perczian Aladár
Fnrgyik Sarolta Rosenauer György
Havran Vilmos Schlosser István
Jerem Aurél Síkúra János
Kaiser Emil Soltz Sándor
Keszler Eugenia Sonnenfeld Margit
Klekner Mihály Svihra János
Kirchner Jenő Újhelyi Tibor
Klimo Gyula Vesel Iván
Kréter András Wiczián Dezső
Kubin András Wladár Gyula
Laczkó László (25.)

Ambrósz Béla Löffler Gyula
Bellus Emil Lukács Jenő
Blaskó János Meisel József
Blaskó Károly Mlinarik Pál
Holesch Árpád Nagy Izabella
Hugyecz Pál Nemann Béla
Jurányi Kálmán Olerinyi Ottó
Kirsteuer Kristóf Orauszky János
Krausz Béla Reinchardt János
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Slavik Ilona Weszter László
Slavik Iván Wünsch Sándor
Szabadi Béla (23.)

Vili. osztályt pótló tanfolyam.
Kaiser Emil Kabin András
Kirchner Jenő Schlosser István
Kréter Endre Újhelyi Tibor (6.)

üegyzet: E hat tanuló a VKM. 2304. ein. sz. rend. alapján 
április hóban a VII. osztályból fellépve elvégezte a 
VIII. osztályt pótló tanfolyamot is.

Xll. Érettségi vizsgálatok.
Miután intézetünk több tanulóját á népfelkelésről szóló 

törvény az iskola padjaiból szólította fegyver alá, a VKM. úr 
7. és 2304. ein. sz. rend. értelmében két Ízben tartottunk a tanév 
folyamán érettségi vizsgálatot.

A január hóban tartott szemlén alkalmasnak talált 9 ifjú 
közül a VIII. osztályból 8-an sikerrel letéve az osztályvizsgát 
érettségi vizsgálatra állottak március 7-én. Közülök jeles érett lett 
Meisel József, ki tehnikai és Slávik Iván, ki vegyészi — jól érettek: 
Krausz Béla, ki tehnikai és Orauszky János, ki erdészeti — érettek 
lettek: Blasko Károly, ki gazdászati; Hugyec.z Pál, ki orvosi; 
Jurányi Kálmán, ki gazdászati és Wünsch Sándor, ki szintén 
gazdászati pályára lép.

Az idézett rendelet szerint az ez időben a VII-ik osztály
ról a VIII. osztályt pótló tanfolyamra fellépő népfelkelésre kö
telezett 5 tanuló, valamint 7 beirt tényleges katona magán- \  
tanulója a Vili. o.-nak s egy az előbbi tanfolyamról két tárgy
ból javító vizsgálatra utasított bevonult tanuló sikerrel meg
szerezve a VIII-ik osztályról a bizonyítványt, április 26. és 27 
napjain szóbeli érettségi vizsgálatot tettek. A 13 ifjú közül Kubin 
András jó, a többi 10 pedig egyszerű érett lett. 2 pedig 1—i tárgy-
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ból az ősszel Aszódon tartandó javitó vizsgálatra utasittatott. A 
sikerrel vizsgázó ttak közül theologiai pályára lép : Kubin András, 
erdészetire : Ambrosz Béla, Mlinarik Pál, gazdaságira : Blaskó 
János, Kirsteuer Kristóf, Kréter Endre, orvosira : Újhelyi Ti
bor, katonaira : Hölesek Árpád, Olerinyi Ottó, Schlosser István, 
közigazgatásira: Kaiser Emil. Mind -a két vizsgálaton a mi
niszteri rendelet intézkedése szerint az intézeti igazgató elnökölt.

A rendes érettségi vizsgálatra 7 tanuló jelentkezett: 0 fiú 
és 2 leány. Püspök úr Öméltósága az írásbeliek idejéül május 
16., 17. és 18. napját tűzte ki, míg a szóbeli érettségi vizsgá
latra június 17-ikét. Öméltósága a vizsgálaton elnöki tisztében 
való helyettesítésére Bakai] Péter nagyócsai ev. lelkész fő
esperes urat kérte fel, míg a magas kormány képviselőjéül 
Wiesinger Karóig aranyosmaróti áll. főgitnn igazgató urat 
küldte ki. Az Írásbeli vizsgálatra a püspök úr a következő té
teleket tűzte k i:*

1. Magyar nyelvből: A reformáció hatása a magyar 
irodalomra. Eredmény: jeles —, jó 3, elégséges 4.

2. Latin nyelvből: Ovidius: Metamorphoseon 1. XIV. 
581—609. Eredmény: jeles 1, jó: 3, elégséges: 3.

3. Mennyiségtanból: 1) Egy háromtagú számtani sorban 
az első és második tag négyzetének összege 1586, a második 
és harmadik tag négyzetének összege 2330 ; melyik ez a szám
tani sor. 2. Egy 1440 cm3 köbtartalmú és 30 cm. magasságú 
egyenes kúpból lehető legnagyobb gömböt kell faragni; 
mekkora lesz ennek a gömbnek a felszíne és köbtartalma ? 
Eredmény : je les: 1, jó : 2, elégséges : 4.

A junius 17-én megtartott szóbeli érettségi vizsgálat a 
következő eredménnyel végződött: jeles érettek lettek Lukács 
Jenő, ki theologiai és Slávik Hona, ki"orvosi; jól érettek: 
Bellus Emil, ki építész-mérnöki, Nagy Izabella, ki festőművé
szeti, Nemann Béla, ki orvosi; egyszerűn érettek Löffler Gyula 
és Weszter László, kik erdészeti pályára lépnek.

Kedves kötelességünknek tartjuk, hogy úgy az elnökló 
Bakay Péter főesperes úrnak, mint a kormányt képviselő 
Wiesinger Károly igazgató úrnak szives és tapintatos közre
működésükért hálás köszönetét mondjunk.
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XIII. Értesítés a jövő tanévre.
1. Az 1918—19-ik tanév szeptember 1-én veszi kezdetét. 

Szeptember 1., 2. és 3. napján történik a tanulók beiratása, 
4-en megnyitjuk a tanévet s 5-én megkezdjük a rendes taní
tást. A javító és pótló vizsgálatokat augusztus 30. és 31-én 
tartjuk meg. Szeptember 1-én (vasárnap) is lesz beírás.

A későbben jelentkező' tanulók csak azon esetben vétet
nek fel, ha késésüket elfogadható okkal indokolják.

2. Minden tanuló az első fölvétel alkalmával szülője, 
gyámja vagy megbízottjuk kíséretében tartozik megjelenni s 
az előző osztály sikeres elvégzését igazoló bizonyítványt, to
vábbá anyakönyvi kivonatát, himlőoltási és ha már 12 éves 
— ujraoltási bizonyítványát köteles bemutatni.

3. Az 1. osztályba oly tanulók vétetnek föl, kik életük 
9-ik évét már betöltötték s vagy bizonyítvánnyal, vagy fölvé
teli vizsgálattal igazolják a kellő előkésziiltséget.

4. Bejáró leánymagántanulót az I—III. osztályba nem 
veszünk fel. Vasúton bejáró leánymagántanuló az intézetet 
nem látogathatja. Felsőbb osztályba is csak annyi új bejáró 
leánytanuló vétetik fel a fiú tanulók beírása után szeptember 
6-án, hogy a régieket beszámítva a létszám legfeljebb 30 lehet.

A bejáró leánymagántanulók fejenként 40 K dijat fizet
nek a felügyeleti intézményre. A felvételnél, melynek vizsgá
ját a beíráskor kell tetenni, első sorban a helybeli és vidéki 
ev. leányok jönnek tekintetbe. A be nem járó leánymagán
tanulók száma nincs korlátozva.

5. Az V. osztályba lépő tanuló szülője vagy gyámja kö
teles kijelenteni, hogy fia vagy gyámoltja az 1899. évi XXX. 
t. c. értelmében a görög nyelvet, vagy az idézett t. c.-ben 
meghatározott görögpótló irodalmat és rajzot fogja-e tanulni.

6. Azon tanúló, ki a rendes tantárgyak egyikéből elég
telen osztályzatot kapott, a beálló tanév elején az e célra ki
tűzött időben javító vizsgálatot tehet. Ez iránt az igazgatónál 
jelentkezni kell.

Aki két tárgyból kapott elégtelen osztályzatot, csak fele
kezeti főhatóságunk engedélyével bocsátható javító vizsgálatra.

Ezen engedély elnyerése végett a méltós. és főtiszt.
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Scholtz Gusztáv püspök úrhoz intézett folyamodványok f. évi 
julius hó 10-ig az igazgatóságnál nyújtandók be.

7. A tandíj az államival lesz egyenlő, (tehát annyi lesz, 
mint a helybeli kir. kath. főgimnáziumban). Tanári nyugdíj
alapra, fölvételi dij s egyéb illetékek címén 16 K 50 f fize
tendő. A tandíj negyedévi előleges részletekben, a többi 
16 K 50 f-t járulék, mely senkinek sem engedhető el, a beha
táskor egyszerre fizetendő ki. Ezen illetékeket a magántanulók 
is kötelesek megfizetni.

A szabadkézi rajz tanítási dija egész, évre 10 K.
8. Az alumneumban az ebéd és vacsora dija 300 K, az 

ebéd külön 200 K. Evőeszközökre minden alumnista 2 K-át 
fizet. E dijak is előleges részletekben fizetendők.

9. A szegény s a mellett szorgalmas és jó viseletű ta
nulók a helybeli ev. egyház iskolai tanácsához folyamodhat
nak a tandíj, illetőleg az alumnenmi dij elengedéséért. Az erre 
vonatkozó kérvények a tanév második felében az igazgatóság
nál adandók be, miután a folyamodók szorgalmuknak és példás 
magaviseletöknek tanúbizonyságát intézetükben már megadták.

10. Az intézet segélyegyletétől azon tanulók, akik már 
látogatták az intézetet, kölcsönkönyveket csak úgy kaphatnak, 
ha a kért könyveket felsorolva julius 10-ig a vezető tanárhoz 
folyamodnak. A tankönyvekben ez évben se lesz változás.

11. Lakást fogadni az igazgatóság előleges tudta nélkül 
a tanulónak nem szabad. Azért a lakásadókat figyelmeztetjük, 
hogy az igazgatónál előre be nem jelentett helyen tanulót el
fogadni nem szabad.

12. Megemlítjük még, hogy a vidékről bejáró tanulókra 
tekintettel az egyhuzamban való (8—1 óráig) tanítás van in
tézetünkben1 A bejáró vidéki tanulók részére e tanévtől kezdve 
napközi otthont létesítettünk, melynek igénybe vétele minden 
oly bejáró tanulóra kötelező, kik nem részesülnek városunkban 
bebizonyitottan ha csak napközi lakással is. A napközi otthon 
a szomszédos Evang. Egyesület külön helyiségében lesz, hol a 
tanulók felügyelet és tanári ellenőrzés alatt állanak majd. A 
napközi otthon és a felügyelet költségeire havi 3 K fizetendő.

Mindennemű felvilágosítással szívesen szolgál az intézet 
igazgatósága.



XIV. Statisztikai kimutatás

Jegyzet :  A Vll osztályból besorozott s évközben Vili. osztályt pótló tanfolyamot végzettek e statisztikában nincsennek 
kimutatva.
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