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Igazgatói jelentés a tanintézet 1874/5 tanévi 
állásáról.

A. A főiskola kormánya.
1. A főiskola fe lü g y e lő ]e  tekintetes Mossóczy Lajos úr.
2. F ő isk o la i tanács. Elnöke: Samarjay Károly, alelnök: 

Jeszenszky József. Tagjai: Geyer János, esperes, Szeberényi 
Lajos, lelkész, Chalúpka András, Czilchert Károly, Falb Pál, 
Fink György, Hacker Károly, jegyző, Kesselbauer György, Ma- 
tucha Konrád, Schulpe Emil, Szandtner Rudolf, Tomka Kálmán, 
Zechmeister G. A tanári karból: Csecsetka S. mint igazgató, 
Glatz Henrik és Góbi Imre.

B. Gymnasium.
I. Tanári személyzet.

1. Igazgató: Csecsetka Sámuel előadta a vallástant a VII. 
osztályban h. 2 órában.

2. R endes ta n á ro k  :
Lothar Dániel előadta a mennyiségtant a II., III., IV., 

természetrajzot a II., III., V. és VI. osztályban li. 17 órában. 
Osztálytanár a II. osztályban.

Ernericzy Lajos előadta a latin nyelvet s ókori történelmet 
az V., s bölcsészetet a VII. és V III. osztályban h. 13 órában. 
— Osztálytanár az V. osztályban.

Fuchs Albert előadta a mennyiségtant az V., VI., VII., a 
vegytant az V. és a természettant a V ili. osztályban h. 17 
órában.

Góbi Imre előadta a magyar nyelvet s történelmet a VI., 
VII. és VIII. osztályban h. 16 órában. — Osztálytanár a VII. 
osztályban.
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Gräflich József előadta a vallástant, latin, magyar és német 
nyelvet, földrajzot és történelmet a II. osztályban k. 15 órában.

Harmatit Károly előadta a vallástant, latin, magyar és 
német nyelvet s történelmet a I I I . , magyar nyelvet a IV. osz
tályban k. 18 órában. — Osztálytanár a III. osztályban.

Kámory Sámuel előadta a vallástant az V. YI. s latin 
nyelvet a YI. osztályban k. 9 órában.

Lichner Pál előadta a latin és görög nyelvet a YII. és 
VIII. osztályban k. 18 órában. — Osztálytanár a VIII. osztályban.

Liska Sámuel előadta a vallástant a IY. és V III., latin s 
német nyelvet, földrajzot s történelmet a IV. osztályban, tót 
nyelvet a gymnasiumban; k. 18 órában. — Osztálytanár a IV. 
osztályban.

Michaelis Vilmos előadta a német nyelvet az V., VI., VII. 
és VIII., s görög nyelvet a V. VI. osztályban k. 17 órában. — 
Osztálytanár a VI. osztályban.

Szeberényi Lajos október óta beteg lévén nem tanított.
3. R e n d k ív ü li ta n á ro k :
Adamis Károly előadta a latin nyelvet, számtant s föld

rajzot az I. s magyar nyelvet az V. osztályban h. 14 órában.
Bószner János római kath. vallástanár előadta a vallástant 

k. 3 órában.
Zorkóczy Sámuel előadta a mennyiségtant, természetrajzot 

és vallástant az I. s a természettant a III. és IV. osztályban 
h. 12 órában.

4. M e llé k ta n i tó k :
König Hugo lycenmi rajztanitó, tani tóttá a rajzot s ábrá

zoló mértant kefénként 14 órában.
Hekker Adám tanította a szépírást az I. és II. osztályban 

k. 2 órában.
Christe Ch. V. franczia nyelvmester.
Martinengo Nándor tornamester.
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II. Előadott tautiiľgyak.

a) K ö te leze tt tan tárg y ak .

Első osztály.
V a llá s ta n . Ószövetségi válogatott szakaszok alapján a 

hit- s erkölcstani igazságok fejtegetve, h. 2 óra.
L a t in  nyelv . Schulz-Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve 

szerint, alaktan a szenvedő' igealakig a hozzá tartozó gyakorla
tokkal; h. 6 óra.

M agyar ny e lv  h. 2 óra. Alaktan Írásbeli gyakorlatokkal 
(K. K. Sárospataki m. nyelvtan.) Költemények emlékelése s 
elemzése. (Dlhányi olvasókönyve.)

N ém et nyelv  h. 2 óra. Az alaktan elméletileg és gyakor
latilag T. K. Rassmann német nyelvtana és Mager olvasókönyve.

F ö ld ra jz  Bellinger-Fényes tankönyve szerint h. 3 órában. 
Általános földrajz, az egyes földrészek termékeinek ismertetésé
vel együtt.

M enn y iség tan  h. 3 óra. A négy első művelet egész s 
közönséges törtszámokkal, a számok oszthatósága, a legkisebb 
közöstöbbes.

Téralaktan, vonalok, szögek, háromszögek; — különféle 
geometriai mértékek és szögletek s azokból folyó alaptételek. 
T. K. Mocznik-Szász és Mocznik-Szabóky.

T erm észe tra jz  h. 2 óra. Első félévben: emlős állatok; 
második félévben: ízállatok. T. K. Dorner József állattana.

S zép írás  h. 2 óra.

Második osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok 
alapján a hit- s erkölcstani igazságok fejtegetve.

L a t in  n y e lv  h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendkívüli szókra nézve; a hajlítliatlan beszédrészek. Írás
beli gyakorlatok; szavak, mondatok, mesék emlékelése T. K. 
Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M agyar nyelv  h. 2 óra. Az alaktan folytatása, szaval- 
lások s irályi gyakorlatok. T. K. Dlhányi olvasókönyve.
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N ém et n y e lv  h. 2 óra. Alaktan folytatása, olvasmányok 
Mager olvasókönyve nyomán.

F ö ld ra jz  elsó' félévben h. 3 óra. Európai államok s Magyar- 
ország bővebb leírása; térképi vázlatok készítése. T. K. Batiz- 
falvi földrajza.

T ö rténelem  második félévben h. 3 óra. Ókori történelem 
életrajzokban. T. K. Zsilinszky.

M enn y iség tan  h. 3 óra. A négy elsó' mívelet tizedes 
törtekkel s többnemü számokkal. Mértani viszonyok, arányok és 
hármas szabály. Három- négy- és sokszögek T. K. Mocznik-Szász 
és Mocznik-Szabóky.

T erm észe tra jz  h. 2 óra. Első félévben állattan Dorner 
tankönyve nyomán; második félévben növénytan jobbára szem- 
léletileg.

S zép írás  h. 2 óra.

Harmadik osztály.

Y a llá s ta n  h. 2 óra. Kér. egyháztörténet különös tekin
tettel magyarhoni reformatio történetére, s rövid symbolika. 
T. K. Pálfy, a kér. egyház rövid története kisebb kiadás.

L a tin  n y e lv  h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan és a 
melléknevek és névmások sajátságos használata. Schulz-Kiss 
latin nyelvtana szerint szóbeli és Írásbeli gyakorlatokkal, heten
kénti házi gyakorlatokkal. -— S ie b e lis -H o rv á th  Tirocinium 
poeticum czimű olvasmányokból I. 1., 36—48. 62—84. — 2., 41—49.
— II. 1., 1—40. — 2., 4., 5., 8., 11., 17. az első félévben. — I. 3. 
4., 50—61. — II., 3. 6. 7. 10. 13. 18—20. a második félévben.
— "Weller olvasókönyvének I I I .—VII. szakaszait az első, — 
V III.—X. szakaszait a második félévben.

M agyar nyelv  h. 2 óra. Magyar mondattan és Körmon
dattan. írásbeli jelek használata és helyes irástan folytonos 
óráról órára készített gyakorlattal, kéthetenkénti házi munkával. 
Azonkívül költemények elemzése, fordítása németre s emlékelése 
kéthetenként szavalás. T. K. Sárospataki magy. nyelvtan, s 
Erdélyi J. Péter magy. olvasókönyve III.

N ém et nyelv  h. 2 óra. A német nyelvtan ismétlése elejé
től végig, folytonos óráról óróra készített gyakorlatokkal s két
hetenként házi dolgozattal. Azonkívül költemények elemzése,



7

fordítása magyarra s emlékelése. T. K. Rassmann n. nyelvt. 
Mager olvasókönyve I.

T ö rtén e lem  h. 4 óra. A közép- s újkori történelem élet
rajzi vázlatokban. Zsilinszky tankönyvének II. kötete szerint 
Spruner-Brettschneider-féle fali abroszok használatával, térképek 
és kortáblák készítésével.

M enny iség tan  h. 3 óra. Rövidített szorzás és osztás, 
olasz gyakorlat, egyszerű hármas szabály különböző' alkalma
zásaiban. Ellentett mennyiségek, hatványok és gyökerek. T. K. 
Mocznik-Szász.

Sokszögek, az egyenes oldalú idomok átalakítása s terü
letűk kiszámítása; a három- és sokszögek hasonlósága. T. K. 
Mocznik-Szabóky.

T e rm észe ttan  h. 2 óra. Első félévben ásványtan. Máso
dik félévben physika. A testek általános tulajdonságai, a hőtan 
alap elemei. T. K. G-reguss természettana.

Negyedik osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Hittan és erkölcstan. T. K. Tischer- 

Margócsy. A kér. vallás alapvonásai.
L a t in  ny e lv  h. 6 óra. Syntaxis, különösen módtan meg

felelő szó- és írásbeli fordításokkal, Schulz-Kiss 1. mondattana és 
gyakorlókönyve nyomán.

Cornelius Néposból: Phocion, Timoleon, De regibus, Ha
milcar, Hannibal, Cato és Atticus; előkészülés, elemezés, magya
rázás, fordítás s részben emlékelés. — Latin prosodiából a lénye
ges szabályok. — Siebelis Tirocinium poeticumának III. könyvé
ből 7 kiszemelt szakasz olvasva, elemezve, fordítva s 5 emlékelve 
is. Hetenként egy Írásbeli magyar-latin fordítás otthon.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Szókötéstan u. m. a névragok, 
nevek, igék stb. használata. Szórend. Irálytan. Továbbá: költemé
nyek elemzése s emlékelése, kéthetenként szavalás. T. K. Erdélyi- 
Indali P. m. olvasókönyve IV. — Sárospataki magyar nyelvtan.

N ém et nyelv  h. 2 óra. A haladottakkal: helyesírás, mon
dattan és interpunctio. T. K. Rassmann Leitfaden beim Unter
richt in d. Grammatik. Irályi gyakorlatok. A kezdőkkel: alak
tan, magyar-német fordításokkal, Steinacker-Ballagi n. nyelvtana 
szerint. Mager olvasókönyvéből olvastatott, elemeztetett, fordít- 
tatott s emlékeltetett 11 szemelvény.
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F ö ld ra jz  és tö rtén e le m  h. 4 óra. Az első' félévben az 
osztrák-magyar birodalom földrajza Batizfalvi tankönyve alapján. 
A második félévben: Magyarország története Szász Károly tan
könyve szerint; térképek és kortáblák készítésével.

M enny iség tan  h. 3 óra. Összetett hármas szabály, társa
sági, vegyítési és láncz-szabály. A négy első mívelet algebrai 
mennyiségekkel, elsó' fokú egyenletek egy ismeretlennel. T. K. 
Mocznik-Szász.

A kör és tömeg-mértan, Mocznik-Szabóky szerint.
T e rm é sz e tta n  h. 3 óra. Erőtan, hang- és fénytan, dele

jesség, villanyosság. A kísérletek megtétele után az ifjúsággal 
közösen megbeszélt tapasztalatok, és az ezek alapján felállított 
törvények tollba mondattak.

Ötödik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Bevezetés az ótestámentomba. Magya
rázva : Zsoltár 106. 107. 108. 114. Példabeszédek 12. 13. II. Sám. 
15—18. Ezsaiás 13—16.

L a t in  n y e lv  h. 5 óra. Caesar 1., II., III., IV., és Ovi
dius Metamorph. több szakasza olvasva, értelmezve, fordítva és 
részben emlékelve is. A versmérték, régiség- és regetani ismer
tetések alkalmilag. Irályi gyakorlat egy órában.

Görög n y e lv  h. 4 óra. Görög nyelvtan. A fő- és mellék
név, névmás és számnév ragozása; a rendes hajtogatású w igék 
praesens tője, az összevont igék; ide tartozó darabok szó- és 
írásbeli fordítása s elemzése. T. K. Lichner P. nyelvtana és 
Schenkel-Kiss olvasókönyve.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Verstan és a költői Írásművek 
elmélete a drámáig. Példánydarabok olvasása, fejtegetése. Irály- 
gyakorlatok. T. ív. Torkos László költészettana.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Szókötés gyakorlatokkal és mon
datképek készítésével. Mager olvasókönyvének II. részéből pró
zai és költői darabok olvasása, magyarázata, emlékelése. Irályi 
dolgozatok.

A kevésbé haladottakkal nyelvtani tanulmányok és fordí
tások, válogatott költemények emlékelése.

T ö rtén e lem  h. 4 óra. Ó kor: a keleti népek, görögök 
és rómaiak története Augustusig, főtekintettel a népek vallási,
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állami, művészeti és irodalmi fejlődésére. T. Ív. Batizfalvi,
I. rész.

M ennyiségtan , h. 3 óra. Általános fogalmak, a számok 
tulajdonságai, mérés, a szorzat és hányados tulajdonságai, közön
séges és tizedes törtek, hatványozás, gyökkivonás, viszonyok és 
arányok, reciprocus érték. Mértanból : rajzolási gyakorlatok, 
szögek, háromszögek, összeesés, négyszögletes idomok, párlag, 
ferdeszögű egyenköz és háromszög terűjét számolás által ki
találni. Pythagoras tétele, kör, körmérés, sokszögek, testtan.

T e rm észe ttan . Az első félévben : vegytan, Fuchs A. 
füzetei szerint, hetenként 2 óra; a második félévben ásványtan 
h. 3 órában. T. K. Dorner ásványtana.

Hatodik osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Bevezetés az Újtestámentomba. Ma

gyarázva : Lukács évangyélioma, Pál apostolnak a Kolossza- 
beliekkez Írott levele és Péter első levele.

L a t in  n y e lv  h. 5 óra. M. T. Ciceronis oratio pro Sex. 
Roscio I—XXXVIII. — P. Virgilii M. Aeneidos X. Az első fél
évben a nyelvtan ismételése. Irály  hetenként egyszer.

G örög ny e lv  h. 4 óra. A rendes w igék hajtogatása be
fejezve, a fii és rendhagyó igék; előkészület, elemzés, szó- és 
Írásbeli fordítás. T. K. Liclmer nyelvtana és Schenkel-Kiss elemi 
olvasókönyve. — A második félévben epigrammák, apróbb el
beszélések, mesék és Xenophon Anabasisából Schenkel-féle ki
adás szerint az I., II., III. és IV. szakasz.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. A dráma elmélete, példákkal 
világosítva. Szónoklattan. Gyakorlatok a szónoki előadásban. 
T. K. Zsilinszky. A hozzátartozó példák olvasása, irály gyakor
latok.

N ém et nyelv  h. 2 óra. Versmérték és költészettan. T. K. 
Gredy F. M. „Die d. Poetik.“ Olvasmányok Mozart Lesebuch 
für O. G. I. kötetéből. Irályi dolgozatok.

A kevésbé haladottakkal mint az V. osztályban.
T örténelem  h. 3 óra. Az ókor a nyugoti császárság tör

ténetével befejezve. A középkor története. A  középkori művelt
ség átnézete. T. K. Hunfalvy J . Egyet Tört. II. K.

M en n y iség tan  h. 3 óra. Ellenkező mennyiségek, hat mű
tét többtagú egész mennyiségekkel, törtekkel, hatványokkal
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gyökmennyiségekkel. Egy gyökű hatványok, irrationalis mennyi
ségek, első és másodrendű egyenletek, egy és több ismeretlennel. 
-— Mértanból: szigorú meghatározása a mértani fogalmaknak; 
a geometriai törvényeknek algebrai kifejezése és a kitalált jelze
teknek átalakítása, kerület, terület, és testtartalomnak kitalá
lása jelzetekben, gömbszeletek.

T erm észe tra jz  h. 3 óra. Az első félévben rendszeres állat
tan, Miliálka Antal tankönyve szerint. A második félévben rend
szeres növénytan kézirat nyomán.

Hetedik osztály.
Vall ás ta n  h. 2 óra. Általános egyháztörténet. T. K. 

Pálfy J. soproni egyháztörténete.
L a t in  nyelv  h. 5 óra. Horatiusból 46 költemény. Cicero 

Tuséul, és Brutusából, Tacitus Histor. German, és Agricolájából 
válogatott szakaszok. Horatiusból több költemény és Ciceróból 
több szakasz emlékeltetett. Irályi gyakorlatok.

H ellen  n y e lv  h. 4 óra. Ilias első feléből mintegy 1100 
versnyi szemelvény olvastatott; a xenophoni chrestomatiából 
szintén válogatott szakaszok.

M agyar n y e lv  b. 2 óra. A m. Írod. története Kazinczy 
Ferenezig. Jellemző mutatványok olvasása az egyes írók művei
ből. írásbeli dolgozatok. T. K. Toldy tört. és olvasókönyve I.

N ém et n y e lv  b. 2 óra. Irodalomtörténet az Ókortól 
Lessingig. T. K. Pütz V. tan- és Weber olvasókönyve. Irályi 
dolgozatok.

T örténelem  h. 4 óra. Az újkor története a bécsi congres- 
susig. T. K. Hunfalvy J. Egyet. Tört III. kötete.

M enny iség tan  h. 3 óra. Rövid ismétlése a VI. osztály 
pensumának. Láncztörtek, egyenletek, logarithmusok, sorozatok; 
tudományos tárgyalása az arányoknak. Mértan : gyakorlás a 
geometriai bebizonyításokban, trigonometria.

B ö lcsésze t h. 2 óra. Logika. T. K. Beck.

Nyolczadik osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Hittan és erkölcstan, írott füzetek 

szerint.
L a tin  n y e lv  b. 5 óra. Horatiusból mintegy 60 költemény. 

Cicero de oratore és de officiis-ból válogatott szakaszok. Tacitus



évkönyveiből Augustust, Tiberiust, Germanicust, Clandiust és 
Nérót jellemző szakaszok. Irályi gyakorlatok.

H e llen  nyelv  h. 4 óra. Iliasnak másik feléből mintegy 
1200 szemelvény. Plafonból Apológiának és Protagorasnak mint
egy fele;. Kritonból és Phaidonból válogatott szakaszok.

M ag y ar ny e lv  h. 2 óra. A magyar irodalom története a 
Kazinczy-féle nyelvújítástól 1848-ig. A nagyobb költői művek 
tüzetesebb ismertetése, a többi irók müveiből válogatott szaka
szok olvasása. Irásbelj dolgozatok T. K. Toldy II. kötete.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Irodalomtörténet Lessingtől az 
újabb korig. írásbeli dolgozatok. T. K. Pütz Y. tan- és Weber 
olvasókönyve.

T ö rtén e lem  h. 3 óra. A magyarok története az ős időktől 
1848-ig. T. K. Ladányi G. nagyobb történelmi kézikönyve.

T e rm é sz e tta n  h. 6 óra. Fuchs Albert tankönyve szerint.
B ö lc sé sze t h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. Beck tan

könyve szerint.

b) M ellék éa fö lté te lesen  kötelező tan tárgyak .

1. T ó t n y e lv :
Az algymnasiumban h. 2 óra. Alaktan, fordítási gyakor

latokkal összekapcsolva; költemények elemezése, fordítása s 
emlékelése.

2. F ra n c z ia  n y e lv  h. 2 óra. 1 frt 50 kr. havidíj mellett.
3. T o rn á s z a t h. 2 óra. Tanítási díj egy évre 6 frt.
4. Á brázo ló  m é rtan  h. 2 óra, azok számára, kik a poly- 

technikumra készülnek.
5. R a jz ta n ítá s . A rajzolásban 57 tanuló három csopor- 

tozatra osztva nyert oktatást h. négy-négy órában. Tandíj egész 
évre 10 frt 50 kr. Ábrázoló mértanban 12 felsőgymnasiumi tanuló 
nyert oktatást.

C. T h e o l o g i a i  i n t é z e t .
I. Tanári személyzet.

1. Igazgatótanár : Csecsetka Sámuel.
2. Rendes tanárok: Emericzy Lajos, Glatz Henrik, Kámorg 

Sámuel, Széberényi Lajos.
3. Rendkívüli tanár : Liska Sámuel.
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II. Előadott tantárgyak.

Első évfolyam.

E g y h á z tö r té n e t h. 4 óra. — Csecsetka.
Ú jszövetség  m a g y a ráza ta  h. 4 óra. — Glatz.
H o m ile tik a  és K a te c h e tik a  h. 2 óra, írott füzetek. — 

Grlatz.
L i tn rg ik a i  és k o m ile tik a i g y a k o rla to k  második fél

évben h. 2 óra. — Liska és Geyer J. esperes.
H éber nyelv . Nyelvtan. — I. Mózes 1—3. rész. — Exod. 

13. — Levit. 21. — Numer. 35. — Deuteron. 12. — II. Kir. 11. 
h. 3 óra. — Kámory.

B ib lia i R ég iség tan . Istenitisztelet. Sátor templom 
helyett. A sátor szerei. A Salamonféle templom. Ünnepek stb. 
Második félévben 2 óra h. -— Kámory.

L a tin  i r á ly  h. 2 óra. — Grlatz.
N evelés és o k ta tá s ta n  első' félévben b. 2 óra. — 

Emeriezy.
E lm é le ti b ö lcsésze t második félévben h. 2 óra. —■ 

Emeriezy.
B ö lcsésze t tö r té n e te  mindkét félévben h. 2 óra. — 

Emeriezy.
B ev ezetés  az Ú jszövetségbe h. 3 óra. ■— Glatz.

Második évfolyam.

K e re sz ty é n  h i t ta n  írott füzetek szerint h. 5 óra. — 
Glatz.

B ev eze tés  az Ú jte s t. b. 3 óra. — Glatz.
Ú jszö v e tség  m a g y a rá z a ta  h. 4 óra. A Synopticusok. 

Elsó' félévben. Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott leveleinek 
magyarázata. II. félévben. — Glatz.

L a t in  i r á ly  h. 2 óra. — Glatz.
E g y h á z tö r té n e t  h. 4 óra, írott füzetek szerint. •— Cse- 

csetka.
Ó szövetség  m a g y a ráza ta  h. 3 óra. Zsoltár 106—115. 

Ezsaiás 13—19. II. Mózes 18—30. részig. — A héber nyelvtan 
ismétlése. — Kámory.

S ym bo lika  h. 2 óra. — Glatz.
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H om ile tika i katecli. liturg. gyakorlatok li. 2 óra. — 
Liska és G-eyer J . esperes.

Harmadik évfolyam.

K eresz ty én  e rk ö lc s ta n  h. 4 óra. — Csecsetka. 
E g y h áz jo g  h. 4 óra. — Csecsetka.
Ú jszövetség  magy. b. 4 óra. — Glatz.
L a t in  irá ly  h. 2 óra. — Glatz.
Sym bolika b. 2 óra. — Glatz.
H o m ile tik a i kát. lit. gyakorlatok b. 2 óra. — Liska és 

Geyer.
Ó szövetség  magy. b. 3 óra. — Kámory.
B evezetés  az Ó szövetségbe, első félévben, h. 2 óra. 

Általános bevezetés. — Részletes bevezetés : a pentateuchos és 
a történelmi könyvek. — Kámory.

Feltételesen kötelező' tantárgy a bibliai tótnyelv, hetenként 
2 óra. — Nyelvtan, olvasás, elemezés, szavallás, irály. Olvasó
könyv : Újtestamentom. — Liska.

Az elmúlt tanévben theologusaink szent beszédeket tarto t
tak a pozsonyi magyar-tót templomban s a közel fekvő evang. 
egyházakban. Azonkívül az algymnasiumi tanulók számára 
novembertől husvétig az iskolai épületben külön isteni tisztelet 
tartatott, mely alkalommal tbeologiai intézetünk tagjai nemcsak 
a szentbeszédek elmondásában, hanem az egész ist. tiszt, vezeté
sében is gyakorolták magokat. Az áhitatosság emelésére szolgált 
a pozsonyi ev. gyülekezet által megszerzett phisliarmonika.

D. Taneszközök és gyűjtemények.

I. K ö n y v tá rak .
1. A Simkó-féle könyvtárban van 7364 mű 12,554 kötet

ben. A könyvjegyzék nyomtatásban jelent meg s kapható 
80 krajczárért; a tanulók megszerezhetik 40 krajczárért. — 
Könyvtárnok : Glatz Henrik tanár.

2. A theologiai könyvtárban van 3781 mű 5121 kötetben. 
•— Könyvtárnoka : Glatz Henrik tanár. — Az 1874 tanévben
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gyarapodott ajándékok által : Löw Lipót úrtól : „Beiträge zur 
jüdischen Alterthumskunde. 2-dik kötet; Pifkó Gusztáv lelkész 
úrtól 5 röpirat; Habermeyer Rezső úrtól: „Antonii Reiseri Au
gustani, S. Augustinus contra Bellarminum et alios scriptores 
papaeos vindicatus.“

3. A harmadik számú lyceumi könyvtárban van 9498 mű 
16073 kötetben. •—■ A 652 lapnyi könyvjegyzéknek ára 1 frt, 
tanulók számára 50 kr. — Könyvtárunk: Harmath Károly tanár.

Gyarapodott ajándékok á l ta l : A magyar tud. akadémia 
beküldötte összes kiadványait 69 db. — A magy. történelmi tá r
saság aj. „A Zichy grófi család okmánytára.“ III. k. — Bier- 
mann asszony aj. 24 könyvet. — Néhai Yrchovszky Alajos 
nyug. törv. ülnök mintegy 171 kötetnyi könyvtárát hagyomá
nyozta szép szekrénynyel együtt. — Bokor József úr aj. saját 
m űvét: „A középiskola eszménye.“

4. Az if jú sá g i k ö n y v tá rb a n  van 424 mű 548 kötetben. 
Könyvtárnok : Harmath Károly tanár.

Gyarapodott az 187-f tanévben:
a) Vétel u tján : Történelmi könyvtár 1—6. füzet. — Verne 

Gyula 4 műve: Öt hét léghajón. Utazás a holdba. Három angol 
s három orosz kalandjai. Utazás a föld körül. — Jó k a i: „Kis 
dekameron.“ és „A magyar nemzet története.“ — Momsen : A 
rómaiak története. 3 kötet. — Duncker : Az ókor története. — 
Müller Miksa : Nyelvtudományi felolvasások. 3 füzet. — Lewes : 
Göthe élete. 2 kötet. — Mesekönyv. 8., 9. füzet.

b) Ajándékok álta l: Sebján János, segédlelkész 2 k. — 
Biermann asszony 3 k. — Nechuta Emil, tanuló 1 k. — Wen dl er 
Lajos, tanuló 1 k. — Spitzer Izsák magántanuló ajándékozott 
12 db. becses, nagyobbrészt egészen új és díszesen bekötött 
könyvet.

5. T an u ló if jú ság i k ö n y v tá ra k :
a) A theol. magyar önképzőkör könyvtárában van 432 k.
b) A gymn. magyar önképzőkör könyvtárában van 1815 k.
c) A tót könyvtárban van 1525 k.
d) A szerb könyvtárban van 592 k.
e) A német könyvtárban van 491 k.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 39,151 kötet.
Ezeken kívül van a lyceumi könyvtárnak több ezerre menő 

eredeti és lemásolt kézirata.
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II. A te rm é sz e tta n i múzeumban van: természettani szer 
478, mathematikai mérszer 47, tömörtani minta 76, vegytani mű
szer 60, vegytani anyag 256, kép 31, gazdasági gép 18.

E tanévben 600 frtért vettünk új szereket, s a gépek és 
szerek javításáért fizettünk 72 irtot 12 krt. — A muzeum őre: 
Fuchs Albert tanár.

E tanévben megszerzett tanszerek:
Központos érintői tájoló. — Segner ellenhatási kerék. — 

Tizedes mérleg. — Ingenhausz-féle hévvezetó'i készülék. — Am- 
pére állványa. — Berczélius fúcsőre való lámpája. — Fogó pla
tina hegyekkel. — Platina pléh. — Platina huzal. — Platina 
kalán, mélyebb. — 12 Bunsenféle elem. — Bravningféle Spectro- 
scop. — Légsúlymérői cső vascsappal. — 4 darab geislerféle cső.
— Bunsen egyetemes tüzelője. — 2 Volumeter Gay-Lussac sze
rint. — Asztal fúvóval bunsenféle tüzelővel. — Kinmayerféle 
foncsor 1jí font. — Hoífmann berzáltali bontója, állvánnyal. — 
Fekete pálagömb 9". — Fény találkozási üveghasáb. — Köszörült 
arragonit lemez, mentelékféle vonalokat mutató. — 3 font hor
gany kisebb darabokban. — Hangvilla, mely hintázásaikat írja.
— 8 derékszögű üvegcső. — Mariotte-féle palaczk. — Anortho- 
scop 12 képpel. — Stereoscop 2 átlátszó képpel. — Vas- és 
szárú lapocka. — Fénytani forgó doboz.

III. A te rm é s z e tra jz i  gyűjteményben van 455 állat, 
2014 növény s 2194 ásvány. — E gyűjtemény őre: Bothár Dá
niel tanár.

Megszereztetett: 1 forraszcső-lámpa, 1 platina hegyű fogó, 
1 platina kanál, 40mm h. s 25ram széles platina-bádog, 8m h. pla
tina-huzal és 50 theca szárított növények számára. Ezen szerek 
75 frtba kerültek.

Ajándékok : Grailich J. tanár egy darab zsombikot; Bier- 
mann asszony szárított phanerogama növényeket, és Bothár D. 
tanár 50 mohot és 50 zuzmót ajándékozott.

IV. A fö ld ra jz i gyűjteményben van 13 ég- s földteke, 
42 fali térkép. — E tanévben gyarapodott „Weisser Ludwig, 
Bilder-Atlas zur Weltgeschichte“ czímű művével. — E gyűjte
mény őre : Adamis Károly tanár.

V. A ra jz e sz k ö z -g y ű jte m é n y b e n  van 816 rajzminta.
VI. A rég iség -g y ű jtem én y b en  különösen megelítendők 

az egyiptomi régiségek.
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VII. E rem g y ü jtem én y . — E gyűjtemény rendezés alatt 
van. Van benne 1326 görög, 2913 római, 60 afrikai, 249 ázsiai, 
200 amérikai, 871 magyar, 252 orosz, 156 török, 294 angol, 
735 franczia, 1433 német, 2491 emlékérem stb. Összesen több 
mint tizenegyezer darab. A rendezés és lajstromozás körül nagy 
érdemei vannak Tekintetes Jeszenszky József és Weisz Tivadar 
uraknak.

E. Jótékonysági rovat.
1. A lum neum . A lefolyt tanévben az alumneumban 97 ta

nuló étkezett; ezek közt volt 14 ingyenes (1 Szeleczky, 5 Zay- 
féle és 6 Zerdalielyiféle), a többi 26 v. 42 frtot fizetett 10 hóra.

Supplicatio utján begyült: H ont, Zólyom és Liptóból 
134 frt 40 k r .; békési, bácsszerémi és bánáti esperességekbó'l 
63 frt 50 k r .; a tiszai superintendentiából 150 frt 57 k r.; a 
nyitrai, trencséni, turóczi, árvái és barsi esperességekbó'l 168 frt 
30 kr.; a budapesti és pestmegyei esp. 43 írt 50 k r .; a dunán
túli sup. 169 frt. 15 k r .; a nógrádi, gömöri és kishonti esp. 
218 frt 95 k r .; a pozsonymegyei esp. 93 frt. 20 kr. Összesen 
1041 frt 57 kr.

Kegyes adományok által gyámolították ezen jótékony inté
zetet : Pálffy János gróf Ö méltósága 17 hízott ürüvel; Pfeiffer, 
Bichter, Wendler és Drehse pékmesterek 16 kosár süteménynyel 
és 60 kenyérrel. Pénzben adakoztak : Spitzer Sámuel úr 10 frt, 
a gálosi gyülekezet 16 frt 80 k r., a miklósfalvi gy. 12 frt., a 
zurányi gy. 10 frt 50 k r . , a hegyeshalmi gy. 10 frt 50 kr., a 
levéli gy. 10 frt 50 kr., a rajkai gy. 10 frt, a járfalvai gy. 4 frt 
30 kr., az oroszvári gy. 2 frt 50 kr. — Összesen 187 frt 10 kr.

Alumneumba felvétetik vallásra való tekintet nélkül minden 
nyilvános tanuló.

Ez intézetnek kamatozó tó'kepénze : 44520 frt.
Gondnoka: Glatz Henrik tanár; senior: Schleifer Armin; 

consenior : Wargha János.
2. A S k a ric z a -Je sz e n á k fé le  convictusban 39 jótétemé- 

nyes kapott ingyen ebédet.
Ephorusa : Glatz Henrik tanár; senior : Zvarinyi Emil.
Tó'kepénze : 44,253 frt 36 kr. — Azonkívül van kétemele

tes háza a belvárosban s 14 holdnyi szántóföldje.
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3. A ta n á r i  n y u g d íj- , özvegy- és á rv a in té z e t elnöke 
Emericzy Lajos, pénztárnoka Michaelis Vilmos. Tó'kepénze 1875 
márczius végén 31,887 frt 63 kr. A segélyzett özvegyek, árvák 
és elaggott tanárok száma 7, kik összesen 1126 frt 55 krajczár- 
nyi segítséget nyertek.

Kegyadományok : Offertorium 8 frt 48 k r ., házassági fel- 
mentvényi díjakból 20 frt, pozsonyi I. takarékpénztár 50 frt, 
pozsonyi I. temetkezési egyesület 10 frt., Adonyi-Lehoczky Julia 
asszony hagyománya 46 frt 6 k r ., Pozsony városa 150 frt, 
Wrchovszky Alajos hagyománya 100 frt. Összesen 384 frt 54 kr.

4. A lýceum  szü k ség le te in e k  fedezésére  adakoztak: 
Egyetemesgyülés a Zelenayféle alapítványból 120 frt, a dunán- 
inneni superintendentia 100 frt, a dunáninneni sup. gyámegylet 
100 frt, a pozsonyi gyámegylet 100 frt, a nagyszombati evang. 
gyülekezet 15 frt 75 k r ., a szentgyörgyi ev. gy. 12 frt 60 kr., 
a miklósfalvi ev. gy. 12 frt, a zurányi ev. gy. 10 frt 50 k r ., a 
hegyeshalmi ev. gy. 10 frt 50 k r., a levéli gy. 10 frt 50 kr., a 
rajkai gy. 10 frt, a járfalvai gy. 4 frt 30 k r., az oroszvári gy. 
2 frt 50 k r . , a gálosi gy. 16 frt 80 k r ., néhai báró Jeszenák 
János örökösei 42 frt, Scheffer Vilmos jogakademiai tanár úr 
10 frt.

5. Ú j a la p ítv á n y o k :
a) A d ony i-L ehoczky  J u l ia  hagyománya 525 frt.
b) Néhai Z elenka D án ie l, volt vanyarczi lelkész és 

nógrádi esperesnek alapítványa. — Az alapító levél így hangzik: 
Alulírott özvegy Zelenka Dánielné született Benedicty Mária, 
megemlékezvén Istenben boldogult férjem Zelenka Dánielnek 
egyszer-másszor nyilvánított szándéka s azon hálás előszereteté
ről, melylyel ő, az őt a papi pályára kiképzett pozsonyi ágost. 
hitv. ev. főtanoda iránt mindenkor viseltetett, — nevezett férjem 
emlékezetére, nagykorú gyermekeim beleegyezésével és a nógrádi 
árvaszéknek kiskorú gyermekemre vonatkozó jóváhágyásával, a 
pozsonyi ágost. hitv. ev. főtanoda th e o lo g ia  in té z e té n é l 
„Zelenka D á n ie l“ nevezete alatt 500, azaz ötszáz o. é. forintot 
ezennel alapítok s azt jelenleg készpénzben s oly kívánattal 
fizetem le, hogy az gyümölcsözőleg és biztosan helyeztessék el; 
— hogy annak kamatai évenként, a köz vizsga alkalmával, a 
th e o lo g ia i in té z e t  m ag y ar érze lm ű  növendékei egyikének 
ösztöndíj gyanánt kiadassanak, — hogy ennek elnyerésénél egy-

2
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forma kitűnőség és erkölcsi viselet mellett, az ott netalán tanuló 
Z elenka avagy B en ed ic ty , — ily en ek  nem lé té b e n  pedig 
nóg rád  és pestm egyei sz ü le té sű  p ap i és ta n í tó i  csalá
dokból származott theologusoknak előny adassék. Kelt Vanyar- 
czon 1875. május 2-dikán. Özvegy Zelenka Dánielné született 
Benedicty Mária.

c) Néhai W rch o v szk y  A lajos alapítványa. A végrende
let harmadik pontja így hangzik: „A pozsonyi evangélikus 
lyceumnak a nyitrai takarékpénztári részvényeimből négy dara
bot és pedig a 280., 281., 294. és 296. számú nyitrai takarék- 
pénztári részvényeimet, — melyek ez évben 120 irto t jövedel
meztek s remélhető, hogy jövőben többet fognak jövedelmezni, — 
mint alapítványt oly formán hagyományozom, hogy ezen négy 
részvény utáni osztalékok s ezek tőkésítendő kamatai mindaddig 
tőkesíttessenek, míg az így tőkésítendő összegből évenkint 120 
frtnyi kamat kikerül, azután úgy ezen évenkinti kamat, mint 
pedig a négy takarékpénztári részvény utáni osztalékok is, a 
pozsonyi evang. lyceumban I—VIII. osztályban (bezárólag) tanuló 
rokonaim gyermekei közt, kik jól viselik magokat, osztassák fel. 
Ha csak egy ilyen vérrokon tanuló lenne, az kapja meg az 
egész jövedelmet. Ha pedig négynél többen lennének, kik egy
forma fokú rokonságban állanának hozzám, akkor azon négy iíju 
fogja kapni az ösztöndíjat egyenlő részekben, kik szegényebbek, 
illetőleg kik jobban tanulnak. A ki ezen ösztöndíjban részesült 
s elvégezvén a pozsonyi evang. lyceumban a VIII. osztályt a 
jogi, orvosi vagy gazdászati pályára készül, az élvezze ezen 
ösztöndíjat mindaddig, mig az illető tanulmányait valamelyik 
akadémiában, universitáson vagy másnemű intézetben mint nyil
vános tanuló bevégzi. Ezentúl semmiféle ürügy alatt ez ösztön- 
díjt nem élvezheti. .Rokonaim gyermekeinek nem létében más 
szakolczai s ilyenek nem létében Pozsony városában született 
evang. ifjak, s ha ilyenek sem lennének, Nyitra és Pozsony 
megyékből származó, a pozsonyi evang. lyceumban I—VIII. osz
tályban (bezárólag) tanuló ág. hitv. evang. gyermekek, kik sze
gények és kitűnő tanulásuk s példás magukviselete által ezen 
ösztöndíjra érdemesekké teszik magokat, ezen négy részre osz
tandó ösztöndíjban részesüljenek.

Ezek azonban bevégezvén a V III. osztályt azontúl ezen 
ösztöndíjban tovább nem részesülhetnek. Az ezen pontban körül-



írt négy darab nyitraí takarékpénztári részvényeim, ezek után 
évenkint járó osztalékok s ezekbó'l képezendő' s kamatosítandó 
tőke a pozsonyi ág. hitv. evang. egyház által „W rchovszky  
A la jo s  a la p í tv á n y a “ czím alatt kezeltessenek és az Ösztön
díjak a pozsonyi evang. iskolai tanács által kijelölendő ifjaknak 
évenkint kiszolgáltassanak.

6. Ö sz tönd íjak .
a) A kadém iai ösztöndíjban részesült 14 tanuló 1495 írttal. 

— A gróf P á lf fy  János-féle 50 frtos ösztöndíjt nyerte Ge- 
duly Gyula.

b) A Tele k y - R ó t  h - féle 42 forintos ösztöndíjt nyerték: 
1. Zvarinyi Emil. 2. Kolbenheyer Lajos. 3. Chotvács Gyula. 
4. Bartal Andor. 5. Galás Pál. 6. Orphanides Jenő. 7. Osztro- 
luczky Gyula. 8. Banczik Samu. 9. Pekár Lajos. 10. Varga 
Mihály.

c) A K áldy-féle 50 frtos pályadíjt nyerték: Mokos Gyula 
V ili., Berke István VIII., Freyler Lajos VII., Szeberényi La
jos VIII. és Fülöp Sándor VII.

d) A K áldy-féle 50 frtos ösztöndíjt kapták : Glósz Sá
muel I. theol., Kemény Lajos II. theol., Szirotka Kálmán VI., 
Hirschmann Nándor VI. és Krachulecz Sámuel VIII.

e) A N ém eth Is tván-fé le  42 frtos ösztöndíjban részesült 
Rell Pál VIII.

f) A B alla-féle ösztöndíjt kapták: Radojcsics János V III. 
Firigyházky Mihály VIII.

g) A P au  e r-félét Zsarnoviczky Gyula II. theol.
h) A Gombócz-féle stipendiumban részesült : Bartos Mór 

I., Zatkalik Károly IV. és Bartos Lajos VII.
i) A Clem e n t is -féle stip. kapta Jankó Károly I. theol. 

és Severlay Zoltán III.
k) A M ossóczy-féle segélypénzben részesültek: Menyhard 

Frigyes III ., Wargha János III. theol., Schatten Károly II., 
Zsakó János II. theol. és Csenge Dezső VI.

l) A B ertina-L ehoc.zky-fé le segélypénzt nyerték: Mas
tená József IV., Szekcső Béla V., Lestyánszky János V., Schwalm 
János VII., Puskás János VI. és Holzhammer Béla VI.

m) A Gero-féle jutalomdíjt nyerte Németh Kálmán IV.
n) Az E is e r t  K risztián-félében  részesült: Eisert István 

V III. és Eisert Gyula II.
2*
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o) Á te n g e ré sz e ti 170 frtos stipendiumot élvezi Binder 
Emil IV.

p) A győ ri á r v a a la p í tv á n y i  100 frtos ösztöndíjt kapta 
Kautschitz Arthur III.

r) A J a n  kő-féle 100 frtos stipendiumban részesült Mar- 
czell Miklós III.

F. Ifjúsági egyesületek.
1. A th eo lo g ia i m agyar önképzőkör elnöke: Csecsetka

Sámuel igazgatótanár; alelnöke : Zvarinyi Emil; főjegyzője:
Osztroluczky Gyula; könyvtárnokai : Bartal Andor és Schleifer
Armin; pénztárnoka: Kolbenheyer Lajos.

A kör tagjai közé négynek kivételével valamennyi theolo
gus tartozott.

Junius 2-dikán örömünnepét ülte következő műsorozattal:
„Megnyitó beszéd“, előadja Bartal Andor.

I. G yászünnep.
1. „G yászbeszéd Simkó V ilm os le lk é s z ta n á r  f e le t t“, elő

adja Falaky Károly.
2. „Az o rleá n i sz ű z “ Simkó Vilmos költeményei közül, sza

valja Czékus Zoltán.
3. „A fa lu s i é le t“ Simkó Vilmos költeményei közül, szavalja 

Glósz Sámuel.
II. Öröm ünnep.

1. „Egy szegény  a n y á ró l“ (elegia) Schleifer Ármintól, sza
valja a szerző.

2. „B a rá ti k ö rb en “ (dal) Falaky Károly tói, szavalja Jankó 
Károly.

3. „Az é j“ és „O hozzá“ (dalok) Osztroluczky Gyulától, sza
valja Varga Mihály.

4. „Szerelm i d a ln o k “ (dal) Bartal Andortól, szavalja a szerző.
5. „Ö röm ünnepi tö p re n g é se k “ Osztroluczky Gyulától, sza

valja a szerző.
6. „Az á rv a “ (bús költemény) Kemény Lajostól, szavalja a 

szerző.
7. „Búcsúszó a III -a d é v e se k h e z “ Falaky Károlytól, szavalja 

a szerző.
„Z árszó“, előadja Osztroluczky Gyula.
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2. A gym nasium i m a g y a r önképző kör elnöke: Góbi 
Imre tanár; főjegyzője: Mokos Gyula; pénztárnoka: Berke Ist
ván; rendes tag volt 48, olvasó tag 13, összesen 61.

3. A ném et e g y e sü le t  elnöke: Michaelis Vilmos tanár: 
jegyzője : Freyler Lajos; pénztárnoka : Geyer János. Tagjainak 
száma 31. — 1874. nov. 11-dikén zártkörű Schiller-ünnep ta r
tatott.

4. A g y o rs iró -k ö r  elnöke: Emericzy Lajos tanár; al- 
elnöke : Freyler Lajos V I I .; jegyzője : Fülöp Sándor V II.; 
könyv- s pénztárnoka: Mokos Gyula V III. — Tagjainak száma 
51, kik közül hatan Krahulecz Sámuel vezetése alatt a magyar, 
öten pedig Freyler Lajos vezetése alatt a német gyorsírásban 
gyakorolták magokat; azonkivül 29-en Fülöp S. vezetése alatt 
a magyar, 12-en pedig Freyler Lajostól a német gyorsírást 
tanulták.

5. A gym nasium i g y ám eg y esü le t elnöke: Glatz Henrik 
tanár; jegyzője: Mokos Gyula VIII.; pénztárnoka: Berke István. 
Gyűjtők az egyes osztályokban : Mokos Gy. VIII., Valaszky G. 
VII., Szirotka K. VI., Dömötör Béla V., Stelczer A. IV., Szon- 
tagh Géza III., Falb L. I I ., Major J. I. — A gyűjtés ered
ménye 67 frt 231j2 kr.

6. A th e o lo g ia i g y ám eg y esü le t elnöke: Schleifer A.; 
alelnöke: Kolbenheyer L .; főjegyzője: Falaky K .; pénztárnoka: 
Varga M. Az összegyűjtött 25 frton újtestámentomokat vettek, 
melyeket több ev. gyülekezetbe küldtek kiosztás végett.

Gr. Időközi események.
1. 1875. évi márczius 7-én jobb létre szenderült a theologiai 

intézet volt tanára s a pozsonyi ev. gyülekezetnek magyar s tót 
lelkésze Simkó Vilmos. Hült tetemei márczius 10-dikén délutáni 
4 órakor takarítattak el. — A  theologiai magyar Onképző kör 
junius 2-dikán gyászünnepet rendezett az elhunytnak emlékére. 
—-  Emlékbeszédet mondott Falaky Károly. Necrolog helyett 
közöljük e beszédet, mely következőleg hangzik:

Tiszteletet és hálát lkebeeinkbe, koszorút a sírra! Tiszte
letet és hálát az iránt, a ki egy hosszú életet vallásának s 
hazájának szentelt; koszorút annak sírjára, a ki hazai nyelvün
ket, irodalmunkat, költészetünket forrón szerette, híven gyara
pította.
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Nem volt ő országokra nézve világító csillag, csodálkozásra 
ragadó fénnyel; nem! ő egy szerény lámpa volt, de mégis áll
hatatosan világított sokaknak. — Nem volt ő büszke tölgy, ég
felé emelkedő koronával, nem! ő ennek árnyékában tenyésző 
gyógyfüvecske volt, melyet tán a mellette baladó észre sem 
vett, de mely kicsi bár, mégis áldásos hatású az emberekre. — 
Ti! kik fennen hirdetitek honliúságtokat, de honfiúi kötelmeitek
ről gyakran megfeledkeztek; kiknek kebelében a honszeretet 
csak fel-fel lobbanó láng, mely perczekig világít ugyan, de az
után ismét sötétben hagyja a reá támaszkodót; jertek! tanuljá
tok szeretni nemzeteteket attól, a kitől kevésbé várta azt a hon, 
mint tőletek.

Ti! kik tudástokban annyira mentek, hogy tolakodó kezek
kel leakarjátok leplezni az Isten bölcsességének örök titkait, s 
midőn merész munkátok sikertelensége már már a kételkedés 
örvényébe sodor benneteket : jertek! s tanuljátok meg az ő éle
téből, hogy : a hit boldogít.

Ti! kik lantot ragadtok, hogy érzelmeiteket ismerje meg 
a világ, de lantotok — a romlott Ízlésnek miatta oly hangokat 
ád, melyeket senki meg nem ért: jertek! s tanuljátok meg, hogy 
a tiszta szív sugallata egyszerűségében is szebb, a mesterkélt 
érzelmek erőltetett kifejezéseinél.

S mi mindnyájan! kik együtt vagyunk, a kegyelet érzeté
vel szivünkben az elhunyt iránt; tanuljuk meg az ő életéből, 
hogy :

„Boldog! ki életét akként végezhette 
Hogy utána marad jó emlékezete!“ —

Simkó Vilmos született 1791-dik évi márczius 6-dikán Pod- 
luzsánban, Trencsén vármegyében; Simkó István és HoíFmann 
Mária szülőktől. Atyja lelkész lévén, fiait is a tudományos 
pályára szánta, s részint tanulmányai megkezdése, de leginkább 
a magyar nyelv megtanulása végett Győrbe küldé, a hol 8 évig 
volt, s ott léteiének czélját mindkét tekintetben betöltötte. Győri 
tanárai közül melegen emlékezik Német Lászlóra. Győrből tovább 
való tanulmányozás végett Sopronba ment.

Tekintve azon idők viszonyait, gondolhatjuk : hogy egy 
prot. lelkész gyermekét csak a legszükségesebb anyagi kellékek
kel láthatta el, s így neki is mint serdülő ifjúnak magának kel
lett gondoskodni, hogy kényelmesebb életmódra tehessen szert.
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— így jutott azután mint házitanitó Gamauf lelkész és Pethe 
Ferencz magyar író családjához, kik mindketten tudományosan 
mívelt férfiak lévén, a fogékony lelkű ifjúra üdvös befolyással 
voltak. •— Késó'bb neveló'sködni szándékozván egyideig, Ürménybe 
ment, hol harmadfél évet töltvén, valósítani szándékozott azon 
régóta táplált óhaját, hogy a theologiai tudományokat a külföldi 
egyetemeken hallgathassa; s a nevelősködéssel felhagyván Jena-ba 
ment. Lehetetlen itt meg nem emlékeznem azon szeretetteljes 
gondoskodásáról, mely által a Jénában tanuló magyar prot. theo- 
logusok jobblétét előmozdította, mert részben ó' eszközlé azt, 
hogy a Weimari nagyherczeg Jénában a magyar theologusok 
számára szabad-asztalt alapított.

Még Jénában tartózkodása alatt 1815-ben meghivatott 
Wszetinbe lelkésznek, mely meghívást elfogadván, megkezdő 
azon pályát, melyet félszázadon át híven, serényen betölteni 
igyekezett. — Ugyanitt lépett házasságra Helms Karolinával.

3 év után Zeuchtelbe ment á t s hívei felismervén benne a 
jó pásztort : szeretettel ragaszkodtak hozzá, de daczára ezen 
ragaszkodásnak, daczára annak, hogy az áldásos magot, melyet 
hivei kebelébe vetett, már szépen kelni, szépen virágozni lá tta  : 
mégis a honvágy, melyet mindinkább élesztett keblében a haza 
iránt való szeretet, nem hagyá ó't tovább hona határain kívül 
élni, s midó'n a trencséni egyháznak hiványát vette, örömmel 
sietett új állomását elfoglalni.

Trencsénből 1835-ben Pozsonyba hivatott lelkésztanárnak, 
s itt kezdődik férfiúi működésének gyümölcsöző nyara.

Pozsonyban való tartózkodása mind nemzetiségünk élesztő
sére, mind pedig a prot. theologiára áldásos hatású volt; mert ő 
vala egyike azon úttörőknek, a ki átértve a magyar tudomány 
korhoz idomulásának szükségét, a tanszéken a magyar nyelvet 
helyezé a latin fölé. — Hogy mily fontos lépés volt ez nemzeti
ségünk hamvadozó szikrájának felélesztésére, azt tán szükség
telen elmondanom, mert megmutatták azt a következmények, 
megmutatta az idő.

Pozsonyban a theologiának tanára lévén, tanulmányainak 
gyümölcseivel gyarapítá a tanulmányt, a mennyiben számos, — 
magyar, német s szláv nyelven irt munkát bocsátott közre; 
tiszta keblének érzelemdús hangjaival gyarapitá költészetünket, 
mely téren való működését leginkább jellemzik saját szavai, mi-
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dőn azt mondja, hogy : nem törekszik magas parnassusra, csak 
a magyar népnek violákat vet.

így szolgált ő nagy időkön át fáradhatlanul, buzgón; min
den léptén kisérte őt a honszeretet és a vallási buzgalom, s a 
küzdelmek ama napjaiban, védte nemzetének és vallásának jogait 
tántoríthatlanul.

Végre nagy munkák után elfáradótt a 73 év által nyomott 
test, s a még mindig derült lélekkel csöndes magányba vonult, 
a hol kevesek által ismerve, élt az elmúlt nemzedéknek tagja.

Kevesen hallottunk az utóbbi években róla, de midőn halá
lának hire eljutott hozzánk mindnyájunk kebeléből ily fohász 
tört e lő : Szunnyadjatok békében porai az elhunytnak, de a 
szellem a mely bennetek lakott, újuljon meg mi-köztünk s lakoz
zék mi-bennünk.

Szelleme az elhunytnak! íme jussanak el hozzád a hála és 
az elismerés szavai!

Halljad meg a honfiak köszönetét azon szolgálatokért, 
melyeket hazádnak tettél! Halljad meg köszönetét azoknak, a 
kiket tanítottál, s a kik már megó'szültek s most is azt mond
ják, hogy az jó volt a mit tanítottál!

Halljad meg a mi köszönetünket is, mert megmutattad 
nekünk, miként kell emberekké lennünk!

S ha az életben szeretetedért nem mindig nyertél szeretetet, 
küzdelmeidért elismerést, dalaidért babért, legyenek vigasztalásul 
neked a költőnek eme szavai:

„A mit embernek keze nyújt, veszendő :
Halhatatlant vár s keres a valódi,
A nemes virtus maga ő magának

Bére jutalma.“
2. Alig hogy elhangzottak Simkó Vilmos felett tarto tt 

gyászbeszédnek hangjai, egy új veszteség érte a pozsonyi lýceum 
tanári karát. Az új halott nem más, mint Szeberényi Lajos, 
magyar-tót lelkész és theologiai tanár, ki junius 4-dikén esti 
7 órakor hosszas szenvedés után 55 éves korában meghalt.

Életrajzát a legközelebbi Értesítőben fogjuk közölni.
3. A lyceumnak e tanévben a tanulók közt is van halottja, 

Bartholomaeidesz Károly, VII. osztály tanulója. Született 1857. 
okt. 27-dikén Ochtinán Grömörmegyében, hol édes atyja Károly 
ev. lelkész volt, édes anyja pedig szül. Komáromy Sarolta. —
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1860-ban édes atyja Nyíregyházára hivatván meg lelkésznek, 
neveltetését e helyütt nyeré. Az elemi iskolákat és az algymna- 
sinm 3 első osztályát is it t  végzé. A bölcs, gondos, szeretetteljes 
és mégis szigorú nevelés már korán megedzette jellemét. — 1871. 
őszén feljött Pozsonyba a IV. osztályba s mindvégig kitűnő tanít
ványa maradt a lyceumnak.

Rövid életében súlyos csapások érték s édes atyjának halála 
után csakis az anyai szív hősies lélekjelenléte biztosította neki 
a további tudományos kiképeztetést.

Folyó évi april 21-dikén lábán fájdalmat érzett. Orbáncz 
volt s ő nem ismerte. Megtanulva a legnagyobb fájdalmakat 
hallgatagon tűrni, nem ta rtá  veszélyesnek az ismeretlen küteget. 
Csak akkor vévé igénybe az orvosi segélyt, mikor már késő 
volt. Négy napon át teljes eszmélet mellett béketűréssel szen
vedte a kínokat. A halál bekövetkezett april 26. esti 5% órakor. 
A temetés, melyre édes anyja, Károly testvérbátyja és számos 
rokonai megérkeztek, 28-dikán délutáni 6 órakor ment végbe. A 
tanári kar s tanuló társai meleg részvéttel kisérték ki nyug
helyéhez. — Áldott legyen emlékezete.

H. A tanulók névsora, vallása és születés helye*).
I. A Gymnasium.

Első osztály.
Andrássy Elek, pozsonyi, r.
Bajcsy Gyula, mocsi-esztergomi, h.
Balla Kálmán, marczelházai-komáromi, h. k.
Bartos Móricz, récsei-pozsonyi, a. ö.
Bogár Kálmán, csépi-komáromi, h.
Csermák Pál, kolicsi-nyitrai, a.
Farkasdy Dénes, somorjai-pozsonyi, h.
Fink Mátyás, pozsonyi.
Görgey Gusztáv, toporczi-szepesi.
Greguss Lajos, zajugróczi-trencséni, a.
Hajek István, pozsonyi.

*) A je lek  m agyarázata : az idegen vallásuak je lzése  : li. =  helvét liitv. e v . ; 
r. == római katholikus ; g. =  g ö rögkele ti; m. =  mézes v a llá s i! ; mt. =  m agántanuló ; 
a. — alum nista; c. =  convictor; ö. =  ösztöndíjas; k. =  k ilépett.
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Kiss Eerencz, kajali-pozsonyi, a.
Kubiss Aladár, pozsonyi.
Licbtmann Lipót, nádszegi-pozsonyi, ni. 
Luzsa Pál, szeniczi-nyitrai, a.
Major János, kocsi-komáromi, li.
Marx László, felsó' csöppönyi-pozsonyi.
Nagy János, filistai-pozsonyi, h.
Nechuta Emil, lajosfalvai-torontáli, a. 
Nittnaus Rudolf, pozsonyi.
Pauer Károly, pozsonyi.
Péterífy Sándor, szigeti-marmarosi, r.
Prónay Aurél, verbói-nyitrai.
Prüxner Károly, pozsonyi.
Schätzler Gyula, pozsonyi.
Schätz! er Károly, pozsonyi.
Schneider Victor, bazini-pozsonyi.
Solcz Gusztáv, králóczy-zólyomi, a. 
Stromszky Oszkár, pozsonyi.
Szarka Lajos, nemesócsai-komáromi, h.
Széllé Benő', nagyabonyi-pozsonyi, h. 
Szombathy László, bőnyi-győri, h.
Udvardy Lajos, alistali-pozsonyi, h.
Vannay László, mijavai-nyitrai, a.
Varga József, rétalapi-győri, h.
Vatzulik Antal, nádasi-pozsonyi, r.
Végh Géza, negyedi-nyitrai, k.
Weilbacher Rikárd, hegyeshalmi-mosoni, mt. 
Weiss Mátyás, bécsi-austriai, r. mt.
Wendler Lajos, pozsonyi.
Gróf Zay Miklós, zayugróczi-trencséni, mt.

Második osztály.

Adler Károly, galanthai-pozsonyi, m.
Antal Dénes, dadi-komáromi, h.
Ányos Miklós, kocsi-komáromi, h.
Bátki András, kocsi-komáromi, h.
Boor László, krajnai-nyitrai, a.
Conrád Gyula, kúnói-nyitrai.
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Csiba Lázár, dunaszerdahelyi-pozsonyi, h. 
Deák Kálmán, farkasdi-nyitrai, h. a.
Déwald Hugo, pozsonyi, r.
Dinga György, csejtei-nyitrai.
Eisert Gyula, pozsonyi, ö.
Engel Gusztáv, pozsonyi.
Ealb Lajos, pozsonyi.
Förster Lajos, pozsonyi.
Hacker Gyula, pozsonyi.
Jeszenszky József, galgóczi-nyitrai. 
Kesselbauer György, pozsonyi.
Kollarik József, nagyszombati-pozsonyi. 
Krebesz László, pozsonyi.
László Lajos, ekecsi-komáromi, h.
Liska Emil, pozsonyi.
Báró Mannsberg Arthur, mezőteleki-bihari, k. 
Modern Izidor, pozsonyi, m.
Hagy Sándor, bó'nyi-győri, h. a.
Németh Mihály, bó'nyi-gyó'ri.
Novomeszky Pál, szeniczi-nyitrai, a.
Orosz Sándor, bélvattai-pozsonyi, h.
Petz Gedeon, harkai-soproni.
Pfeiffer Henrik, pozsonyi.
Polányi Kálmán, galgóczi-nyitrai, r. int. 
Porubszky Lajos, pozsonyi.
Rakovszky Ferencz, pozsonyi, r.
Redecha Rudolf, pozsonyi.
Ringbauer József, somorjai-pozsonyi.
Sárközy Gyula, ekeli-komáromi, h. a. k. 
Schatten Károly, pozsonyi, a. ö.
Schauer Sándor, soproni.
Steuer Lajos, hegyeshalmi-mosoni, a. 
Stromszky Ármin, pozsonyi.
Stromszky Emil, pozsonyi.
Szabó Károly, zsigárdi-pozsonyi.
Szily János, magyaralmási-fehérmegyei, h. 
Szokolóczy József, zayugróczi-trencséni.
Tóth Géza, farkasdi-nyitrai, h.
Uray Endre, nagybarcsai-borsodi, h.



Vagner Nándor, soproni.
Vannay Lajos, mijavai-nyitrai, a.
Varga Zsigmond, ácsi-komáromi, h. a.
Yull Károly, csúnyi-mosoni, angol ev. c. 
Zatkalik Zsigmond, krajnai-nyitrai, a.

Harmadik osztály.
Andrássy Jenő, nagyszombati-pozsonyi, r. 
Förster Károly, pozsonyi.
Galambos László, nemesócsai-komáromi, h. 
Hackenberger Zsigmond, pozsonyi.
Häckl János, pozsonyi, k.
Jeszenszky Pál, nagykosztolányi-nyitrai. 
Jubik Nándor, somorjai-pozsonyi, h. a. 
Kálmán Zsigmond, legéndi-nógrádi, h. 
Kautschitz Arthur, pozsonyi, r. ö.
Kovács Gábor, szili-sárkány-soproni, a. 
Marczell Miklós, vízkeleti-pozsonyi, r. ö. 
Menczer Árpád, neusinai-torontáli, h. 
Menyhard Frigyes, pozsonyi, a. ö.
Micsky Imre, kismányai-nyitrai, h. a. 
Mossóczy Gábor, pozsonyi.
Mossóczy László, pozsonyi.
Oheim Gyula, somorjai-pozsonyi, a.
Osko István, szentmiklósi-liptói, k. 
Pauschenwein Ernő, pozsonyi.
Puskás Lajos, nemes-ócsai-komáromi, h. 
Hingbauer Viktor, somorjai-pozsonyi.
Hóth Ada kisasszony, mihályi-soproni, mt. 
Eóth Lórand, mihályi-soproni, mt. 
Severlay Zoltán, rima-szombati-gömöri, ö. 
Szalay Géza, pozsonyi, r.
Szemjan Lajos, turolúkai-nyitrai, a. 
Szontagh Géza, pesti.
Takács Nándor, galanthai-pozsonyi, r. 
Tichy Gusztáv, pozsonyi.
Tóth Árpád, farkasdi-nyitrai, h.
Tóth Lajos, komáromi, h. a.
Turcsányi Géza, súri-veszprémi, mt.
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Negyedik osztály.

Adler Géza, galanthai-pozsonyi, m.
Binder Emil, pólai-isztriai, r. ö.
Brandstätter József, pozsonyi, r.
Brunner Nándor, miskolczi-borsodi, r. 
Csillaghy István, isztebnei-árvai.
Dubovecz József, alsó-stubnyai-thuróczi, a. 
Fleischmann Jakab, assakürti-nyitrai, m. mt. 
Grünwald János, zayugróczi-trencséni, a. 
Kollmann Móricz, boldogasszonyi-mosoni, m. 
Kovácsik Kornél, szeniczi-nyitrai, a.
Gr. Logothetty Jenó', pozsonyi, r.
Luka Sándor, komáromi, h. a.
Lühe Imre, iglói-szepesi.
Maier Gusztáv, pozsonyi.
Maller József, kömlődi-komáromi, h. a. 
Mastena József, pozsonyi, ö.
Nehiba Lajos, verbói-nyitrai, c.
Németh Kálmán, bó'nyi-gyó'ri, ö.
Rohony Ede, glozsáni-bácsi, a.
Rock Ernő, somorjai-pozsonyi, a.
Ruttkay Gyula, pozsonyi.
Sacher Lipót, losonczi-nógrádi, m.
Steltzer András, pozsonyi.
Szabó Aladár, táczi-fehérmegyei, h. a. 
Szokolóczy Sándor, zayugróczi-trencséni. 
Szó'cs János, pesti.
Tomka Lajos, bucsányi-nyitrai.
Turner József, németgurabi-pozsonyi, r. a. 
Ullrich Károly, somorjai-pozsonyi, a.
Uray Pál, nagybarcsai-borsodi, h.
Vengh Gyula, récsei-pozsonyi, a.
Yégh Dénes, szilasi-komáromi, h. a.
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai, ö.

Ötödik osztály.

Barényi Jenő, drégely-palánki-honti, r.
Barsi Sándor, kocsi-komáromi, h. a.
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Biliary Kálmán, szó'llősi-nyitrai, h. a.
Déschán Kálmán, kassai-abaujmegyei, r. 
Dömötör Béla, besei-barsi, h.
Fabricius Otto, pozsonyi.
Fuchs György, pozsonyi.
Fülöp Kálmán, magyar-sooki-nyitrai, h. a. 
Jattka Ferencz, trencséni, r. a.
Jeszenszky Gyula, vágújhelyi-nyitrai.
Kliegl Köbért, malaczkai-pozsonyi, r.
Krizsán János, szúlyói-trencséni, a.
Kúr Géza, kismányai-nyitrai, h. a. 
Langhammer Gyula, pesti, r. k. 
b. Leonhardi Iván, theresienstadti-csehországi. 
Lestyánszky János, török-becsei-torontáli, c. ö. 
gr. Logöthetty Hugo, bécsi-austriai, r. 
b. Mannsberg Sándor, mezőteleki-bihari.
Matisz Dezső, mihályházai-veszprémi, c.
Modern Arnold, pozsonyi, m.
Novomeszky László, szakolczai-nyitrai, a. 
Petrás István, lédeczi-trencséni, r.
Prenoszil Domonkos, zséli-nógrádi, r. 
Rakovszky Béla, pozsonyi, r.
Schulpe Vilmos, török-kanizsai-torontáli. 
Sebestyén Dávid, kocsi-komáromi, h. a.
Stúr Sámuel, nemes-podhragyi-trencséni, a. 
Suschka Rikárd, mosoni, c.
Szár Miklós, köpcsényi-mosoni, mt.
Szekcső Béla, pozsonyi, ö.
Szontagh Elemér, pesti.
Thirring Károly, zurányi-mosoni, c.
Tomka János, gácsi-nógrádi, c.
Tooth Kálmán, csiffári-barsi, r. a.
Valko István, pozsonyi.
Weiss Demeter, bécsi-austriai, r.
Weiss Jakab, lévai-barsi, m.
Weisz László, pozsonyi.
Virágh Sándor, nagyigmándi-komáromi, h. a.
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Hatodik osztály.

Ambro Zoltán, kisújszállási-kunsági, li.
Begyáts Kálmán, nemesmiticzi-trencséni, r. a. 
Blaskovics Sándor, németgurabi-pozsonyi, a. 
Braun Imre, pozsonyi, 
b. Buttler Ervin, lóczi-nógrádi.
Csenge Dezső, téthi-győri, a. ö.
Emericzy Pál, pozsonyi.
Farkasdy Béla, somorjai-pozsonyi, h. a.
Heszler Sámuel, modori-pozsonyi, a.
Hirsckmann Nándor, pozsonyi, ö.
Holzhammer Béla, győri, c. ö.
Kirchner Károly, mucsfai-tolnai.
Kosztolányi Alajos, nemes-kosztolányi-barsi. 
Kudar Béla, dömsödi-pesti, h. a.
Maier Aladár, modori-pozsonyi.
Mályusz György, beszterczebányai-zólyomi. 
Mandelik Sándor, assakürti-nyitrai, a.
Michaelis Vilmos, pozsonyi.
Mitterhauszer Károly, gálosi-mosoni.
Motesiczky Pál, lédeczi-treneséni, r. mt.
Ocskay László, nyitrai, r.
Odörfer Kristóf, pozsonyi.
Pálffy Ferencz, kömlődi-komáromi, h. a. 
Papadopolu Konstantin, pitesti-oláhországi, g. mt. 
Popper Lipót, raudniczi-csehországi, m. k.
Puskás János, gyúrói-fehérmegyei, c. ö.
Kell Zsigmond, abelovai-nógrádi, a.
Spáda Béla, pozsonyi, r.
Spitzer Izsák, pozsonyi, m. mt.
Steiner Móricz, komáromi, m.
Steltzer Dániel, holicsi-nyitrai, a.
Stromszky Károly, pozsonyi.
Szakmáry Arisztid, lucsivnai-szepesi, a.
Szigethy István, újmalomsoki-győri, a.
Szirotka Kálmán, apostagi-pesti, c. ö.
Szokolóczy János, zayugróczi-trencséni.
Winter Vilmos, nyitrai, m. mt.
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Hetedik osztály.
Ambro G-yula, kisújszállási-nagykunsági, h. 
Andaliázy Pál, prileszi-trencséni. r. 
Bartliolomaeidesz Kálmán, oclitinai-gömöri, c. f 
Bartos Lajos, ivankofalvai-tburóczi, c. ö.
Berger Vilmos, kiskálnai-barsi, m.
Bunzl Gyula, pozsonyi, in.
Csorba István, nemesócsai-komáromi, h.
Dax György, pozsonyi.
Dinga Gábor, vágújbelyi-nyitrai, c.
Emericzy Lajos, pozsonyi.
Freyler Lajos, kőszegi-vasi, c. ö.
Friedmann József, dobi-szathmári, m.
Fülöp Sándor, nagybecskereki-torontáli, ö. 
Fülöp Zoltán, pesti, li.
Gulyás János, komáromi, h. a.
Hoffmann Lipót, sajóveleszi-borsodi, m.
Kálmán Ignácz, tasnádi-középszolnoki, m. 
Kankovszky Ferencz, győri, r.
Karácsony Ferencz, rétei-pozsonyi, h. a.
Kerek Zoltán, kisujszállási-nagykunsági, h. 
Kossaczky Mihály, verbói-nyitrai, a.
Kubiss Otto, pozsonyi.
Lamos Gáspár, nagyjókai-pozsonyi, r.
Lampertk Gyula, ácsi-komáromi, h. a.
Mályusz Egyed, beszterczebányai-zólyomi. 
Mályusz Károly, beszterczebányai-zólyomi. 
Marikovszky István, rimaszombati-gömöri. 
Mesterházy István, enesei-győri, a.
Mossóczy Károly, pozsonyi.
Nagy Károly, kecskeméti-pesti, h.
Nemoda Ignácz, árokszállási-jászsági, r. a. k. 
Kakovszky István, bécsi-austriai, r.
Rosenfeld Henrik, gajai-morvaországi, m. mt. 
Ruman Pál, terényi-honti, a.
Sándor Károly, szlávniczi-trencséni, c.
Schwalm János, újverbászi-bácsi, c. ö.
Stojnow Milan, csakovai-temesi, g.
Valaszky Gusztáv, pesti,
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Vermes Imre, nagybudafai-pozsonyi, r. mt. 
Wilheim Károly, vámosladányi-barsi, m.

Nyolczadik osztály.

Banczik Sámuel, betléri-gömöri, c. ö.
Bartal Ferencz, etre-karcsai-pozsonyi, r. 
Bekker Lajos, zurányi-mosoni.
Berke István, sarkadi-bibari, b. ö.
Bieleczky Vilmos, tóti-bibari, r.
Bolia György, pozsonyi, r.
Braun Zsigmond, kiszucza-ujhelyi-trencséni, m. 
Bucsek Gyula, trencséni, a.
Csörgey Pál, n. borsai-pozsonyi, r.
Csörgey Zsigmond, vajasvattai-pozsonyi, r. 
Csukás István, komáromi, h.
Dózsa Alajos, árokszállási-jászsági, r.
Dömötör Tihamér, balázsfalvai-pozsonyi, r. 
Eder Lipót, pozsonyi, r. mt.
Eichenwald Vilmos, csaczai-trencséni, m. mt. 
Eisert István, pó'styéni-nyitrai, a. ö.
Erdélyi József, komáromi, h. a.
Éltető' Elemér, szatmári, h.
Firigyházky Mihály, szabadkai-bácsi, g. ö. 
Fülöp Imre, magyar-sooki-nyitrai, h. a. k. 
Geyer János, tenningi-felsőaustriai.
Gross Armin, csaczai-trencséni, m.
Jablonszky Miksa, adai-bácsi, r. k.
Jeszenszky Géza, csejtei-nyitrai.
Keresztyén Albert, olaszi-zempléni, h. a. 
Kirszt Frigyes, újverbászi-bácsi, a.
Kocsis Béla, somorjai-pozsonyi, h. a.
Komjáthy Miklós, sápi-pesti, r. k.
Kovács László, kecskeméti-pesti, h. a.
König Timóth, ürminczi-nyitrai, r.
Krahulecz Sámuel, szakolczai-nyitrai, c. ö. 
Mandl Lipót, pozsonyi, m. mt.
Mocsy Pál, borsai-pozsonyi, h. a.
Mokos Gyula, kolosnémai-komáromi, h. c. ö.

3
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Nemessányi Ernő, pozsonyi, r.
Orplianides Jenő, hybei-liptói, c. ö.
Pavlik Sándor, vágujhelyi-nyitrai, c.
Pekár Lajos, tamási-nógrádi, c. ö.
Prónay Nándor, kisrippényi-nyitraí, r.
Nadoj csics János, zimonyi-tótországi, g. ö. 
ítéli Pál, abelovai-nógrádi, c. ö.
Rottenstein Grynia, nyitrai, m. mt.
Scbwarcz Gyula, jászfalu-komáromi, m. 
Stefanovics Milan, b. gyarmati-nógrádi, c. 
Stern Simon, vágújbelyi-nyitrai, m. mt. 
Stiegelmár János, gálosi-mosoni, a.
Szeberényi Lajos, csabai-békési, ö.
Szoyka Gyula, dobsinai-gömöri, k. a.
Verney Lajos, pesti, r. mt.

II. Tlieologiai intézet.

Első osztály.
Boor Lajos, bukóczi-nyitrai, c.
Czékus Zoltán, miskolczi-borsodi, a.
Glósz Sámuel, jolsvai-gömöri, c. ö.
Jankó Károly, panyiti-gömöri, c. ö.
Lanstyák Pál, felsőzéla-nyitrai, a.
Solcz András, králóczi-zólyomi, a.
Varga Mihály, tordasi-febérmegyei, c. ö.

Második osztály.
Cbotvács Gyula, vizesréti-gömöri, c. ö. 
Falaky Károly, bőnyi-győri, a.
Kemény Lajos, maglódi-pesti, c. ö. 
Kolbenbeyer Lajos, vizesréti-gömöri, c. ö. 
Kontsek Károly, dvoreczi-turóczi, k.
Zsacbó János, tordasi-febérmegyei, ö. 
Zsarnoviczky Gyula, lázi-trencséni, c. ö.

Harmadik osztály.
Bartal András, nagyrőczei-gömöri, ö.
Galás Pál, szobotisti-nyitrai, c. ö.
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Osztroluczky Gyula, nagybodonyi-nógrádi, ö.
Schleifer Armin, szentgyörgyi-pozsonyi, a.
W argha János, ksinai-trencséni, ö. a.
Zvarinyi Emil, újverbászi-bácsi, c. ö.

I .  Statistikai kimutatás 1 8 7 4/5 tanévről.

1. Beíratott az év fo ly tán : I. osztályba 38 nyilvános, 
3 magántanuló. II. 49 ny., 1 m., III. 29 ny., 3 m., IV. 32 ny., 
1 m., Y. 38 ny., 1 m., YI. 33 ny., 4 m., YII. 37 ny., 2 m., 
Y III. 43 ny., 6 m. Összesen : 299 ny., 21 m. =  320.

A theologiai intézetben 20 ny. r. hallgató.
2. K ilépett: I. 1, II. 2, III. 2, V. 1, YI. 1, VIII. 4 =  11, 

meghalt YII. 1.
3. Vizsgálatot te tt az év végén : I. 37 ny., 3 m., II. 47 ny., 

1 m., III . 27 ny., 3 m., IV. 32 ny., 1 m., V. 37 ny., 1 m., YI. 
32 ny., 4 m., VII. 36 ny., 2 m., YIII. 39 ny. 5 m. — Össze
sen : 307.

4. A b e i r t  t a n u ló k  k ö z ö t t  be l fö ld i  : I. 40, II. 50,
III. 32, IY. 32, V. 36, VI. 35, YII. 37, Y III. 48. Összesen: 310.

K ü l f ö l d i : I. 1, IV. 1, V. 3, VI. 2, VII. 2, YIII. 1.
Összesen : 10.

5. V a l l á s r a  nézve :
Ágostai hitv. evangélikus : I. 24., II. 32., III. 19, IV. 19, 

Y. 19, VI. 24, VII. 18, V III. 16 =  171.
Helvét hitv. ev. I. 12, II. 13, III. 8, IV. 5, V. 7, VI. 4, 

VII. 7, V III. 10 =  66.
Római kath. I. 4, II. 3, III. 5, IV. 5, V. 11, VI. 4, VII. 

6, V III. 14 =  52.
Görögkeleti VI. 1, VII. 1, VIII. 2 =  4.
Mózesvallású I. 1, II. 2, IV. 4, V. 2, VI. 4, VII. 7, VIII. 

7 =  27.
É l e t k o r u k  s z e r in t :
10—11 éves I. 14 =  14.
12 éves I. 11, II. 11, III. 1 = 2 3 .
13 „ I. 10, II. 16, III. 6, IV. 2 =  34.
14 „ I. 5, II. 16, III. 11, IV. 8 =  40.
15 „ II. 6, III. 8, IV. 7, V. 10, VI. 2 =  33.
16 „ I. 1, II. 1, III. 5, IV. 11, V. 14, VI. 13, VII. 1 =  46.

3*
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17 „ III. 1, IV. 5, V. 10, VI. 10, VII. 16, VIII. 2 = 4 4 .
18 „ V. 5, VI. 8, VII. 13, VIII. 13 =  39.
19 és több éves VI. 4, VII. 9, V III. 34 =  47.
6. A t a n u l ó k  közül  t a n u l t :
Rajzolást I. 7, II. 15, III. 12, IV. 10, V. 5, VI. 6, VII. 

3 =  58.
Ábrázoló mértant V. 4, VI. 3, VII. 2, V III. 1 =  10.
Szépírást I. 38, II. 49 =  87.
Testgyakorlatot I. 1, II. 1, III. 2, IV. 2, V. 8, VII. 1, 

VIII. 1 =  16.
Magyar irályt V. 2, VI. 8, VII. 15, V III. 25 =  50.
Német irályt VI. 9, VII. 8, V III. 5 =  22.
Gyorsírást V. 16, VI. 12, VII. 19, V III. 7 =  54.
Eranczia nyelvet I. 1, IV. 1, V. 2, VI. 2, VII. 2 =  8.

K. A z 1 8 7 5/6 t a n é v  k e z d e te .
A tanulók felvétele augusztus 28-dikától kezdve sept. 2-ig 

reggeli 8 órától 12-ig s délután 3—6-ig az igazgatósági irodában 
történik. Ezentúl september 15-ig csak azon tanulókat veheti fel 
az igazgató, kik elkésésüket alapos okokkal igazolni képesek; 
september 15-kén túl csak a tanári szék adhat engedélyt a fel
vételre.

A tanév ünnepélyes megnyitása september 3-dikán.
Minden tanuló az illető' osztály főnökénél s tanárainál tar

tozik magát személyesen bejelenteni. Az osztály tanár a jelent
kező tanulót az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján az 
osztálykönyvbe beírja, s a befizetett tandíjról szóló nyugtát 
ellenjegyzi.

Minden tanuló köteles a tandíj felét, s a többi illetékeket 
egészen lefizetni.

A felvételi, javító- és pótvizsgák tartatnak sept. 1—2-ig.






