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A pozsonyi evang. lýceum kéziratgyüjteményének
ismertetése.

(A múlt évi értesítőben megjelent, a régi nyomtatványokat ismertető közlemény
folytatásául.)

Midőn a lýceum kéziratgyüjteményének ismertetését 
adni a következő sorokban megkísérlem, szükségesnek 
tartom azt előrebocsátani, hogy ezen gyűjteménynek, mely 
a theologiai könyvtár (II. számú vagy nagy terem) három 
magas szekrényét foglalja el, szakszerű rendezése és lajstro
mozása még mindig pium desiderium. Ennélfogva nem 
számíthat arra senki, hogy ezen ismertetés részletes és 
kimerítő legyen, hanem természetesen csak azon kézira
tokra terjedhet, melyek minthogy egész köteteket képez
nek, egymás mellé állíttattak, vagy melyek mint ok
mányok, levelek stb. könnyen felismerhetők, egy csomagba 
tétettek és a középső s az ettől jobbra álló szekrényekben 
helyeztettek el. Ellenben a harmadik szekrényt illetőleg 
azon eset sincs kizárva, hogy a még nem rendezett per
iratok, levelek stb. átnézésében oly irat is kikerülhette az 
összeállítók figyelmét, mely a jelen ismertetésben méltán 
igényelhet vala helyet.

De ha nem sikerült is e munkában kitűzött felada
tomat teljesen megoldani, mégis nyugodtan adom a sajtó 
alá. Hiszen a kéziratok rendezése alkalmával netalán fel
merülő hiányokat könnyen pótolhatni.

Könnyebb áttekintés végett elosztottam az ismertetett 
kéziratokat : I. Codexekre, II. Egész köteteket képező kéz
iratokra,*) III. Okmányok- és levelekre, (hártyalapok és 
autographák) és IV. Emlékkönyvekre.

*) Ezek nagyrészben ujabbkori iratok vagy másolatok lévén, elégségesnek 
látszott, ha czimeiket közlöm. A collectaneák érdekesb iratait azonban nem 
mellőztem.

1 *
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I. Codexek.
1. E v a n g e lia  G raeca. A 4 evangeliom görög nyelven. 

280 számozatlan 4r. hártyalevélből álló ép s teljes codex. (Magas
sága 24, szélessége 18 ctm.) Az első 18 levélen vegyest fekete 
s veres Írással az evangeliomok parallel helyeit (?) találjuk, a 
következő 8 levélen Eusebius canonjait és papi naptárt (synaxaria.) 
Ez utóbbiakat gondosan festett s gazdagon aranyozott keretek 
veszik körül. A négy evangeliom a sz. irás sorrendje szerint 
következik. Mindegyikét a byzanczi festészet egy remek műve 
előzi, az illető evangélistát magát s egy vagy két jelenetet a 
sz. történetből ábrázolván. — M ichnay E n d re  volt lyceumi 
igazgató s könyvtárnoknak egy véletlenül megtalált saját kezű 
jegyzete szerint e codexet 1183-ban vásárolták az ifjú II. Comnen 
Elek byczanzi császár részére. így tehát legkésőbben a XII. szá
zadban készült, valószínűleg azonban még korábban. Kötése 
megfelel a belső díszes kiállításnak. A fatáblát most már felette 
kopott veres bársony takarja; ezüstkapcsai még épek, de a 
selyem- s aranyszálakból fonott kapocskötők már foszladozó fél
ben vannak. — Ugyancsak Michnay jegyzetéből tudjuk azt is, 
hogy ezen codex, kéziratgyűjteményünk e drága gyöngye, 
í ta y g e r  K á ro ly  tdr. könyvtárából esetleg került ipja G leich- 
grosz volt pozs. ev. lelkész könyvei közé, melyeket a pozsonyi 
convent 1722. megvásárolván a jelen lyc. könyvtárnak megvetette 
alapját. ítayger pedig bizonyos M aurocordato  nevű tanuló
társától kapta 1699-ben, olaszhoni egyetemek látogatása alkal
mával.

2. O fner S ta tre c h t. B uda v á ro sá n a k  tö rv én y k ö n y v e  
1244—1421. Kisebb ívrétű (31 ctm. magas, 21 ctm. széles) német 
papircodex, mely 88 későbben számozott levelet foglal el. L ichner 
és M ichnay  kimutatása szerint*) a fennmaradt két ily czimű 
codex közűi ez az eredeti, (míg a Cromer illetőleg Frank-féle — 
ha nem csalódom most Budapest fővárosának birtoka — ennek 
1560-ban készült másolata) és a XV. század első negyedében 
íratott, még pedig az 1—50. levél első hasábjáig 1413. előtt, az

*) 1. Buda városának törvénykönyve MCCXLIV—MCCCCXXI. Kiad
ták Michnay Endre s Lichner Pál. Pozsonyban 1845. 4r. XIII. XIV. lapon.
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50. levél második hasábjától a 86 levélig bezárólag 1421. eló'tt 
más írótól, a 87. levél első lapja 1500-ban egy harmadik, a 87. 
levél második lapja s a 88. levélen álló sorok 1502/3-ban egy 
negyedik írótól. — Az első lapon kezdődik az előszó, melynek 
czíme valamint a fejezeteké, a két utolsó levelet kivéve, veres 
betűkkel van írva : (i)Ndem Gegenwärtigen puchleyn hab ich 
Etlich stuk zu merken vnd czu schreiben In welcher verpringung 
des werchs ist an zurüeffen dy himlisch guetigkait stb. — A
3. levél 2. hasábjával kezdődik a 10. levélig terjedő tárgymutató, 
melynek a lapot mutató számai, s az utolsó levele majdnem 
egészen, későbbi 1500-ból való pótlás. A 11. levélen : ye hebet 
sich an das Rechtpuech nach Ofner Stat-Rechten etc. A 88. levél
2. lapja s a következő három levél üres. — A 92. levélen 
Müglein Henrik krónikája kezdődik : Hye hebt sich ann dye 
hungarissch cronica peschriben von vil maistem vnnd zum erstenn 
dýevorrrede. Emu, melynek szerzője magát Heinrich von Müglein- 
nek nevezi, a magyarok történetét tárgyalja Róbert Károly király 
idejéig. Utolsó mondata : vnnd da kam der kunig mit den seýnen 
mit den gnaden gotis sicherlich yn sein landt ken hungern. A 
hátralévő 49 levél üres. E kronika írása a budai törvénykönyv 
első írásához nagyon hasonló; de a kezdő betűk (initiale) a 
krónikában nagyobbak s többnyire kék festékkel diszítvék.

E két mű együtt 3 ujnyi vastag kötetet képez, melynek 
még jó karban lévő kötése az első írással egykorúnak látszik. 
Eatáblái díszes barna bőrrel vannak borítva; sárgaréz köldökei 
valamint kapocsfogói az első táblán mind megvannak, de a 
hátulsó tábla külső köldökei lekoptak s ezeknek egyike újabbal 
pótoltatott. A kapcsok is elvesztek. Az első fatábla belső lapján 
e codex egykori birtokosának neve s czímere látható. — Hogy 
került e nagybecsű codex a lyc. könyvtárba, arra nézve nem 
adhatok felvilágosítást. Michnaynak, az 1842-ben a convent elé 
terjesztett a könyvtár helyiségének tágítását tervező emlékira
tából csak annyit tudunk meg, hogy ő volt oly szerencsés e 
kincset, mely talán számos éven át egyéb könyvek közt észre
vétlenül hevert, napvilágra hozhatni.*)

3. C. S a llu s t iu s  (Crispus) C a tilin a  összeesküvése s a 
J u g u r t h a  elleni háborúja. A boríték belső lapján e czím áll

*) 1. A pozs. ev. egyh. levéltárában : C. Fase. III. 28.
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(későbbi Írással): Sallustius de Bello Catilinae et Jugurthae codice 
membranaceo eleganter descriptus. — 29 és 43 összesen 72 kis 
4r. finom hártya levélen találjuk apró, de gondos s elejétől végig 
egyforma írásban Sallustius fennjelzett műveit; aranyos initialek, 
színes díszítéssel jelölik az egyes szakaszokat; több gonddal 
készült az első lap felső-, bal- s alsó szélét környező futóvirág
féle tarka díszítés, mely az aranyos 0  kezdő betűből indúl ki. 
A szöveg mellett majdnem minden lapon jegyzetek állanak, 
ugyanoly írással. A lapok számozatlanok, de az ívek betűkkel 
s minden ív első levelei számmal is jelölvék. Az első ív csak 4, 
a többi 10 -1 0  levélből áll. A. J  ív a 75. fejezet végétől (credi
derant . . . (si)mulanda) a 95 fej. közepéig hiányzik. Az írás éve 
sehol sem lévén megjegyezve, F a u lm a n n  „Das Buch der Schrift“ 
czimű műve*) alapján úgy gondolom, hogy e codex a X—XI. 
században íratott.

4. P reca t iones .  Kis 16r. (magassága 8 '/2, szélessége 7 
ctm.) hártya codex. Első tizenkét levelén teljes naptár áll, a 
következő 153 levélen pedig latin imádságok apró, de elejétől 
végig egyformán gondos írással, számtalan díszes arany- s kék 
színű kezdő betűvel tarkázva; úgy szinte a naptár KL (kalendae) 
betűi igen sikerűitek s felváltva kék- s arany színűek. Az első 
s utolsó levelek valamint egy-két helyen egyébütt is egyes levelek 
hiányoznak s igy sem szerzőjéről, sem Írójáról, sem íratásának ide
jéről semmi adatunk. F a u lm a n n  műve alapján a XIII. v. XIV. 
században írottnak állíthatni. Egy kiszakított levél benmaradt 
része arról tanúskodik, hogy e csinos müvecskét az egész lapot 
elfoglaló rajzok is ékesítették; kötése múlt századbeli. (Szakmáry 
Gyula jogász ajándéka. 1846.)

5. Missale.  Bómai misekönyv, elől teljes naptárral, majd 
hangjegyekkel ellátott énekek s imádságok. Latin hártyaeodox 
257 kis 4r. lap elől gyenge fametszettel, helylyel közzel díszes 
színezett initialekkel. Hogy mikor Íratott ezen csak itt-ott 
későbbi, az eredetinél kevésbé gondos irás által éktelenített 
codex, arra nézve a sok oldaljegyzetnek daczára sehol sem

*) Megjelent 1878. Becsben



találtam adatot. Faulmann említett műve alapján legkésőbb a 
XIY. században írottnak állítom. — Kötése régi; fatábla sötét
barna bőrborítékkal, öt-öt csillagalakú sárgarézköldökkel.

6. W iener  Eisenbuch.  Ezen kívül álló czím alatt egy 
Bécs városa részére kiadott szabadságlevelek gyűjteményét talál
juk német nyelven, melyeket egy gondos iró a XIY. században 
ezen 227 lapra terjedő 4r. papircodexbe valószínűleg az eredeti 
okmányokról összeírt. E szabadságlevelek száma összesen 11. 
Az első habsburgi III. v. szép Frigyestől ered s így kezdődik: 
(veres festékkel): In dem Namen des Yaters vnd des Suns vnd 
des heiligen geistes Amen. Das ist geschehen do von kristi ge- 
purd warn ergangen Tausent dán zway (hiba, a későbbi: drew 
helyett) hundertt vnd in dem zwaintzigisten Jare An Sand Ág
nesen tag etc. Wir Fridreich von gottes gnaden römischer kunig 
ze allen Zeiten ein merer des reichs etc. „Das sind die Recht 
vnd die geseczt der Statt zu Wienn.“ Következnek: I. Albert 
herczeg 1296-ki, II. Albert 1340., Rudolf, Frigyes herczegek és
IV. Károly császár 1364-ki oklevelei. — A 216. lap üres; a 
következő lapon kezdődik a bécsi pékeknek szóló ily czimű ren
delet : Das sind der pekchen recht zu Wienn wie grosz sy pachen 
sulin das phennbert prot etc. — A 224. lapon: Hye ist zu 
merkchen was zu dem gericht zu Wienn gehörtt etc. — A 227. 
lapon : Also hat das püchl ain Ennde Got vns sein Gnad sennde.

A boríték belső lapján elől e jegyzet á l l : Das puechl ist 
mein Hanrichen Rigls Anno 1513. — Végül pedig : Virgo filia 
D. Matthaei Thomann, mercatoris Viennensis iam fati functi, per 
me, Dánie lem Crudi ,  eccl. Posoniensis Ministrum, bibliothecae 
Scholae Posoniensis Ms. hoc obtulit. Anno 1794. d. 5. Juli.

A könyv kötése régi; fatábla kopott barna bőrborítékkal, 
melyről a kapcsok s köldökök leszakadtak, csak a kapcsok pik
kelyes sárgarézfogói épek.

7. L ib e r  asce t icus  germanicus.  Kis 4r. papircodex 
oly formán számozott levelekkel, hogy minden 12. levél van 
felül folyó számmal ellátva 1—26-ig; ezen utolsó szám után csak 
hat beírt levél következik. Az első lapon felül veres betűkkel 
(a milyenekkel minden fejezet fölirata íratott) állanak e kezdő 
sorok : Incipit Origo et vita et translatio trium regum cum di
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versis jntroduetibus. — In den ern der heiligen driualtickait der 
Raynen Junckfrawn maria vnd der heiligen dreier kunig schreib 
Ich hie ainen auszczug von manigerlay pucher von dem leben 
der heiligen dreier kunig. — E mű 45 számozott fejezetben a 
10. ív 7. leveléig terjed. A 8. levélen a következő mű kezdődik: 
Das puch hayst dy Erchanttnusz der síben todtsundt das mitt 
den Auctoritetn pewartt vnd peschlossen ist. Következik mint
egy 80 imádság, vallásos elmélkedés stb. efféle a 26. ív 6. leve
léig, melynek 2. lapján a mű minden befejezés nélkül megszakad, 
bár még két üres levél állott az iró rendelkezésére. — Ezen 
végig egyformán, kellő gonddal írt codex szerzőjét sehol sem 
találjuk megnevezve. íratásának idejét F a u l m a n n  műve után 
indulva a XIV. század vége vagy a XV. elejére tehetni. E mel 
lett bizonyít az is, hogy az ezen időben élt Gerson János mint 
párisi egyetemi korlátnok is említtetik e műben. —- Kötése, bár 
az írással egykorú, ép; a fatáblákat festetten bőr takarja, melyen 
az egészen síma, minden díszítés nélküli sárgarézköldökök mind 
megvannak; a kapcsok azonban hiányoznak. (Institoris Mossóczy 
M. könyvei közöl való.)

8. R a y m u n d i  L u l l i  et A lb e r t i  manuserip tum. E 
czíin alatt egy a XV. század első felében írt a fennevezett szer
zők egyes kisebb műveit tartalmazó kis 8r. latin papircodexet 
találunk 109 későbben számozott s több nagyrészben hiányos 
számozatlan levéllel. R. Lu l lu s  (szül. 1236., meghalt 1315): 
De secretis naturae, De remediis sanitatis stb. latin értekezései 
mellett áll egy cseh is : D.e plantatione arborum editus per 
Bohunkonem Sacerdotem 1429. A  belső hártyaborítékán 
lévő írás olvashatatlan.

9. Dávid  z s o l t á r a i  német nyelven. Csinos 8r. hártya- 
codex 185 levél. Eleje a 26. zsoltárig hiányzik, de innen végig 
teljes. Egyformán gondos írása itt ott színes nagy betűkkel van 
tarkázva, sőt helyenként nagyobb aranyozott, bár nem mindég 
sikerűit initialeket is találunk. A 3 ujnyi vastag hártyába borí
to tt könyv végén e sorok á l l a n a k H ie  hot der salter eyn ende — 
Got vns seynen heiligen geist sende. Explicit per fratrem Ca
spar de Kamencz Sabbato post Ascensionis domini. 1473. Egy 
lappal odább későbbi írással : Diesen Psalter hat mir Georg
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Wibmern (Wimmer) Evangelischer Cantori in Preszburg Simon 
Klein Schuel-Collega alda verehrt, den 25 Febr. Ao 1687. (Crudi 
superint. ajándéka).

10. A w e r t a n i  codex bohemicus a czime egy 292 lapra 
terjedő 4r. cseh papircodexnek. Az irás az egyes lapokon két 
hasábban foly egyforma gonddal végig; az első lapon egy nagyobb 
(másutt számos kisebb) initiale áll, melynek futó virágot ábrá
zoló ágai az írást balról és alulról kerítik. Tartalma : Keresz
tény erkölcsi oktatások, melyeket egy bizonyos A w er ta n  (így 
nevezi magát az első lapon) Vincze fia számára párbeszéd alak
jában összeírt. íratásának ideje sehol sincs megjelölve; Faul-  
mann miivé alapján legkésőbb a XY. században Íratott. Kötése 
barna bőr, melyről már minden díszítés lekopott; a csatoknak s 
köldököknek csak szeghelyei láthatók.

11. J u s  germanicum. Codex Bal lus ianus*)  Ballus Pál 
(Pozsony monographusa 1823.) ajándéka. — XVI. századbeli ív- 
rétű papircodex, melynek 114 levele egyformán gondos írással 
van betöltve, 54 levél üres. Tartalma : Durch die väterliche lieb 
welche ich zu meinen sünén hab gehebt hab angefangen aus 
klaynigkaitt meiner Vernunfft mitt vil wachen vnd nit klainen 
arbeiten „ein klaine sum der gesatzt“ etc. 3 részben. Col. : Das 
buech der obgeschriben gesatzten halt in sich dreu tail welcher 
erster tail sagt von dem rechten der personen der ander von 
dem rechten der güter aber der dritt von dem rechten der klagen. 
E mű a tartalomjegyzékkel együtt a 108. levélig terjed. —• 
109. levélen: Es w irtt gefragt in welchenn massen rechten vnd 
gewonhayten in Zeitt des allerdurchleuchtigisten kunigs Sig
munden von gotes gnaden zu Hungern etc. Mayster der Tawer- 
nicorum sich gehalten hab in gericht etc. — 110. levél 2. lapján: 
Die Ordnung der artikel der syben freyen stette beschliessungen 
irer rechten von den gotliebhabenden Zeiten gewonten behalten 
zw werden vnd nächst des Grosmachtigen Johannis thawz von 
laak**) Maysters der Tavernicorum Zeiten durch den selben

*) így nevezi Lichner femiidózett művében XIII. lap, 7. jegyzet. Ugyanő 
mondja, hogy e codex a üyurikovics-féle XY. századbeli latin codexnek for
dítása.

**) Lichner szerint: Thúz von Lák.
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mayster Tawern: vnd der selben freyen stett richter vnd ir 
erwelt beysitzer etc. — 113. levélen: Die hernach geschriben 
artikelnn werden begriffenem etlichenn freyhetlichen brieffen des 
allerdurchleuchtigisten fuersten vnd Hern, Hern W la d i s l a i  von 
gotes gnad zu H u n g e rn  Behem etc. kunigs in dem Jare von 
cristi gebürt 1.4 .99 vber die freyungen vnd gewonhaiten des 
stulsmaysters Tawernicorum vnd der syben freyen steten in ge- 
richten vnd auch appellacionenn gehalten zu werden von seiner 
Mtt (Majestät) gnediglich verlihen. — Vége a 114. levél 2. lap
ján; a többi levél üres. Az író vagy fordító sehol sincs meg
nevezve. — E codex kötése, fatábla fehér préselt hártya borí
tékkal, az írással egykorú és még egészen ép; csak a kapocs- 
íogók hiányoznak.

12. Német pap i rcodex  a XVI. századból.  Czíme : Ett- 
liche schöne Epistlen, auch bekandtnusz vnd rechenschafften von 
vnsern liebenn Bruedern vnd threue zeügen der warhait gottes: 
Sambt einem vnderricht des Tauffs vnd Nachtmals Christi den 
Eyfrigen zu einem bericht, vnd den Gleubigen tröstlich zu lesen. 
1577. — 313 kis 8r. levél (a 311. levél hiányzik). Tartalma 
érdekes lévén az ujrakeresztelők sorsát, üldözését s zaklatását 
illetőleg, idejegyzem néhány fejezet czímét: Ein abgeschrifft oder 
Sendbrüeff so Jacob huetter für sich selbst vnd an stat aller 
Brüeder dem Landtshaubtman in märhern (Mähren) zue geschri
ben hat. Anno 1535. Jar. (1. lap.) — Abschrüfft des gelaubens, 
welche ich Claus Felbinger, gefangen vmh gottes warhait willen 
zu landshuet in bairn den herren doselbs für mich vnd an stat 
meines mit gfangnen brueders hansen leütners schrifftlich zue- 
gestelt hab. (48. levél.) — Erste rödt (Rede) vnd verhör Anno 
1567 den 27 tag Nouembris. Az első kérdés: Superint: Wie 
heist Ir, was landts, vnd stand seit I r  Gewösen, habt ir nit 
vorhin prüesterlich ampt gepflegt wie vns sein dunckht beschehen. 
Leonhart: Ich wiert Genent Leonhart dax : Bürttig von Minchen 
ausz der Statt Im Bayrlandt, daselbs vnd anderst wo In der 
Grauschafft Týrol Prüesterlich ampt Gepflegt, in Grosser blind- 
heit vnd vnwissenheit der Abgöttischen kürchen des Babsthumbs, 
darumb Nach der erkannten warheit, Billich von der selben hab 
abgesünderet. — A 158. levélen : Superin: Ir  habt ein hartten 
kopff, Bedenckht euch, man wiert ein ernst an euch wenden.
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Leon : leli hab mich schon bedacht, Gottes willen Geschech. — 
274. lap : Ain underricht vom warhafftigen tauff vnd ergeben 
Christi. — Kötése a XVI. századból való: fatábla bó'rborítékkal, 
melyen a csinos sárgarézsarkok apró köldökökkel s a kapocsfogók 
még épek; a kapcsok leszakadtak.

13. Somogyi P é te r ,  vágsellyei ev. tanítónak latin nyelven 
írt feljegyzései saját s társai elfogatása, tömlöczbe hurczoltatása 
a zaklatásairól. Czíme: Libellus Contribulationis de Sellyensi 
captiuitate, Ad celeberrimum D. Senatum Posoniensem, populum
que vniuersum missus. Posonii in Vinculis Archiepiscopi Strigo- 
niensis. Conscriptus mense Decembri a Petro Simigino Captiuo 
in Domino. Anno 1557. — 61 kis 4r. levél. A czímlap után 
4 későbben belevarrott levélen áll 3 latin költemény mellett 
B e y th e  I s t v á n  (dunántúli superintendens XVI. századb.) két 
latin levele. Maga a mű 2 részből áll s ezek 7 és 28 fejezetből. 
Az első rész végén a szerző Petrus Somogynak írja magát, külön
ben mindég Simigianusnak. Társaiul megnevezi: A n d rá s  sellyei 
ev. papot s Hadan M ihály  presbytert. — Col: Finis miserabilis 
Captiuitatis Sellýensis 7. Junii die 1558. Quo mense captiuati 
fuimus.

E fűzött művecske hártyaboritéka valami XV. századbeli 
misekönyv egy levele. (Crudi Dániel ajándéka 1805.)

Iá. Confessio s ta t ,  bohemicorum utraquistica. A cseh 
rendek hitvallása cseh nyelven, a mint azt 1575-ben II. Miksa 
császár-királynak benyújtották. Leírta K eche l  L i n h a r t  39 
negyedrétű papírlevélre 1578-ban. Megelőzi ezt ugyanazon Író
nak szinte cseh nyelven és 1578-ban írt vitairata, mely 100 le
vélre terjed s a reformatio ellenségeinek szól. — Barna bőrkö
tése, melyen még az aranyozás nyomai láthatók, egykor csinos 
lehetett.

15. G laubens -A r t ike l .  XVI. század. Ein schön Lustig 
Büechlen etlicher haupt Artikel vnsers Christlichen Glaubens. 
Mit viller göttlicher Zeucknuss, vnd schöner zusamentragung ausz- 
gefiihret. Auch wie es die weit verkert hatt, vnd darwider lebt 
vnd strebt. Hanns  Zuckenhammer .  Az ujrakeresztelőb tanai
nak védelmére nagy gonddal írt s igen csinos tollrajzokkal éke
sített öt szakaszból álló mű 8r-ben. Az 1. szakasz: Vom waren
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Christlichen Tauff, vnd wie der Kindstauff darwider ist. 80 szá
mozatlan levélen. — II. Vom Abentmal Christi, vnd wie das 
Sacrament der Pfaffen darwider ist, vnnd ein Abgötterey vnd 
greuel. 55 levélen. — III. Von der waren Gelassenheit und Christ
lichen Gemainschafft der Güetter 75 levélen. — IV. Das die 
Christen nit mögen Kriegen noch ds weltlich Gericht vnd Schwert 
oder Gewalt füeren 74 levélen. — Y. Von der Eescheidung 
zwischen gelaubigen vnd vnglaubigen 26 levélen. — A könyv 
belső csinosságának megfelelő a külső kiállítás'. A fatáblákat 
barna bőr borítja, melyen az évszám 1583 és szentirásbeli versek 
még pedig kiemelkedő betűkkel, tisztán olvashatók. Az ékes 
sárgaréz sarkok, a kapcsok egyike s a kapocsfogók még épek. 
(Wieland Károly J. volt pozsonyi orvostudor ajándéka.)

16. H asenm ül le r  I l l é s :  A j e z s u i t a  rend tö r t é n e t e  
(XI fejezetben) czímű latin művének cseh fordítása 1593-ból; 
324 negyedrétű levél, bevezetéssel s tárgymutatóval. A fordító 
Slovacius P a u lu s  (Szlovák Pál)-nak nevezi magát. Teljes és 
ép mű, gondos írással 1594-ki csinos bőrkötésben.

17. 13 da rab  agenda  s pos t i l la .  Ezek közt 8 cseh 
(egy 1584-ből való s bizonyos R ok icana  J á n o s  által íratott), 
4 német s egy magyar .  Ennek czíme: Formulae Liturgicae 
apud Hungaros in Superintendentia Trans-Danubiana adhuc Vsu 
receptae. Szerzője? 4r. 152 lap u. 1. múlt XVIII. századbeli írás.

18. L iber  medicus. XYI. századbeli 4r. latin kézirat, 
mely két részből á l l : 18 levélen Libellus de morbo gallico etc. 
Editus per Johannem Almenar Hispanium, Artium et Medicinae 
doctorem eximium. Másolat az 1502-ki velenczei kiadás után. — 
A második rész (80—100 levél) orvosi rendelvényeket foglal 
magában, melyek 1540—48. években jegyeztettek ide különböző 
írással, nehány német kivételével, latin nyelven. Az író sehol 
sem nevezi meg magát, csak évszám áll egy-két helyen. E fűzött 
kézirat borítéka héber szöveggel teleírt régi bőrhártya.

19. Arzne ibuch.  Ein schöns Artzneý Biechl von Rossen 
Durch mich C hr i s to f  R r e t s c h n e id e r  von Nemeditz selbst Pro
biert vnd Gebraucht: wie hörnach Thuet volgen. 95 kis 8r. le
vél, német betűkkel gondosan irt s pontos tárgymutatóval ellá
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to tt művecske. íratásának ideje sekol sincs megemlítve; csak 
külső barna bőrborítékán olvasható 1668, mely évszám azonban 
alig a könyv íratásának ideje.

20. Kochbuch. 172 kis folio lapra terjedő német szakács- 
könyv, mely így kezdődik : Ein gar Nützlich vnd Köstlich Koch- 
buech, in sechs Rubriken abgetheilt etc. teljes és pontos tartalom- 
jegyzékkel ellátva 474 különíéle étel elkészítésére ád utasítást. 
A szerző sehol sincs megnevezve; íratásának ideje a XVI. vagy 
XVII. század.

21. Chrysostomi a C ap ran ica  De ineffabili ac glorio
sissimo Dei nomine Tetragrammaton Jehova (héb. betűkkel). 
12 fejezetben. — Laudes gloriosissimi ac ineffabilis nominis 
Tetragrammaton Jehova (héb. betűkkel) ad implorandvm divi- 
nvm avxilivm contra hostes inimicos ac persecvtores catholicae 
fidei. Dicsénekek s imádságok. Mindkét művecske 52 kis 8r. 
finom hártyalevelet foglal el s két nagyobb s több kisebb toll- 
rajzzal van ékesítve; azonkívül kiemelendő a tiszta, kiváló gond
ról tanúskodó írás, a kezdő betűk s fontosabb szók arany volta 
és a hártyaboríték, melyről a rajzok s betűk meglehetősen le
koptak ugyan, de annyi mégis kivehető, hogy az első lapon ez 
á llo tt: Ecce nomen domini -Aíl. (Két sor olvashatlan) alább: 
Eerdinandus II. Romanorum imperat. A hátulsó lapon: EGO 
SVM QVI SVM. — D. DE. DEV. DEVS. — Jehova (héb. betűk
kel) A í l  (a rajz elmosódott); alább a császári kétfejű sas. — 
E kívül álló feliratokból, valamint az első nagyobb rajzból, mely
II. Ferdinand császárt térdelve ábrázolja a mint egy szinte tér
delő barát kezéből átvesz egy könyvet s kardot és végre azon 
sorokból, melyekben három pap, köztük egy jezsuita, mondja ki 
e könyvről ajánló véleményét, teljes biztossággal azt lehet kö
vetkeztetni, hogy e könyvecske II. Ferdinand császár számára 
íratott. Egy későbbi jegyzet pedig azt mondja, hogy csak ugyan 
használta is imádságos könyvül. — Végül két exhortatio.

22. Codex a n a b a p t i s t a r u m  germ. Episteln vnd Sendt- 
brieff, Rechenschafft vnd glaubens Bekandtnussen Viler waren 
Zeugen Jesu Christi. 531 4r. levélből álló XVII. századbeli 
papircodex, mely az anabaptisták üldöztetéséről, vallatásairól s
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egyéb szenvedéseiről szól s oly 1527—1591. évekbeli leveleket 
közó'l, melyeket a fogságban sínlődőkhez buzdításul vagy vigasz
talásul Írtak. A pontos tárgymutatóval ellátott egészen ép könyv 
írója nevének csak G. H. kezdó'betűit írta a végére 1618. év
szám mellé. Kötése, fa tábla fekete bőrborítékkal s ép sárga
rézsarkokkal s kapcsokkal, az írással minden esetre egykorú. 
E codex 1663-ban bizonyos H e l l e r  J ános ,  1784-ben biz. Egei  
A n d r á s  birtokába került. A lyceumi könyvtárnak Michnay 
E n d r e  szerezte meg a n. lévárdi ujrakeresztelők ivadékaitól. 
(Michnay saját kezű jegyzete a boríték belső lapján.)

23. Pogners  Verze ichnis s .  Pogner  J á n o s  pozsonyi 
polgár ily czimű kézirata : Verzeichnüsz wie wir im Nahmen 
Gottes zu dem Gebäu unserer Evang. Kirchen allhier zu Pres- 
burg einen Anfang gemacht, und was sich darbeý vor Wider
wärtigkeiten begeben, und zugetragen, durch mich Johannem  
Pogner,  unsern nachkommen zu einer nachrichtigung so vili 
mir bewust, verzeichnet. — Kezdődik 1634. juh 22-kével s terjed 
1638. decz. 20-káig 34 negyedrétű számozatlan levélen mondja 
el krónikaszerűen a szerző a pozsonyi evang. egyházközség küz
delmeit, buzgóságát s áldozatait templomának felépítése körül. 
Az irás egyformán tiszta s könnyen olvasható, az utolsó levelet 
kivéve, melynek első lapja csak félig van tele írva még pedig 
más írással. (Az eredeti után kiadta Lichner Pál ily czím a la t t : 
Jo h a n n  Pogners  Verzeichnisz über den Bau der evang. 
Kirche in Pressburg 1636—1638. und Jo h an n  L i e b e r g o t t ’s 
Tagebuch von den Verfolgungen der Evangelischen in den 
Jahren 1672—1683. nach den Handschriften der evang. Biblio
thek. Pressburg, 1861. 8Ü.

24. S t renge  S ch ia v i tu  (Schlavitu=Sclaverei) vntter den 
Türkischen Kaýser Sultan Mehemmet den IV : In vntterschid- 
lichen dessen gefängnussen erlitten vnd mit eýgener handt be- 
schriben von J o h :  F e r d :  A u e r  Gefangenen In Siben Thürnen 
zu Constantinopl Ao MDCLXIV. — 4r. 3 sztlan levél ajánlás, 
395 számozott lapon a szerző fogságba jutásának története 153 
sztlan fejezetben; végűi 9 levélen pontos tartalomjegyzék. — 
Német betűkkel elég gondosan írott érdekes mű, melynek szer
zője Pozsony szülöttje volt s mint hadnagy szolgált a szeren-
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esetlen kimenetelű 1663-ki hadjáratban. E könyvben azonban 
nem Konstantinápolyban szenvedett fogságáról beszél, hanem a 
hadjárat előzményeit, a csata lefolyását s fogságba hurczolta- 
tását írja le körülményesen. Konstantinápolyba érkeztével s e 
város leírásával vége a műnek. Folytatásról sehol sincs benne 
szó, csak Hammer*) ki azonban csak B él műveiből ismeri, em
líti 11 évi fogságának történetét. B él meg két helyen**) említi 
Au er kéziratát s nem csak dicséró'leg, hanem oly szándékkal, 
hogy legközelebb kinyomatja „edendas proxime“ (t. i. Epheme
rides) és „edituri“ (t. i. historiam) „cum se dabit occasio.“ De 
annak nyomát nem találtam, vájjon bírta- vagy ismerte-e Bél 
ezen kéziratnak folytatását is, mert bár ezen kötetnek tarta l
mából hosszabb idézeteket vett át, még sem említ sehol semmit 
e mű terjedelméről. Nem tudom tehát, honnan meríthette 
Hammer azon adatát, hogy A uer  11 évig tartó fogságát irta le. 
E hártyába kötött könyvnek belső boríték lapján ezeket olvas
hatni : Der Verfasser dieser seiner türkischen Gefangenschafts 
Geschichte war Haubtmann und 1 Presburger, von dem das, 
noch jeztsogenanndte Auerische auf dem Haubt Plaz No. 5° 
liegende Durchhaus herstamt.

25. L i eb e rg o t t s  Tagebuch.  L i e b e r g o t t  J ános ,  po
zsonyi polgárnak naplójegyzetei 1666. jan. 10-kétól 1683. aug. 
9-kéig. 204 ívrétű számozott lap (üres maradt 23—27., elveszett 
55—62. és 100—101. lapig.) A protestáns szerző nem csak saját 
gazdasági kiadásait s bevételeit jegyezte fel gondosan, hanem 
minden korabeli nevezetes pozsonyi eseményt. Fontos tehát e 
kézirat Pozsony városa, de főkép a pozsonyi evang. egyház 
történetére vonatkozólag. A pozsonyi evang. templom elvételét 
(1672) s a pozs. protestánsok szenvedéseit tárgyaló jegyzeteket 
kiszedte s kiadta L ic h n e r  Pál. 1. feljebb. A kézirat, a két 
utolsó levelet kivéve, ép állapotban van. Kötése uj.

26. Vock Tóbiás F r ig y e s  soproni polgár német króni
kája. Irta  1682/3-ban s kiterjed az 1674. febr. 28-kától 1683. 
jul. 28-káig lefolyt idő eseményeire; néhol korábbi eseményekről

*) Geschichte der Osmanen III. köt. 542. lap.
**) Notit. Hung. nov. I. köt. 2G5. és II., 213. lapon jegyzetekben.
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is szól röviden s egy helyt a török szultánnak két izenetét a 
magyar királyhoz is közli. — 4r. 36. (a 18-dik levélig számozott 
levél. Czímlapján : Im Nahmen gotesz. Anno 1682. Jahr Hab 
Ich Dobiasz Friderrich Yock Dieses Buch geschrieben, Darinnen 
ist zu finden Allerhandt, Schreckliche Exembell, vnd Anderre 
glaubwirdige Sachen so sie zugetragen haben. In der könnigl. 
Freystatt Oedenburg.

Egykorú préselt barna bőrkötése figyelemre méltó. Egyéb 
különösen virágdiszítések közt tisztán kivehető a középen
I. L ipó t  király mellképe, a sarkokban egy-egy czimer, s külön
féle állatok : sas, gólya, oroszlán stb.

27. B u r iu s  J á n o s  volt korponai evang. lelkész ily czimű 
latin kézirata : Micae Historico-Chronologicae Evangelico-Pan- 
nonicae (may^ögpr/wg collectae et adumbratae opella vigilaci 
diutina J(ohannis) B(urii) L(aureati) P(oetae), tunc P(astoris) 
G-(ermanici) C(arponensis) nunc J(esu) C(hristi) E(xulis) duode- 
cennis A(nno) vero Ch(risti) M. DC. LXXXVet insequentibus in 
ordinem redigi coeptae. — 540 nem egészen végig számozott kis 
ívrétű levél, melyeknek egy része közben-közben üres maradt, 
itt-ott pedig más kéztől származó pótlásokat találunk. Ezen 
vastag kötetet képező nagybecsű egyháztörténelmi művet számos 
érdekes jegyzettel bővítve lemásolta S e rp i l iu s  Vilmos múlt 
századbeli pozs. ev. lelkész; legérdekesebb részét az eredeti kéz
irat 343. levelétől végig, mely a prot. lelkészek Pozsonyba idéz- 
tetését, elitéltetését stb. tárgyalja, Lichner Pál adta ki 1864-ben 
Poszonyban a fent kitett czím alatt, hozzá csatolván Buriusnak 
műve elején álló bevezetését (praeloquium.)

28. K é t tö rök  k é z i r a t  a XVIII. századból.
1. 30 számozatlan nagy 8r. levél, szép barna préselt bőr

kötésben arany kerettel. Tartalma S z i l á d y  Áron 1862-ben 
melléírt megfejtése szerint : A hidsre szerint 1153-dik év Rebjü- 
levvel hó 4-dikén = K r . u. 1740. máj. 30. régebbi nevezetesen a 
IV. Muhammed alatt 1084=1673-ban kötött szerződés alapján 
a porta és Francziaország között XV. Lajos nagykövete Ville- 
neufve által Stambulban létrehozott kereskedelmi-  s béke- 
szerződés pontjai. — Hamm er  szerint kőnyomatban föl. 86 1. 
megjelent Párisban s máig érvényes.
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2. Nagy 4r. 47 finom papirlevélből álló barna bőrbe kötött 
kézirat. — S z ilá d y  Ár. megjegyzése szerint három részből áll : 
a) Úti napló, melyet Ibrahim basa rumiliai béglerbeg s nagy
követ Bécsbe küldetése alkalmával (1719 tavaszán) a követség 
valamely tagja írhatott. — Ez különben a száraz eredetinek 
csak másolata 1726. jan. 28-káról. — b) A porta és Ausztria 
közt Belgrádon Villeneufve franczia követ közbenjárásával — 
létrejött s 1739. sept. 18-kán aláirt szerzó'dés pontjainak (XXIII); 
— s az azt kiegészítő — osztrák részről Ulefeld gróf által Kon
stantinápolyban 1741. márt. 2-án aláírt pótszerződés pontjainak 
(IV) — másolata. — c) Egyrészről a porta, más részről 
Ausztria és Toskana közt (I. Ferencz nevében) P e n k le r  báró 
által létesített s 1747. máj. 25. aláírt szerződés pontjainak 
(XVII) másolata.

II. K öteteket képező kéziratgyűjtemónyek. 
(Collectanea.)

29. D ocum enta a rch iv i eccl. Aug. Conf. P osoniensis. 
Hét vastag folio kötet. Gazdag tartalmokból, melynek részletes 
kimutatása nem e szűk keretű munkába való, a következő ira
tokat említem meg : Az I-ső kötetből, mely 591 lapra terjed : 
Conclusiones catholicae per L u th e ru m  ad Caesarem missae.
3. lap, 1540-ki másolat. — M ik sa  király 1564-ki sajátkezű s 
L is th iu s  J á n o s  aláírásával ellátott rendele te latin nyelven, 
melyben az úrvacsora két szín alatti élvezését megengedi. —
II. M áty ás  1617-ki eredeti rendelete, melyben a pozsonyi káp
talant egy korábbi rendelet megtartására utasítja. — Folyamo
dások, levelek s rendeletek (királyi s nádori) az 1636—38-ki 
pozs. evang. templom építése ügyében. — L ip ó t királynak 
1658—9-ben Bécsben kelt sajátkezű és S zelepcsény i s. m. 
aláírásával ellátott a pozsonyi evangélikusoknak uj templom 
építését betiltó s egyéb tartalmú 9 db. eredeti rendelete. — 
W esselény i nádor két m ag y ar levele, az egyik e rede ti. — 
A pozsonyi evang. tanárok s tanitók évi fizetéseinek kimutatása 
1667—70-ig. A II. 559 lapra terjedő kötetben a pozs. evangéli
kusok XVII. XVIII. századbeli küzdelmeire vonatkozó iratokat 
találunk 1683—1790. A pozs. evang. lelkészek névsora s évi 
fizetése 1607—1672-ig. — A III. kötet. 505 lap : Vallásügyi
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iratok 1727—1782. — Specificatiori der gesamten Professionisten 
in der K. Freýen Stadt Preszburg (321—349-ik lap.) — Egyházi 
szertartásokhoz szükséges eszközök jegyzéke. 1763. A IY. 370. 
lapra terjedő kötet 1674—1781. vallásügyi okmányokat tartalmaz, 
melyek kevés kivétellel másolatok. — Az Y. kötet 518 lapján 
szinte egyházügyi leveleket s egyéb iratokat tartalmaz 1668— 
1761. évekből egykorú másolatban. — A YI. (635 lap) kötet 
irataiból megemlítem Bél Mátyás 1714. ápr. 12. Beszterczebányán 
kelt felelete a pozs. egyh. meghívó levelére (ném. nyelven). — 
Számos egyh. ügyekben írt levélből 7 a magyar s eredeti. — 
YII. köt. 464 lap. Leges scholasticae pro gymn. Posoniensi. — 
1660. máj. 19-ki memorandum a pozs. ev. iskolában észrevett 
hiányok ügyében — Specification vber die Commedien Kleýder 
vndt dergleichen Sachen, welche am heut den 21. Febr. 1663. 
Herrn E l ia s  Thomas alsz vnsers Alhieszigen Euang. Gymn. 
der Zeit wolbestelten Conrect. vbergeben worden.*) — Methodus 
seu Patio docendi in classe prima et Il-da. (Evszám nélkül; úgy 
látszik Marth írása.) — Patio docendae discendaeque Hungaricae 
linguae in Schola Poson. 1735. — Instructio pro Dno Clarissimo 
Pectore (1762. eredeti.) — Series lectionum scholae evang. Poson. 
(1761.) — Iskolai ügyekre vonatkozó felterjesztések, folyamod
ványok, javaslatok stb. 1658—1765-ig.

30. M anusc r ip ta  I n c l y t i  Conventus  Posoniensis .  
4 ívrétű és 14 negyedrétű kötet, melyeknek nagyobb része 
különböző iratok és okmányokból állván, csak az érdekesebbek 
s fontosabbak elősorolására szorítkozom. — I. kötet 199 föl. 
levél. Elől: Erclerung vber P h i l i p p i  M alan thon  J o h a n  
B renczy  vnd der Lutherischen Ler. Das die Selbige nit vberall 
gleichförmig. Noch den Prophetischen, Apostolischenn Schrifften 
vnd Simbolisch. Auch nit mit Irer Augspurgischen Confession 
vberain stimet. (XVI. századbeli kézirat.) — Ein Sendbrieff 
An Einen Hern Bürgermeister Einer namhafften Stat im Reich 
(Strassburg) Datum den 16. July  1548. C. S. Alább : Abcopiert 
in meiner trübseligen gfangnus zu Steier Anno D. 1575 den 14.

*) Tehát a pozsonyi tanulók közt is volt szokáshau színi előadásokat 
rendezni, mint Beszterczebányán (1. Rosenauer K. A beszterczebányai ev. gymn. 
tört. 36. lap.
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Decemb. Bin den 3. octob. vm des Christlichen glaubens vnd 
warheit willen von den Luth. Christen eingelegt worden, vnd 
36 woeben gfangen glegen. H annsz  F e b l  Groldschmit. 12 fol. 
levél. Vom vnuerstand des heýligen Saeraments der Tauff. . . 
An ein Tauflbrueder gesebriben. 1530 Jahr. Datum Strassburg 
1530. C. S. Alább : Abcopiert in der gefangnus zu Steier den 
27 Julý 1576. H. F. (Hanns Febl.)

I. a. Historia Symbolica eccl. evang. Lutheranae in Hungária 
et Transilvaniae, sive de Symbolis et Confessionibus Fidei 
Lutheranorum in Regno Hungáriáé tum communibus cum tota 
Ecclesia Evangelica, tum peculiaribus. Terjedelmes mű sok 
érdekes jegyzettel s számos régi magyar könyvczímmel. Serpilius 
írása. — Causa Matrimonii Radvanszk io-Révaian i .  Anno 1724.

II. köt. 334 fol. lap. Rezik*) Gymnasiologiájának másolata 
(Serpiliustól.) — Eperjes és általában a felső magyarhoni pro
testánsok sorsáról szóló íratok múlt századbeli másolatokban.

III. Felső Magyarország különösen a Szepesség, Bártfa és 
Selmecz városok egyházi ügyeit érintő íratok. — Továbbá : 
Visitatio Ecclesiarum Trans-Danub. Aug. Conf. instituta 1652 
per Superint. Greg. Musay.  — Nomina eorum qui Formulae 
Concordiae . . .  se subscripserunt scilicet Pastores Eccl. in Comit. 
Hungáriáé Semproniensi, Castriferrei, Szaladiensi etc. Aug. Conf. 
inuariatam tenentes. 1673-ig 622 név.

IV. B u r iu s  fennemlített kéziratának hű és gondos másolata 
641 4r. lap. Másolta s számos jegyzettel bővítette S e rp i l iu s  
Vilmos, pozsonyi ev. lelkész. — Henotica sive Irenica scripta 
varia 1619—1691. Catalogus librorum quorundam Hungarorum. 
Ex Diario ms. Sp. D. Thomae Szirmay. 1574—1733-ig meg
jelent 34 magyar könyvnek adja teljes czímét.

V. kötet. Collectanea de initiis Reformationis apud Poso- 
nienses; item Rectorum Scholae Posoniensis Recensio 26 4r. 
levél. — Alkalmi beszédek. — Forma inuestiendi Superatten- 
dentem (ném. nyelven.)

VI. Mandata Dni Praelati Joan. de L om ni tz a  contra 
Lutheranos data 1524. et 1542. — Historia Colloquii Csepregiensis 
1591. (14 levél. Serpilius írása.) — Congregationum Ecclesiasti
carum in Montanis Civitatibus conclusa (Anno Dni 1569. né-

*) Rezik János eperjesi tanár volt 1700 táján.
2*
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metűl.) — P h i l ipp i  M elanch thon is  Epistola ad Thomam 
N ádas  di 1587 data, ex autographo descripta et annotationibus 
illustrata. — Responsio academiae Witebergensis et Lipsiensis 
ad articulos propositos, quaestionesque curiosas quorundam mi
nistrorum in Ungaria, missa ad magnificum Dnum Gábrie lem 
P e ré n i  per legatos suos anno 1563.

VII. Relatio de Visitatione Archiepiscopali apud Evangelicos 
Posonienses An. 1755. die 28. Junii peracta, s egyéb egyh. tört. 
érdekű levelek, feljegyzések s rendeletek.

V III. Fata familiae Krmannianae. Krmann D anie l  nyo
matott síriratával.

IX. Animadversiones in Cl. Danie l i s  H a jn o cz i i  notas 
de Superintendentibus Trans-Danubianis. Érdekes életrajzi ada
tokkal Serpilius tollából. — Collegium historiae patriae opera 
Jo  h. P i l a r i k  in gym. Neosoliensi Prorectoris.

X. Acta conventus Zolnensis, Szepes váralj ensis et Rosen - 
bergensis nyomtatásban s az első Írásban is.

XI. Confessio eccl. Bartfensis conscripta a Leonardo 
S te c k e l io  Bartfensi (11 levél.) — Ex b. Danielis Kermani 
Historia Eccl. Hung. Ms. excerpta. (Serpilius írása.)

XII. Excerpta ex Diario Superintendentali M. S tepha n i  
P i l a r i k  1704—1709. — De Typographiis et Typothetis in 
Hungária et Transilvania Collectanea. — Librorum variorum 
ad Hist. Ecclesiasticam et Literariam Hung. spectantium recensio.

X III. Matricula ordinatorum per Superintendentes Com. 
Poson., Nitriens. et Barsensis ab anno 1610—1670. Ex libro 
iriginario descripta 1755. (Serpilius írása 83 4r. lap.)

XIV. Extract aus der Beschreibung des Mittern Hausz in 
Neusol gelegen durch Hannsen  Thurnschw amb.  der Herrn 
Fuggern gewesenen Factorn daselbst, samt andern, was sich in 
der Cron Hungarn zugetragen beschrieben im 1560. Jahr. (19 
levél 4r. Serpilius írása.) — Rede oder Manifest des Grafen 
Tököly ,  so er anno (17)86 an die vng. Stände abgehen lassen. 
(11 levél.) — Manifestum Principis Transylvaniae M i c h a e l i s  
A p a f y .  Publicatum Ao. D. M.D.C.LXXXI. (9 levél.) — Mind
kettő XVIII. századbeli másolat.)

XV. Agendbüchlein für die Pfarherrn und Kirchendiener 
auf der Schemnitz, durch G r e g o r i u m  M e i t z e r  1570. Serpilius
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másolata. — Magyar Gyónásnak rövid mógya (módja). Per me 
Joh. Suhajda ,  eccl. articul. Pusztafedim. min.

XVI. Concordia inter Evangelicos, Lutheranos et Refor
matos. Hard t ,  helmstädti tanár 1731-ki kéziratából másolta 
Serpil ius.

31. Acta H is to r i a m  Eccl. i l lu s t ran t ia .  Ezen 578 folio 
levélből álló kötetből kiemelendőnek tartom a következő iratokat: 
Statua et constitutiones Sedis Thavernicalis sub praesidio Ge- 
orgii Zrini j  celebr. 1564. máj. 3. Pozsonyi követek voltak: 
Cel lar ius  (Celler) J á n o s  és Offner J án o s ;  bártfai követ a 
híres Stöcke l  Lénárd .  — Consignatio Gravaminum Eccl. Evang. 
in Com. Cisdanubianis Anno 1647. Exc. Dom. Comiti Jud. Cu
riae Reg. porrectorum. (Egykorú másolatok.) — III. Ferdinand 
1652. Regensburgban kelt e rede t i  levele az erdélyi rendekhez, 
hogy a jezsuitákat megtűrjék. — A rendek 1653-ban kelt fele
lete. -— Puncta Instructionis quae Sac. Caes. et Reg. Mttas Dn. 
Principi Dno Georgio Rák ó ei per Ablegatum Franc.  So
mogyi proponenda demandavit (9 lap). — Resolutio ad eadem 
puncta (6 lap). Mindkettő magyar szöveg s XVII. századbeli 
másolat.

32. Vegyes t a r t a l m ú  k éz i r a to k  gyűjteménye .  I. köt. 
113. szám. Copia eines Schreibens Kaiser F e rd inand i  des Ersten 
damahlen Römischen Könighes an Doctor L u th e rn .  — Publi- 
cirung Kays. Erlaubnus von Empfahung des heiligen Abentmahls 
des Herrn Christi nach  seiner  E in se tz u n g  Ao.1564. denl8.Juni 
. . . .  zu Wien in St. Stephanskirchen. . . .  (múlt századbeli máso
latok). A II. k. többnyire periratokat tartalmaz, köztök nehány 
magyar. Azonkívül K rm a n n  Dánie l  superint. két eredeti latin 
levele. Továbbá: Leges h. e. Ordo et Disciplina venerabilis Con
tubernii, seu Ministrorum docentium Evangelium in Ecclesiis Su
perioris Districtus Trenchiniensis scriptae et promulgatae a Do
minis Fratribus ejusdem Dioeceseos unanimi consensu in Gene
rali Congregatione habita Bitschae die 12. Mensis Februarii 
Anno D. MDC. (6 föl. levél; másolat). — A III. köt. F enenna  
királyné és III. Endre király egy-egy 1293-ki adománylevelét 
tartalmazza (számos és különféle másolt rendeleteken kivűl), 
melyekben Haláztelek (in magna Insula) felett intézkednek.
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33. Acta  ecclesiast ica  an tiqua.  400 lapra terjedő folio- 
kötet. Tartalma: A pozsonyi evangélikusoknak az 1671—1723. 
években szenvedett zaklatásaira vonatkozó levelek, felterjesz
tések, naplótöredékek. Néhány eredeti levelet (u. m. Czauner,  
E s z t e r h á z y  Pá l ,  a svéd és dán bécsi követség papjaitól), ki
véve, csupa másolat. Külön említésre méltó : Cursus Afflictionis 
Communitatis Evang. Poson. in negotio Templi et Accessoriorum 
1672. febr. 1.—máj. 25. (19 lap.) — Abrede vnd endlicher Ver
gleich die Redintegration des Wohlehrwürd. Ministerium zu Press
burg betreffend. Soproni modori s pozsonyi lelkészek és sena- 
torok eredeti aláírásával s pecsétjével ellátott német okmány. 
Kelt 1697. márcz. 27-én.

34. Acta ecc les ias t ica  Tekuschiana.*) Egyháztörté- 
nelmi érdekű iratok gyűjteménye a XVIJ.L századból. Köztök: 
De Evangel. Templo et Gymnasio Germanicae et Hungar. Na
tionis Posoniensis. — Series Ministrorum Eccles. A. Conf. Poson.

35. A cta  politica. Három ujnyi vastag föl. kötet. Tar
talma : Legelői: Anno Dei 1649. die 15. Decemb. Inchoata est 
Exactio Rationum per Dnos Commissarios ad eandem Exigendam 
ad latus 111. Dni Comitis Palatini adjunctorum. 10 föl. levél. 
(Egykorú másolat). Három magyar szövegű végrendelet: Po
roszló Ilonáé 1727-, Bíró István-é 1713-, Rajcsány Éváé 1753-ban 
kelt Pozsonyban. Eredeti magyar levél Pálfy János gróftól 1747
s Nádasdi Lipót gróftól 1752. évekről.

■

36. M atr icu la  scholae Poson iens is  rec to re  Belio. 
(Etiam Martliio et Beerio rectoribus.) A pozsonyi evang. főiskola 
anyakönyve B él Mátyás ,  M ar th  M átyás  és Beer F r ig y e s  
Vilmos igazgatósága idejéből. Vastag arany vágású folio-kötet 
fekete bőrkötésben. Tartalma : Leges Scholasticae. Leges Rec
toris. — Leges Conrectoris et Collegarum. Leges scholarium, 
Alumnorum et Paedagogorum. Leges Cantoris et Choralium. — 
Majd az iskola növendékeinek nevei következnek B él M átyás  
1714—1719-ig, utóbb M ar th  M átyás  1719—1721-ig és Beer  
F r ig y e s  Vilmos 1721—1747-ig tartó igazgatósága idejéből, 
kiknek az egyes tanulók jelleme, képességére vonatkozó sajátkezű

*) T ek u sc li M ihály  pozsonyi tanár volt 1788—1803-ig.
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megjegyzései felette érdekesek. E főiskola tanulóinak sorában 
akkor is Magyarország legelső' protestáns családjait találjuk kép
viselve, u. m. P ró n a y ,  Podmaniczky ,  S ré te r ,  J u s t h  Rad- 
vány i ,  R advánszky ,  Je szenák ,  Káld i ,  Szi rmay ,  Pulszky,  
Gosztony i ,  Zmeskáll ,  R ád ay ,  Szemere,  Torkos ,  Sche- 
dius, Dessewffy,  Z erdahe ly i ,  Pfannschmied  stb.

37. Ephem er ides  scholas t icae .  Rationarium Lectionum 
Scholasticarum Scholae Posoniensis Evang. Hetenkénti pontos 
kimutatás a pozs. evang. főiskolai tanárok hivatalbeli működésé
ről.*) 1718—1751-ig hat 4r. kötetben. Az I. köt. 1718—20-ban 
még pedig 1719. sept. 9-kéig Bél, azután Marth igazgatósága 
alatt készült, a II. 1721-25., a III. 1726—30., a IV. 1731-38., 
az Y. 1739—45., a VI. 1746—51-ig, még pedig 1747-ig Beer, 
azután Tomka-Szászky igazgató alatt íratott. — A kötetek 
végén: „Consultationes commodo rei scholasticae susceptae“ czím 
alatt a tanári tanácskozmányok tárgyalásairól találunk hű jegyző
könyveket; ily értekezleteket csaknem hetenként tartottak.

38. D iar ium lect ionum publicarum (1768. jun. 13.— 
1773. nov. 30.) opera Jo se p h i  Gombos connotatum. Ezen érde
kes naplóba a szerző, Gombos Mihály pozsonyvárosi tanácsos 
s ev. egyh. felügyelő fia, lyceumunk növendéke, az egyes tan
tárgyakból végzett pensumokat feljegyezte napról napra; későb
ben felvette magánóráit is, sőt egyéb figyelemre méltó városa- 
vagy családjabeli eseményekről s még az időjárásról is megem
lékezik. Két 4r. kötet. Végén : 1773. dec. 1-jén. Dies Mercurii. 
Ob paucitatem chartae hoc cum mense novum librum scribere 
inchoavi. — De ez már nem került a könyvtárba.

39. Bél M átyás  nagyhírű „Notitia Hungáriáé nouae hi- 
storico-geographica“ (Tomi IY. Yiennae 1735—1742. fol.) czim 
alatt ismeretes művének kézirata 17 kis ívrétű kötetben szinte a 
lyceumi kézirat-gyűjteményben őriztetik.

40. Dan ie l i s  Crud i  (pozsonyi lelkész s superintendens) 
Jus ecclesiasticum consvetudinarium Evangelicorum, August, et 
Helveticae Confessionis in Hungária. Ezen egyházjogi szempont

*) A mostani magy. közokt. minist, hasonló osztálykönyvek vezetését 
követeli.
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ból igen becses kézirat 3 nagy ívrétű kötetből áll, melyeknek 
tartalma a következő': I. köt. Pars prím a: De fontibus juris 
ecclesiastici. 662 lap. — II. köt. Pars II-da : De juribus Evang. 
Aug. et Helv. Confess. realibus. 562 lap. — III. köt. Pars III- ia : 
De juribus Personarum. 548 lap. A mű nagyobb része idegen 
kéz írása.

41. Reziki i  laniena Eperiesiensis. 1687. 4r. Két példány. 
Úgy látszik e század elejéről való másolat.

42. P ro tocol lum S u p e r in t e n d e n ta le ,  quod tempore 
visitationis Anno MDCXI. manu conscripsit infrascriptus Dnus 
I saacus  A brahamides  Hrochot ius ,  Praepositus Baymocensis 
e t . . .  Superintendens ab Anno 1610 — 1621. — Continuarunt Ni
colaus F id i c in i s , Basilius F á b r i ,  Nicol. Mar t in i ,  Daniel Du- 
b rav ius ,  Martinus Tarnóczy  et Daniel K rm ann  Superinten
dentes, nunc verum per me Paullum Daxner V. D. M. Eccl. 
O-Turens. ex genuino et autentico transcriptum. Anno 1787. — 
2 ujnyi vastag fol.-kötet.

43. D ia r ium in quo Joaehimus K a l ink iu s  Superint....  
enarrat per dies, quid agebatur secum Posonii dum ad Judicium 
Regium Delegatum. . .  anno 1671 et 72. citatus fuisset. 204 ív
rétű lap. Daxner 1794-ki másolata az eredetiből.

44. Collect io In t i m a t o ru m  Regiorum et aliarum rerum 
ad Historiam Ecclesiasticam Eccl. Evang. in Hungáriáé spectan
tium (Ad Ecclesiam Evang. Novisol. pertinens) föl. I. 540 lap.
— II. 8601. — III. 5121. — IV. 4401. — V. 7891. — VI. 6661.
— VII. hiányzik. — VIII. 474 1. — IX. Index. A múlt század 
utolsó tizedeiben megkezdett terjedelmes mű, melyben azonban 
csak Crudi sokszor egész lapokra terjedő jegyzetei bírhatnak 
némi becscsel.

45. Micae micarum Burianarum.  506 4-r. lapra terjedő 
kivonat Burius fennemlített művéből. Készítette R o th a r id es  
Mihály*) 1742-ben Pozsonyban. — Ugyané kötetben foglaltatik 
még R o th a r id e s  ily ezímű 94 lapra terjedő műve: Supplemen-

*) Ugyanő H. M. (Hazafi Mihály) álnév alatt nyomatta ki 1745. „Histo
riae Hungáriáé literariae Prolegomena“ czímü irodalmi becscsel bíró művét.
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tum Czvittingerianum, melyben C zv i t t i i ige r  ismeretes irodalom- 
történeti művét újabb adatokkal bővíti s kiegészíti. Ugyanily 
tartalmú kézirat van még a tudós Serp i l ius  Vilmos pozs. ev. 
lelkésztől, ki jegyzeteit C z v i t t i n g e r  művének lapjai közé ragasz
tott levelekre írta.

46. H is to r ica  rerum penes Consilium regium Locumtenen- 
tiale Hungaricum decursu Anni 1769. pertractatarum deductio 
opera Michaelis P rezeke r ,  praelib. Consil. Locumt. reg. Pro- 
tocollista elaborata. 123 fol.-lap. — Anno 1770. 191 lap. 
Anni 1771. opera Emeric i  Németh  elaborata 251, anni 1772. 
271 et anni 1773. 290 lap. — Mind Hrabovszky József volt pozs. 
városi tanácsos hagyománya.

47. Re l ig iona l ia  sub Josepho  Il-do. Számos egyház
történelmi adatot tartalmazó iratok későbbi másolatban. 364 föl. 
lap. (Hrabovszky hagyom.)

48. P ub l ico -Po l i t i ca  sub Josepho  II. 324 föl. lapon. 
Későbbi másolat.

49. I n t i m a t a  et r e so lu t iones  regiae in negotio religionis 
interventae. 2 fok köt. I. 642 lap. II. 333 lap. Másolatok a 
múlt század végéről. (Jeszenák István hagyománya.)

50. Sy llog imaeorum T ra n s i lv a n a e  Ecclesiae libri VI. 
Ivrétű kisujnyi vastag kötet. (Jeszenák István hagyom.)

51. Az A c ta  histor.  p a t r i a e  czím alatt 6 ív- és 5 4r. 
vastag kötetek tartalmából kiemelendők a szepes megyei köve
teknek az 1602. 1607. 1608. 1609. 1613. 1618. 1620. 1622. 1625. 
1634. 1642. években és a trencsinmegyei követeknek 1617. év
ben illető megyéjök részéről adott utasítások (instructio) eredeti 
okmányokban. (Az I. és II. kötetben.) Zrinyi Péter búcsúzó 
levele nejéhez a tömlöczből: Delicium meum, dum has perlegis, 
luctu abstine. Crastino die sub horam 10. matutinam mihi tuo
que Fratri caput amputabitur. Hodie mutuos inter amplexus 
una nobis vale fecimus. Ideo et te in hoc mundo aeternum valere 
jubeo. Da veniam, si (quod equidem evenisse scio) te offendi. 
Sint Deo laudes, ad mortem et animatus et paratus sum. Ne 
quidquam horream, firma in Deum fiducia operatur. Qui mihi
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vitam dedit, ille morienti misericordiam exhibebit. Eum ego, ad 
quem crastino die me venturum confido, instanter exorabo, ut in 
beatorum gloria aeternum illius aspectu una perfruamur. — Alia, 
quae vel de filio, vel de facultatum nostrarum dispositione per
scribam, non habeo. Omnia ego Divinae voluntati resignavi. 
Iterum repeto; luctu abstine, hoc necessitas impetravit. Neo- 
stadij pridie mortis meae die 29. Aprilis, hora vespertina sep
tima. Ao. 1671. Tibi Deus et Filiae meae Aurorae Veronicae 
benedicat. P. C. Z. Czim: Vale delicium meum vale! suauissima 
mea Lullia, dilexi te unice vivens, Mortuus ero apud Diuinam 
Majestatem fidelis, mea Lullia, intercessor. — Habár a levél haj
tása a mellett látszik bizonyítani, hogy az Zrínyi Péter saját 
keze írása, tehát eredeti levél, mégsem merem — nem lévén al
kalmam Zrínyi Péter tollvonásait láthatni — azt határozottan 
állítani. De ha másolat is e nehány sor, az e férfiú szomorú 
sorsa iránti általános érdeklődés eléggé indokolja kinyomatását.

52. O rszág g y ű lés i naplók. Kilencz ívrétű kötet.
I. Acta Diaetarum C assoviae et Posonii Anno 1619 cele

bratarum et per Seren. Hungáriáé et Transylv. Prin
cipem Comitem Palatinum Regni Hung. promulgatarum. 
1622. évi másolat két ujnyi vastag kötetben.

II. Acta diaetalia 1662.
III. Acta diaetalia 1681.
IY. Acta diaetalia 1722/3. (Hrabovszky Józs. volt

városi tanácsos hagyománya 1794-bó'l.)
V. Acta diaetalia religionaria 1729. kis föl.

VI. Acta diaetalia 1741. Hrabovszky hagyom. — Jeszenák 
István példányáról leírták Szeles Sándor és Szabó János, 
1779 és 80-ban.

VII. Acta diaetalia 1751. Hrabovszky hagyom. Lehoczky 
Dánieléről leírta Kostyál Illés 1777/8-ban.

VIII. Acta diaetalia 1764. Jeszenák éról leírta Kostyál Illés. 
Hrabovszky hagyománya.

c' 3
£  

*""*" c+-
3 CONUl £0-* O N 
t— 1 CD

P-

53. G rabrielis Kolinov ics  Senquicziensis Rerum Vngari- 
carum libri XVI, seu Omnium eorum, quae ab Anno 1701 ad 
1720 inclusive in Vngaria, Dalmatia, — vel alibi per Vngaros 
gesta sunt . . . narratio. Tom. I. Libros decem . . . .  totum bel-
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lum Rakoczianum complexus. Senquiczi M.DCC.XXXI. föl. — 
A másoló — mert ez alig Kolinovics írása — csak a 7. könyvig 
jutott, sőt ezt be sem fejezve az 538. lapon abban hagyta az 
írást.

54. A c ta  Commissionis Pes t iens i s  1721. — 5 vastag 
ívrétű kötet. — E x t r a c t u s  Commission. Pest. és F r a g m e n t a  
Commiss. Pesthiens. 1721. 2 föl. kötet. Mind múlt századbeli 
másolat.

55. Andreae  S z i rm a y  de Szirma Accurata Descriptio 
Citadelláé Cassoviensis suo ductu, auspiciis autem Emer ic i  Tö
köli interceptae Anno M.DCCXXIÍI. — 113 föl. lapnyi másolat a 
múlt század végéről. (Jeszenák István ajánd.)

56. S y l labus  l i t e r a t o r u m  Thurociens ium, quem . . . 
ordine Alphabetíco disposuit Andr.  Schmal,  Eccl. Evang. Rat- 
koviensis pastor. 1755. 51 föl. levél és ennek egy 4r. másolata.

57. Brevis  Commenta t io  de v i t a  S u p e r in ten d en tu m  
Evangelicorum in Hungária . . — anno 1751. optima fide recen
suit A ndreas  Schmal,  Eccles. Evang. Ratkoviensis pastor. 4r. 
Későbbi másolat.

III. Okmányok és levelek .

58. K i r á ly i  r ende le tek  s adománylevelek.
1. I. István 1001-ki a Pannonhalmi apátságot alapító ok

levele. (XVIII. száz. másolat.)
2. I. László 1082-ki rendelete a veszprémi püspökség ér

dekében (más.).
3. Imre 1197-ki rendelete biz. Zerzovayt érdeklőleg (más.).
4. Imre 1198-ki a dézsma fizetés ügyében kiadott rendelete 

(másolat.)
5. II. Endre 1213-ki Sz. István rendeletéit megerősítő ok

levele (más.).
6. IV. László 1273-ki apjának Damunyai M. részére szóló 

adománylevelét megerősítő oklevele (más.),
7. IV. László 1277-ki Sopron városa szabadságait meg

erősítő oklevele (más.).
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8. IV. László 1289-ki dézsma fizetésére vonatkozó rendelete 
(másolat.)

9. III. Endre 1291-ki I. László fennemlített rendeletét 
megeró'sító' oklevele (más.).

10—12. Rób. Károly 1322-ki, 1327-ki és 1328-ki adománylevelei 
(másolat.)

13. Rób. Károly 1330-ki III. Béla 1246-ki rendeletét meg
eró'sító' oklevele (más.).

14. Rób. Károly évszám nélküli a nyulak szigetebeli apáczák 
javára kiadott rendelete (másolat.)

15—16. I. Lajos 1351. és 1364-ki rendeletéi (másolatban.)
17. Zsigmond 1408-ki adománylevele G-ara Miki. és János 

javára (más.).
18. Zsigmond 1412-ki Szepes elzálogolása ügyében kiadott 

rendelete (más.).
19. Zsigmond 1427-ki bíveit kitüntető oklevele (más.).
20. Zsigmond 1430-ki biz. Pokkl Fülöpöt érdeklő Pozsonyban 

kelt oklevele (más.).
21. I. M átyás  1468-ki Lábatlan érdekében adott pecséttel 

ellátott e rede t i  rendelete.
23. II. Ulászló 1498-ki Buda szabadalmait megerősítő 

Pozsonyban kelt oklevele (más.).
24. J á n o s  k i r á l y  1530-ki több hívét megjutalmazó 

e rede ti  adománylevele nagy veres, de már szétmálló 
pecséttel.

25. J ános  k i rá ly  1539 ki Budán kelt Akosházi Sárkány
nak szóló e red e t i  adománylevele pecséttel.

26. J á n o s  k i r á ly  1539-ki Vissegrádon kelt ugyanannak 
szóló erede t i  adománylevele a k i r á l y  s a já tk e z ű  a l á 
í r á s á v a l  s pecséttel.

27. I s ab e l l a  1557-ki Gyulafehérvárott kelt e rede t i  rende
lete sajátkezű aláírásával s pecséttel.

28. Isabella királyné évszám nélküli rendelete a szigethi 
apáczák érdekében (XVIII. századbeli másolat).

29. I. Ferdinand 1561-ki Bólaváry Jánosnak nemességet ado
mányozó e rede t i  oklevele hártyán, a király aláírásá
val s lefüggő pecséttel.

30. I. Ferdinand 1564-ki Ratkóczi Skaricza György nemes-
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ségét megújító e rede ti  oklevele hártyán nagy viasz
pecséttel, mely ezüstzsinóron függ.

31. J á n o s  Zsigmond 1568-ki Gyulafejérvárott kelt ere
de t i  nemes levele Damianus mester (opifex) részére; 
aláirása: Joannes  E le c tu s  Rex; a rajta volt lefüggő 
pecsétnek csak kevés nyoma látható.

32. István (Báthory, lengyel király) 1577-ki Henrik király
nak 1574-ki rendeletét megerősítő oklevele (más.).

33. Rudolf királynak 1579-ki a vajnori szőlőkre vonatkozó 
e red e t i  rendelete hártyán lefüggő pecséttel.

34. Rudolf 1591-ki az országgyűlés megnyitására vonatkozó 
okmánya (másol.).

35. Rudolf 1608-ki Prágában kelt e rede t i  nemes levele 
Bierdümpfel János orvos részére német nyelven kissé 
megrongált lefüggő pecséttel.

36. II. Ferdinand 1630-ki eredeti  nemeslevele hártyán Ber- 
mayer Farkas részére kenyéralaku lefüggő pecséttel.

37. III. Ferdinand 1638-ki e rede t i  levele Sopron megyé
hez és

38. III. Ferdinand 1639-ki eredeti  levele Somogy megyéhez 
mindkettő Ferdinand és Lippay aláírásával.

39. III. Ferdinand 1654-ki Nemset Mihálynak nemességet 
adományozó oklevele (más.).

40. I. Lipót 1662-ki Khácser Jánosnak nemességet adomá
nyozó e rede t i  oklevele lefüggő pecséttel faburkolatban.

41. I. Lipót 1663-ki (czím nélküli) e rede t i  levele Lipót s 
Szelepcsényi aláírásával.

42. I. Lipót 1680-ki e rede t i  levele Árvamegye rendjeihez, 
melyben Erdődy Gy. grófnak főispánná kineveztetését 
tudatja, Leopold s Gubasóczy nyitrai püspök aláírásával.

43. I. Lipót 1700-ki Skaricza Gábor és Györgynek (és tör
vényes utódjaiknak) nemességét megújító e rede ti  d ísz
oklevele,  mely 8 negyedrétű finom hártyalevelet foglal 
el. Az első levélen a család czímere látható gyönyörűen 
kidolgozva s gazdagon aranyozva. Ugyszinte mesteri kéz 
műve maga az oklevél, melynek első 3 lapja szebbnél 
szebb arany, piros és kék szinű betűkkel és keretdiszíté- 
sekkel ékeskedik. Aláírta Lipót király, Kollonics eszterg. 
érsek és Somogy Ferencz. Kötése piros bársony, hosszú
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piros és zöld selyemszalagokkal. Kár, hogy valamely 
profan kéz e díszes okmány kötését megrongálta, a le
veleket ketté vágta s egyet (a 6.-kát) valahogy el is 
tűntetett.

45. III. Károly 1732-ki biztosokat kinevező eredet i  ok
levele, Károly király s Batthyányi Lajos gróf aláírásá
val s pecséttel.

46. Mária Theresia 1742-ki teljhatalmú biztost kinevező 
erede t i  oklevele, a királynő s Batthányi aláírásával 
és pecséttel.

Ide csatolom még:
47. I. Rákóezy  G yörgy  egy 1645-ki Krakkovány melletti 

táborában kelt e rede t i  m a g y a r  rendeletét, melyben 
híveit Nemzetes H u s z á r  G y ö rg y  mindennemű birto
kának bántalmazásától eltiltja. Aláírva: G. R akoczy
m. p. és Joannes Szalárdý Vice-Secret. m. p. pecséttel és

48. Thököly  Imre fejedelem 1685-ki Kálión kelt Huszár 
János számára kiállított szabad járást biztosító eredeti  
magyar rendelete. A láírva: Emericus Thököly m. p. 
pecséttel.

Helyén van itt azt megemlíteni, hogy a pozsonyi ev. egyház- 
község a birtokában volt Mátyás király 1486-ki Decretum május
ának „Consti tu t iones  I n c l i t i  Regni  U n g a r ie “ czimű XY. 
századbeli nyomtatványát hazafias nagylelkűséggel a Nemzeti 
Múzeumnak engedte át.*) József nádor e ritka nyomtatványt 
híven leíratta s a másolat hiteléül sajátkezű aláírásával s pecsét
jével látta el. Kelt Budán 1816. deczemb. 8.

59. S zázegy  darab XVII. századbe li  m agyar  levél. 
Ezek közül 51 E rdődy  Gábor  grófhoz íratott, még pedig 
E s z t e r h á z y  Miklós nádortól 10, L i p p a y  G yörgy  eszterg. 
érsek és Csáky László  gróftól 5-5, F o rg ách  Adám gróf s 
P á l f fy  Páltól  4-4, Pá lf fy  Is tván tó l  3, Erdődy  György,  
E s z t e r h á z y  Dánie l  s S z e n ta n d rá s s y  Gergelytől 2-2 és 
Lósy Imrétől ,  Thurzó Borbála ,  Thököly István, Forgács  
K lá ra ,  E s z t e r h á z y  Pál ,  Sze lepcsényi  G yö rg y  s t. más-

*) Az ezen ügyre vonatkozó levelek a pozs. ev. convent levéltárában 
Fase. III. Nr. 17. alatt találhatók.



3 1

tói 1-1. — Erdó'dy G yörgy  grófhoz czímzett levél van 22 db., 
még pedig E s z te rh á z y  P áltó l 5 db., S zelepcsényi G yörgy  
és Erdó 'dy Imrétó'l 2-2, Czobor Adám , D raskov ich  M iklós 
s G y ö rg y , I. Rákóczy Ferencz, B á to ry  Zsófiától s t. más
tól 1-1. — Czímnélküli levél van : Erdó'dy G yörgytől 1, R á
kóczy E rz sé b e ttő l 2, Thököly Imrétől s Erdó'dy Sándor
tól egy-egy.*)

60. E g y  csomag XVII. század b e li k é z ira t ,  mely a 
pozsonyi evang. gyülekezet egyházi s iskolai kiadásai- s bevéte
leiről szóló számadásokat, nyugtatványokat leltárjegyzékeket s 
t. eff. tartalmaz. (Dobay Ág. ajánd. 1864.)

61. E g y  m ásik  csom agban lappang kéziratgyűjtemé
nyünk legbecsesebb ereklyéinek egyike: M elanch thon  Fü löp  
sajátkezű írásával kitöltött, általa aláírt és még nehány ajánló 
sorral ellátott felszentelési bizonyítványa biz. C rossensky  
E r a sinusnak az 1560. évből. E bizonyítvány papírra nyoma
tott szövegében a név számára üresen hagyott helyeket Me
la n c h th o n  töltötte ki következőleg: E rasm um  C rossansky  
(alább 2-szer Crossensky) natum  in oppido Sepusij K ésm árk  
vocatum  esse ad m in is te riu m  E u a n g e lij in  A rcé K és
m árk. Végül: 1560 Die quo c e le b ra tu r  pub lice  R ecor
da tio  m iran d ae  N a t iu i ta t is  dom ini n o s tr i Jh e su  C h ris ti  
ex v irg in e , qui es t (héb.bet.) Szidkénu Jahve == a mi igazságunk 
az Isten. Az ajánló sorok : Oramus etiam  R euerendum  virum  
Johannem  Sommerum, pastorem  E cc lesiae  Dei in oppido 
Sepusij, K ésm árk, u t hunc E rasm um  vicinum  fra te rn a  
ben eu o len tia  com plecta tu r, e t p ijs  consilijs gubernet, 
s icu t scrip tum  est : E t  tu  conuorsus confirm a f ra tre s  
tuos. Aláírva : P au lu s  Eberus. — Philippus Melantlion. — 
G eorgius M ajor D. — S ebastianus F röschelius. — Johan-

*) Helyén van itt megemlíteni, hogy az újabb s legújabb kor több jeles 
férfiának autographjával is dicsekedhetünk u. m. S z é c h é n y i  I s t v á n  gr. 3, 
K o s s u t h  L a j o s  2 s Ki s  J á n o s  2 levelével, E ö t v ö s  b., E r d é l y i  János ,  
T o m p a  M i h á l y ,  P á k h  Alb.  s m. egy-egy sajátkezűleg írt fogalmazványá
val s D ö h r e n t e y  G á b o r  terjedelmesebb kéziratával, még pedig részint 
S z o n t á g h  Á b r a h á m  doctor, részint hold. K o r b é l y i  J ó z s e f  úr  szíves
ségéből.
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nes S tu rio  (?). — P e tru s  Ecelius. — Ugyanezen csomagban 
van L uthernek  Yittenbergából 1529(?)-ben R évay  Ferenczhez 
írt levelének 1825-ki hitelesített másolata. Eredetijét a leleszi 
prépostság levéltárában őrzik. — C arbonarius E n d re  1586 
febr. 15. Bregában (Brieg, Sziléziáb.) kelt felszentelési bizonyít
ványa nagy hártya lapon. Aláírta S ta rck  L őrincz, superin
tendens s még öt bregai ev. pap. (II. sz.)

62. E gy  h arm ad ik  csom agban meg a magyarhoni ev. 
rendek 1659. okt. 16-kán felsőbb helyen benyújtott sérelmeinek 
lajstromát találhatni. Ivrétű 44 levélen 108 sérelmet sorolnak 
elő' latin nyelven. (XVII. századbeli másolat.) — Továbbá egy 
1637. nov. 26. Modorban kelt Scheibeldohr B á lin t modor
városi tanácsos és W eber O rsolya közt létrejött házassági szer- 
zó'dést (Heyrathsabrede), mely 6 tanú aláírásával s pecsétjével 
van ellátva — s egy 1658. jan. 12. u. o. kelt adásvevési szer- 
zó'dés, mely M arth  János és Scheibeldohr testvérek közt 
köttetett és a vevő, az eladók és két tanú aláírásával s pecsét
jével megerősíttetett. Mindkét ügyirat német. De Scheibel
dohr D ániel neve mellett e megjegyzés á l l : mivel az én ücim 
nem dut irný te hat en makam kezem el ez Pecitletem s. k., fel
jebb pedig: Eodem Anno die 7. Aprilis Fizetem en Marthius 
János erre az adósságra Száz Magyar forintot. — U. o. van 
K u tassy  esztergomi érsek s királyi helytartónak 1599-ki ere
deti latin levele a sopronvárosi hatósághoz, melyben bizonyos 
F e jé rv á ry  B alázs  ügyét a nevezett hatóság pártfogásába 
ajánlja: Datum Tirnaviae Dominationum Vestrarum Amicus (név 
nélkül) El. Strigoniensis. (III. sz.)

63. E g y  negyedik  csom agban 52 darab kisebb nagyobb 
hártyalapot találhatni X II—XV. századbeli latin írással, melye
ket valaki régi könyvek borítékaiból fejtett ki. Kettőn a biblia 
szövege ismerhető fel, a többi nagyobbrészt misemondó könyvek 
maradványai, pápai rendeletek glossákkal stb. eff. (IV. sz.) — 
Egy folio könyvbe szintilyen könyvborítókból kifejtett 8 össze 
nem függő papírlap XIII. vagy XIV. századbeli német írással 
tele van beleragasztva, melynek szövegéből s a hozzácsatolt 
glossakból könnyen ráismerhetni jogelméleti tartalmára. Egy 
lapon e veres feliratot olvashatni: Von e ig in schafft v n d t wij 
e igen lu te  zcu ers ten  s in t uffkomen. (Art. II.)
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IV. Em lékkönyvek.
13 darab  különféle em lékkönyv (Stammbuch, album), 

részint latin, részint német nyelven, melyek egyes lapjain, neve
zetes kül- és belföldi férfiak s nők, köztük herczegek s főurak, 
tudósok és tanárok autographjai találhatók.

64. Legérdekesebb ezek közt egy 1569—1580 kitöltött 8r. 
76 levélből álló, arany vágású, bőrborítékban lévő emlékkönyv, 
melyről nem tudni ugyan kié volt, de hogy előkelő személynek 
birtoka volt, azt tartalma bizonyítja. Van benne emléklap Miksa 
k irá ly u n k tó l 1569-ből : „Dominus P ro v id e b it“ jelszóval: 
Rudolf és Mátyás főherczegektól 1570. és 71-ből; Á gost szász 
választó fejedelemtől 1570-ből: „Spes mea Christus.“ Az 1570. 
évben F e rd in an d  főherczeg, F r ig y e s  palotai választó fejedelem 
és neje A m ália, Jo ák h im  F rig y e s , brandenburgi őrgróf, A l
b e rt, Vilmos és F e rd in á n d  bajor herczegek jegyezték be nevei
ket. — Megemlítésre méltók még a következő személyek, kiknek 
neveivel itt találkozunk: K is -V á rd a y  V árday  M. gróf 1570. 
Chlumi gróf S z la w a ta  Ádám, U ngnad Dávid, M ansfeldi gróf 
(1575), S ta rh em b erg i R üd ig e r (1570), Pappenheim  Konrád 
(des heil. röm. Reiches Submarschall) 1571., B a tth y á n y i Bol
d iz sá r 1571., Bedegi N y á ry  I s tv á n  (omnia in manu dej), 
Chem eri Zaý L ászló , s V erancsics Antal (Ant. verancius 
Archieps strigonis Manu pp : Ex alto omnia), L is tlii  (Szálainál: 
Liszth) János, veszprémi püspök 1571., R adecius (Szalaynál: 
Radeczky) István, egri püspök 1572., két F u g g e r 1573., Zobor 
Imre 1572., K o low rat, L obkovitz , Spinola s m. — Figye
lemre méltó e könyvecske kiállítása is annyiban, hogy papirosa 
különösen e czélra készültnek látszik; minden egyes lap ugyanis 
három ujnyi szélén különféle már most színevesztett virágokkal 
s levelekkel van diszítve.

65. Hasonlóképen érdekes a sokat üldözött K rm ann  D á
n ie l superintendens*) emlékkönyve, melynek lapjai közt nehány 
Némethonban számkivetésben élő magyar paptól is találunk egyet- 
egyet; igy S ex tius P é te r  (1683.), L á n y i G yörgy, M asznik 
Tóbiás, Sim onides J á n o s tó l (1682.).**) Azonkivűl van benne

*) Meghalt Pozsonyban 1740-ben fogsága 12. évében.
**) 1. Lichner Micae Burii 118., 175. s 176. lapjait.

3
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más emlékkönyvből kivett s ebbe beleragasztott lap M elanch- 
tlion, M ajor Ján o s és Selnecker nagybiríí tanároktól. Me-
lanchthon-é így hangzik : ..........an d iri ac disci, e t h o rrib ilis
im p ie tas  s i t  nolle au d ire  deum se p a tefac ien tem  necesse 
e s t coli doctrinae  s tu d ia  et disci doctrinam  tra d ita m  
voce filij dei, p ro p h e ta ru m  et A posto lorum  (1-ső lap). Hac 
conso la tione nos su sten tem us cum p ro p te r  doc trin ae  s tu 
dium d u r ite r  ad flig im ur, ac sciam us m andatum  dei, quod 
d iscere  E uangelium  p ra e c ip it an teferendum  esse (2. lap) 
om nibus v itae  commodis, deinde s ta tu am u s etiam  deo 
curae esse suos a u d ito re s , u t psalm o prim o d ic itu r . Phi
l ip p u s  M elanthon. 1547. (3. lap.) M ajor-é: Semper agas 
caute, et Christum ut te dirigat ores; Nescit enim praesens quid 
ferat hora sequens. Johan Major D.(octor).*) — Selnecker-é: 
Verbi patre sati, pura de Virgine nati. Verbum subsistet: Cal- 
uini glossa dehiscet. Nicolaus Selneccerus D. Lipsiae 5. Calen
dis Maij 1548.

Említésre méltók még a következő emlékkönyvek:
66. A Németországba menekült P ilá r ik  E n d réé , kinek 

nem csak számos tanulótársa (ezek közt M.[agister]) G eorg ius 
F r id e r ic u s  M agnus (talán Grosz) Posonio Hungarus. Witte- 
bergae 1669.) hanem nehány számkivetésben sinlődő magyar ev. 
pap is, mint: L ucius L ajos, R o k se r M árton , L ep in ius J e 
rem ias , P ila r ik  E sa ias , M urgasch ius János**) stb.

67. A bujdosó P is c a to r  (Halász) Miklós-é 1674-ből, ki
nek emléklapjai közül kiemelem a hitemegtagadásáról ismeretes 
F e k e te  Is tván -é t, mely így hangzik : Omnia transibunt, praeter 
amare Deum. Paucula haec solatii et memoriae causa Pereximio 
Dno Possessori Exuli Christi constantissimo scribebat M. St. Fe
kete, quondam . . . Günziensis Pastor . . . Superintendens, nunc 
Exui Christi u t afflictissimus ita p a tie n tis s im u s . Vittebergae 
die Novembris 1674, — Továbbá L ang, B a r th e s , S ob itsch  
sopronyi, W eiszbeck  pozsonyi és R i t th a le r  modori ev. lel
készekét.

*) Alább o későbbi jegyzet a l l : Haec scripsit (Major) in album Jacobi 
Lienii Hung. 1587. Witteb.

**) L. Lichner Burii micae 138. 118. 141. 127. 120. 131. 1.
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68. T y raeu s  T ób iás pozsonyi tanár emlékkönyve, mely
ben H eu ch e lin , K e lle r  pozsonyi, L ang, S obitscb  sopronyi 
és Son tag  J. rusti ev. lelkészektől s számos pozsonyi polgártól 
(1647—58): A uer J a k a b , C e lla riu s  Ján o s , S ze leczky  J a 
kab s t . , továbbá H elg en m ey er Ján . Jak . pozs. és K lesch  
D án ie l sopronyi ev. igazgatóktól.

69. M arth  M átyás pozs. ev. lelkészében, C v ittin g e r  Dá
vid (1701-ból altdorfi tanuló korából), B engel A lb e r t Jánostó l, 
továbbá S k a ric z a  A n d rá s  modori és B eer Vilm. pozs. ev. lel
készektől vannak emléklapok.

70. Sabel I s tv á n ,  pozs. tanáréban a XVIII. század 3. 
negyedéből, Felső-Magyar országnak majdnem minden előkelő 
prot. családja van egy-egy lap által képviselve; így: Berze- 
v iczy , S zirm ay , J u s th ,  G örgey, H o rv á th -S ta n s ith ,  J e 
szen szk y  stb. továbbá B eer, R ib in y , In s tito r is -M o ssó tz y  
M., K le in  pozs. ev. lelkészek és T o m k a-S zászky , S trecskó  
igazgatók.

71. C rudy  D án ie l pozs. ev. lelkész és superintendensébe 
G e lle r t (ki itt Ciceróból idéz) s G o ttsch ed  ném. költők, to
vábbá S ch röckh  és B él K. E. (Bél Mátyás fia, lipcsei tanár) 
írtak emléklapokat;

72. I n s t i to r is  M. M ihályéba S e rp iliu s , B eer, K éler, 
M iletz pozs. lelkészek, T orkos pozs. orvos s T om ka-S zászky  
J á n o s  igazgató.

73. Heraldikai tekintetben figyelemre méltó, mivel számos 
hontmegyei család czimereit tartalmazza még pedig igen ügyes 
színezéssel a selmeczi H a in r ic h  Ján o s  emlékkönyve az 1692. 
évről.

H a r m a t h  K á r o l y .

3*



Jelentés a tanintézet 1878/9 tanévi állásáról.

A . A  f ő i s k o l a  k o r m á n y a .
1. A főiskola fe lü g y e lő je  nagyságos Mossóczy Lajos, kir. 

tanácsos úr.
2. F ő isk o la i ta n á c s . Elnöke: Samarjay Károly; alelnök: 

Jeszenszky József; jegyző: Wagner Lajos. Választott tagok: 
Chalúpka András, Csáder Gyula, Czilchert Károly, Falb Pál, 
Hacker Károly, Kesselbauer György, Pauschenwein András, 
Schulpe Emil, Tomka Kálmán, Zechmeister Gottlieb. Hivatali 
állásuknál fogva : Trsztyénszky Ferencz, Fürst J ános, Glatz 
Henrik, Michaelis Vilmos, Csecsetka Sámuel, Góbi Imre, Zor- 
kóczy Sámuel.

B . G y m n a s i u m .
I. Tanári személyzet.

1. Michaelis Vilmos, igazgatótanár; tanította a német nyel
vet az V ., V I., VII. és V III., hellen nyelvet az V. egész 
éven át, a VI. az első félévben, német nyelvet a kezdőkkel a 
III . és IV. osztályban a második félévben, hetenkint 16 illetőleg 
14 órában; a német önképző-kör, a gymnasiumi daltársulat és 
zeneegylet elnöke.

2. Adamis Károly, rendes tanár, tanította a vallást, latin, 
magyar és német nyelvet, földrajzot és történelmet a IV. osz
tályban hetenkint 17 órában; a IV. osztály főnöke, a földrajzi 
gyűjtemény és a tanári kézikönyvtár őre.

3. Bothár Dániel, rendes tanár, tanította a mennyiségtant 
a II., III. és IV., természetrajzot a II., III., V. és VI. osztály
ban hetenkint 18, illetőleg 16 órában; a természetrajzi gyűjte
ménytár őre.



37

4. Fuchs Albert, rendes tanár, tanította a mennyiségtant az
V., VI., VII. és VIII., természettant a VII. és VIII. osztály
ban hetenkint 16 órában; a természettani szertár őre.

6. Góbi Imre, rendes tanár, tanította a magyar nyelvet s 
történelmet a VI., VII. és V III. osztályban hetenkint 16 órá
ban; a V ili. oszt. főnöke s a magyar önképző-kör elnöke.

6. Győrik Márton, segédtanár, tanította a magyar nyelvet, 
földrajzot és történelmet az I. és V., a német nyelvet az I. osz
tályban hetenkint 15 órában; az I. osztály főnöke s a*tanári 
értekezlet jegyzője.

7. Harmath Károly, rendes tanár, tanította a latint az I. 
és V., vallást és történelmet a III. osztályban hetenkint 17 órá
ban; az V. oszt. főnöke, a nem theologiai és az ifjúsági könyv
tár őre.

8. Kámory Sámuel, rendes tanár, tanította a vallást az V. 
és latint a VI. osztályban hetenkint 7 órában; a VI. oszt. főnöke.

9. Lichner Pál, rendes tanár, tanította a latin és hellen 
nyelvet a VII. és VIII. osztályban hetenkint 18 órában.

10. Lisha Sámuel, rendes tanár, tanította a vallást, latin, 
magyar és német nyelvet, földrajzot s történelmet a II. osztály
ban s tót nyelvet a gymnasium alsó osztályaiban hetenkint 16 
órában; a II. oszt. főnöke s a tót könyvtár őre.

11. Schneller István, rendes tanár, tanította a logikát és 
lélektant a VII. és VIII. osztályban hetenkint 4 órában; a VII. 
osztály főnöke, az érem- és régiséggyűjtemény őre, a gyorsírók 
társulatának és a gymn. gyám egyesület elnöke.

12. Trsztyénsshy Ferencz, rendes tanár, tanította a vallást 
a VI., VII. és VIII. osztályban hetenkint 6 órában.

13. Vasskó Gyula, segédtanár, tanította a II. félévben a 
hellen nyelvet a VI. osztályban hetenkint 4 órában.

14. Zorkóczy Sámuel, tanította a latint, magyar és német 
nyelvet (I. félévben) s természettant a III., mennyiségtant és 
állattant az I . , természettant és vegytant a IV. osztályban 
hetenkint 18 illetőleg 19 órában; a III. osztály főnöke.

A hitoktatással az illető felekezetek egyházi elöljáróságai 
részéről meg voltak bízva :

15. Bószner János, róm. kath. hittanár.
16. Dr. David Gyula, izr. hitszónok.
17. Grünsfeld Vilmos, izr. hitközs. vallástanító.
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M e llé k ta n i tó k :
18. König Hugo, rendes rajztanító, tanította a rajzolást, 

szerkezeti rajzot és szépírást hetenkint 14 órában.
19. Christe Ch. V., franczia nyelvtanár.
20. Martinengo JS'ándor, tornatanító.
21. Hold Ármin, angol nyelvmester.

II. Tantsirgyak én tankönyvek.

• a) Kötelezett tantárgyak.
Első osztály.

V a llá s ta n  hetenkint 2 óra. Ószövetségi szakaszok el
beszélése hit s erkölcstani fejtegetésekkel Összekapcsolva. T. K .: 
Bibliai történetek, irta Pálffy József.

L a t in  n y e lv  h. 6 óra. Alaktan, rendes ragozás „verbum 
passivum“-ig, nemi szabályok, szavak emlékelése, elemezés, meg
felelő szó- s írásbeli fordítások. — T. K. Schulz-Kiss latin nyelv
tana és gyakorlókönyve.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Alaktan szó és Írásbeli gyakor
latokkal. Válogatott darabok értelmes olvasása, nyelvtani eleme
zése, fordítása s emlékelése. T. K. Sárospataki magyar nyelv
tan és Dlhányi olvasókönyve.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Alaktan az igéig elméletileg és 
gyakorlatilag; költemények fordítása magyarra és emlékelése. 
T. K. Rassmann nyelvtana és Mager olvasókönyve, I. kötet.

F ö ld ra jz  h. 3 óra. A csillagászati, physikai és politikai 
földrajz alapvonásai. Az egyes földrészek és ezek termékeinek 
ismertetése. Térképek készítése. T. K. Fényes-Bellinger és Stieler 
térképei.

Szám tan  h. 2 óra. Számtani előfogalmak. Tizes szám- 
rendszer és ennek alapján a tizedes törtek ismertetése. Négy 
számmívelet egész számokkal, közönséges és tizedes törtekkel, 
fejbeli és Írásbeli gyakorlatokkal egybekötve.

N é z le tta n  h. 1 óra. Pontok, vonalok, vonalok mérése 
különös tekintettel a régi és uj hosszmértékre; szögek és három
szögek. T. K. Mocznik-Szász és Mocznik-Szabóky.

T e rm é sz e tra jz  h. 2 óra. Első félévben : emlős állatok; 
második félévben: ízállatok. T. K. Dorner J ózsef állattana.

S zép írás  h. 1 óra.
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Második osztály.

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

L a tin  n y e lv  h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendhagyó szókra nézve; a ragozhatlan beszédrészek. írás
beli gyakorlatok; szavak, mondatok, mesék emlékelése. T. K. 
Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M agyar ny e lv  h. 2 óra. Az alaktan befejezése, elméleti
leg és gyakorlatilag; költemények fordítása németre és emléke
lése. T. K. Sárospataki m. nyelvtan és Dlhányi olvasókönyve.

N ém et ny e lv  h. 2 óra. Az alaktan befejezése, elméletileg 
s gyakorlatilag és a helyesírás fó'szabályai. Prózai és költői 
darabok olvasása, elemezése, fordítása magyarra és emlékelése. 
T. K. Rassmann és G-ebaur nyelvtana s Mager olvasó-könyve I.

F ö ld ra jz  első félévben 3 óra. Az európai államok s a 
többi világrészek nevezetesebb államainak leírása. T. K. Batiz- 
falvy földrajza és Stieler atlasza.

T ö rtén e lem  a nyári félévben h. 3 óra. Ókori történelem 
életirati vázlatokban. T. K. Zsilinszky M. vezérfonala és König 
v. Putzger tört. atlasza.

M enny iség tan  h. 3 óra. A 4 első mi velet tizedes törtek
kel s többnevű számokkal. Rövidített szorzás és osztás. Mértani 
viszonyok és arányiatok. Három-, négy- és sokszögek. T. K. 
Mocznik-Szász és Mocznik-Szabóky.

T e rm észe tra jz  h. 2 óra. Első félévben : madarak, hüllők, 
kétéletűek és halak. T. K. Dorner; második félévben : növény
tan, jobbára szemléletileg.

S zép írá s  h. 1 óra.

Harmadik osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Kér. egyháztörténet különös tekin

tettel a magyarhoni reformatio történetére, s a kér. egyházi fele
kezetek rövid megismertetése. T, K. Pálffy József, a kér. egy
ház rövid története, kisebb kiadás.

L a tin  n y e lv  h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan és mon
dattani különösségek a melléknevek és névmások használatában. 
Szó- és írásbeli gyakorlatok. T. K. Schulz-Kiss latin nyelvtana 
és gyakorló könyve.
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S iebelis  - Szám osi „Tirocinium poeticum“ czímű olvas
mányokból : Ph. I. 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 24. — Pb. 11. 
4, 7. — Ph. III. 7, 8, 18. — Ph. IV. 2, 3, 22. — Ph. V. .2, 5. 
— Weller olvasókönyvének VI — IX. szakaszait fordították, míg 
a Tirocinium poeticumból fordítottakat mind emlékelték.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Magyar mondattan és körmon
dattan ; Írásbeli jegyek használata és helyes-irástan, folytonos 
óráról órára készített példákkal. Irályi gyakorlatok. Költe
mények elemezése, emlékelése és szavalása. T. K. Sárospataki 
magyar nyelvtan és Erdélyi Indali Péter magy. olvasó könyvé
nek III.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. A haladottakkal: mondattan és 
helyesirástan; költemények szavalása. Irályi gyakorlatok. T. K. 
Rassmann nyelvtana és Mager olvasókönyve I.

A kezdó'k tanúlták G-ebaur Izor német nyelvtanának első' 
részét. Mager olvasókönyvébó'l költemények és egyéb olvasmá
nyok magyarázása, fordítása magyarra és emlékelése.

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

M enn y iség tan  h. 3 óra. Egyszerű hármas szabály külön
böző' alkalmazásaiban, olasz gyakorlat, mértékek és súlyok. A 
4 első művelet algebrai mennyiségekkel, hatványok és gyökerek. 
T. K. Mocznik-Szász.

Az egyenes oldalit idomok átalakítása s területök kiszámí
tása; a három- és sokszögek hasonlósága. T. K. Mocznik-Szabóky.

T erm észettu d o m án y o k  h. 2 óra. Első félévben ásvány
tan. T. K. Szabó J. — Második félévben physica. A testek álta
lános tulajdonságai, a hőtan alapelemei. T. K. Greguss te r
mészettana.

Negyedik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Kér. hit- és erkölcstan. T. K. Tischer- 
Margócsi: a kér. vallás alapvonásai.

L a tin  nyelv . h. 6 óra. Mondattan, különösen idő- és 
módtan megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal, prosodiából a 
lényeges szabályok s a római naptár. T. K. Schulz-Kis latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.
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Cornelius Neposból : Pausanias, Alcibiades, Thrasybulus, 
Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus czímű szakaszok fordítása 
és elemezése otthon készített praeparatio mellett.

Siebelis-Szamosi Tirocinium poetieumából a III. rész 3, 5,
11, 13, 16, 17, 20, 23 és 24 számú szakaszainak fordítása, eleme
zése és 7 szakasz emlékelése.

M agyar n y e lv  h. 3 óra. Szókötéstan, u. m. a névragok, 
nevek, igék stb. használata. Irálytan. Költemények emlékelése 
s szavalása. T. K. Sárospataki m. nyelvtan, és Erdélyi-Indali 
P. olvasókönyve IV. írásbeli dolgozatok.

Német n y e lv  h. 2 óra; közösen a harmadik osztály
beliekkel.

F ö ld ra jz  és tö r té n e le m  h. 4 óra. Az első félévben az 
osztrák-magyar birodalom földirata. T. K. Visontay. Stieler 
atlasza és Homolka: magy. királyság polit, térképének haszná
latával. — A második félévben Magyarország története. T. K. 
Ladányi Gedeon: a magyar nemzet történetei. Helmár Ágost 
történelmi térképe.

M enny iség tan  h. 3 óra. Összetett hármas szabály, társa
sági, vegyítési és lánczszabály. Első fokú egyenletek egy és két 
ismeretlennel. T. K. Mocznik-Szász.

A kör- és tÖmeg-mértan, Mocznik-Szabóky szerint.
T erm észe ttan . Első félévben h. 3 óra. Erőmíítan, hang- 

és fénytan. Második félévben h. 1 órában: delejesség és villa
nyosság tana. T. K. ugyanaz mint a III. osztályban, és h. 3 
órában : vegytan. T. K. Dékány R. elemi vegytana.

Ötödik osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Általános bibliai bevezetés. Részletes 

bevezetés az ótestamentomba és az apokryphus könyvekbe. Futó
lag olvastatott majdnem minden könyvből egy vagy több darab. 
Részletesen volt magyarázva: Példabeszédek 10. 28, 1. 20. I. Móz.
12. 21. 22. 31. 40. II. Móz. 9. 16. IV. Móz. 35. V. Móz. 25. 
Josua 9. Bírák 7. 15. 16. I. Sám. 19. 20. II. Sám. 7. I. Kir. 12. 
II. Kir. 20. Ésaiás 31. 32. Jób. 37-41 . Zsoltár 1. 45. 90.

.L a t in  nyelv  h. 5 óra. A latin mondattan ismétlése. 
Caesar: De bello gallico V. VI. VII. 1—28. Ovidius: átváltoz
tatásaiból I. 113—415, III. 528-730, és VII. 453-660. Könyv- 
nélkül tanulták : Caesar V. 12, 13, 27 és VI. 13. Ovidius Méta-
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morph. I. 112—180, 351—415, III. 577-620. — Hetenkint egy- 
egy gyakorlatot készítettek majd otthon, majd az iskolában.

H ellen  n y e lv  h. 4 óra. A fó'- és melléknév, névmás és 
számnév ejtegetése; a rendes hajtogatású w igék praesens tője, 
az összevont igék és az erős aoristus; ide tartozó gyakorlati 
darabok szó- és Írásbeli fordítása s elemezése. T. K. Curtius 
nyelvtana és Schenkel-Kiss olvasókönyve.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Verstan és költői müvek el
mélete a drámáig. Példánydarabok olvasása és fejtegetése. Irály- 
gyakorlatok. T. K. Torkos László költészettana és olvasókönyve.

N ém et ny elv  h. 2 óra. Szókötés gyakorlatokkal és mon
datképek készítésével. Mager olvasókönyvének II. kötetéből 
prózai és költői darabok olvasása, magyarázata, emlékelése.

A kevésbé haladottakkal nyelvtani tanulmányok és for
dítások.

T örténelem  h. 4 óra. Ókor: a khámi, sémi és indogermán 
népek története Augustusig, főtekintettel e népek míveltségére. 
T. K. Batizfalvi J. története I.

M enny iség tan  h. 3 óra. Általános fogalmak, a számok 
tulajdonságai, a szorzat és hányados tulajdonságai, viszonyok és 
arányok, reciprocus érték. Algebrának elemei. — Mértanból : 
rajzolási gyakorlatok, szögek, háromszögek, összeesés, négyszög
letes idomok. Pythagoras tétele, kör, körmérés, sokszögek, test
tan. Füzetek Luther tankönyve szerint.

T e rm észe ttan  h. 3 óra. Ásványtan. T. K. Dorner ás
ványtana.

Hatodik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Egyháztörténelem a tridenti zsinatig 
bezárólag. T. K. A kér. egyház története Pálffy Józseftől.

L a t in  ny elv  h. 5 óra. M. T. Ciceronjs Oratio pro Milone 
28—38. fejezet; pro P. Sestio 33—64. fejezet. P. Virgilii Maro
nis Aeneidos Liber I. et IV. 1—300. A latin nyelvtan ismétlése. 
Hetenkint egyszer latin irály.

H ellen  n y e lv  h. 4 óra. — A rendes w igék hajtogatása 
befejezve, a ui és rendhagyó igék; előkészület, elemezés, s^ó és 
írásbeli fordítás. T. K. Curtius nyelvtana és Schenkel-Horváth 
Chrestomathiája Xenophonból: Anabasis I. II. III.

M agyar ny e lv  h. 2 óra. A dráma elmélete példákkal
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világosítva. Szónoklattan. A hozzá tartozó példák olvasása. 
Irálygyakorlatok. T. K. Torkos, „Prózai olvasmányok.“

N ém et nyelv  h. 2 óra. Yersmérték és költészettan. T. K. 
Gredy F. M. „Die d. Poetik.“ és Mozart, Lesehuch für O. G.
I. kötete.

A kevésbé haladottakkal úgy mint az V. osztályban.
T ö rténelem  h. 3 óra. Az ókor a nyugoti r. császárság 

történetével befejezve. A középkor története. T. K. Hunfalvy 
János. Egyet. Tört. II. K.

M en n y iség tan  h. 3 óra. Ellenkező mennyiségek, hat mű
tét többtagú egész mennyiségekkel, törtekkel, hatványokkal, 
gyökmennyiségekkel. Egy gyökű hatványok, végszerűtlen mennyi
ségek, első és másodrendű egyenletek, egy és több ismeretlennel.

Mértanból: szigorú meghatározása a mértani fogalmaknak; 
a geometriai törvényeknek algebrai kifejezése és a kitalált jel
zeteknek átalakítása, kerület, felület, és testtartalomnak kitalá
lása jelzetekben, gömbszeletek. Füzetek Luther tankönyve szerint.

T e rm észe tra jz  h. 3 óra. A téli félévben rendszeres állat
tan. T. K. Kriesch János állattana. A nyári félévben rend
szeres növénytan kézirat nyomán.

Hetedik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Egyháztörténelem : általános, a tri
denti zsinattól korunkig, s bitjavítás története Magyarországon. 
Pálffy J. tankönyve.

L a t in  irók  h. 5 óra. Horatiusból 48 óda és epistolai sza
kasz. Caesar belháborújából 40 fejezet. Cicero Tusculanáiból 
számos tanulságos szakasz, szintúgy a 4. és 5. Verrinából. Ho
ratiusból, a Tuskulanákból válogatott költemények és szakaszok, 
továbbá Catullus, Martialis és az Anthologiának tollba mondott 
költeményei emlékeltettek. Irályi gyakorlatok.

H ellen  irók  b. 4. óra. Homeros Iliasának első feléből 
mintegy 1060 versnyi szemelvény. Xenophon Anabasisa 3. és 4. 
könyvéből és a Cyropaediából válogatott szakaszok.

M agyar nyelv  b. 2 óra. A m. írod. története Kazinczy 
Ferenczig. Jellemző mutatványok olvasása az egyes írók művei
ből. írásbeli dolgozatok. T. K. Toldy tört. és olvasókönyve I.

N ém et nyelv  h. 2 óra. Irodalom történet az Ókortól
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Wielandig. T. K. Kluge Hermann : Geschichte der deutschen 
National-Literatur és Weber olvasókönyve. Irályi dolgozatok.

T ö rténelem  h. 4 óra. Az újkor története a bécsi con- 
gressusig. T. K. Hun fal vy J. Egyet. Tört. III. K.

M enny iség tan  h. 3 óra. Tudományos tárgyalása az ará
nyoknak. Láncztörtek, másodrendű egyenletek, egyenletek, loga- 
rithmusok, sorozatok. — Mértan : trigonometria és kúpszeletek. 
T. K. Mocznik.

T e rm észe ttan  h. 2 óra. Delejesség. Villanyosság, hő. — 
T. K. Pisko.

T isz ta  log ik a  h. 2 óra. T. K. Beck J.

Nyolczadik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. T. K. Zsilinszky 
M. Kér. hit- és erkölcstan.

L a tin  iró k  h. 5 óra. Horatiusból 60 oda, epodos, és epi
stola. Cicero de officiisból válogatott szakaszok. Tacitus év
könyveiből a Tiberiust, Germanicust és Nérót jellemző, Agricolá- 
ból és Germaniából az érdekesebb szakaszok. — írásbeli gyakor
latok.

H ellen  irók  h. 4 óra. Homeros Iliasának másik feléből 
1200 versnyi szemelvény. Platón Protagorasából mintegy fele; 
az Apológiából, Kritonból és Phaidonból válogatott szakaszok. 
Néhány ügyesebb ifjú Sophokles Antigonáját is értelmezte.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. A magyar Írod. története a 
Kazinczy-féle nyelvújítástól 1848-ig. írásbeli dolgozatok. T. K. 
Toldy II. kötete.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Irodalomtörténet Lessingtől az 
újabb korig. T. K. Kluge H. és Weber olvasókönyve. Irályi 
dolgozatok.

T örténelem  h. 3 óra. A magyarok története 1848-ig. 
T. K. Ladányi G. nagyobb történelmi kézikönyve.

T e rm észe ttan  az első félévben 6, a másodikban 4 óra. 
Erőtan, hangtan, villanyosság, delejesség, hő, fény. T. K. Pisko.

M enny iség tan  h. 1 óra. Bővített ismétlése a multévi 
tárgyaknak.

T a p a sz ta la t i  lé le k ta n  h. 2 óra magyarázat szerint. 
Segédkönyvül Dr. Pauer Im re: Tapasztalati lélektana ajánltatott.
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b) Föltételesen kötelező és mellék-tárgyak.
1. T ót n y e lv  az algymnasiumban h. 1 óra. Az alaktan, 

olvasás, elemezés, fordítás és emlékelés.
2. F ra n c z ia  n y e lv  h. 2 óra. 1 ft. 50 kr. havidíj mellett.
8. A ngol n y e lv  h. 2 óra. 1 ft. havidíj mellett.
4. S ze rk eze ti ra jz  h. 2 órában azok számára, kik a poly- 

technicumra készülnek.
5. R a jz ta n ítá s . A rajzolásban 71 tanuló több csoporto- 

zatra osztva nyert oktatást b. négy-négy órában. Tandíj egész 
évre 10 ft. 50 kr.

6. T o rn á sz a t b. 2 óra. Tanítási díj egy évre 6 ft.

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

1. Békán: Csecsetka Sámuel.
2. Tanárok: Glats Henrik, Kámory Sámuel, Schneller István, 

Trsztyénszky Ferencz, Vasshó Gyula, segédtanár, február óta.
3. Rendkívüli ta n á r : Liska Sámuel.

II. Előadott tantárgyak.

Első folyam.
1. Ókori egyháztörténet füzetek szerint h. 4 óra. — Cse- 

csetka.
2. Bevezetés az Uj-testamentomba b. 2 óra; első félévben 

Grlatz, a nyári félévben S chnelle r.
3. Újszövetségi magyarázat. Elsó' félévben : Pál apostol élete 

az Apostolok cselekedetei nyomán h. 2 óra. — Grlatz.
Nyári félévben: Márk. evangéliuma b. 2 óra. — Y asskó.
4. Héber nyelv h. 3 óra. Nyelvtan. — Elemezve és magya

rázva : I. Móz. 3. II. Móz. 8. IV. Móz. 20. V. Móz. 5. Bírák 20. 
Zsoltár I. — K ám ory.

5. Bibliai régiségtan h. 2 óra. A Mózes eló'tti szokásos jog
nak maradványai. Az örömév. Szűnév (szabadév). Örökölés. 
A szülék és gyermekek közti viszony. Házasság. Többnejűség. 
Sűvházasság. Elválás. Szolgaszemélyzet. Bííntét mások vagyona 
ellen. Személy és élet elleni bííntét. A világ rendje, Isten és 
Istenre vonatkozó intézmények elleni bűntények. Büntetések.
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Bírák és törvényszékek. Törvénykezési eljárás. A synedrium. 
A rendészet. Az idő, súly, mérték, pénz. Ünnepek a fogság 
előtt és után. Tudomány és művészet. — K ám ory.

6. Gyakorlati theologia h. 1 óra. Első félévben : Az egyházi 
beszéd elosztásának elmélete. Gyakorlatilag magyarázott peri- 
kopák alapján egyszerű beszédvázlatok készítése. Második fél
évben : Ugyanoly alapon az egyházi időszak tekintetbe vétele 
mellett bővített beszédvázlatok szerkesztése. — T rsz ty é n sz k y .

7. Theologiai encyclopaedia h. 2 óra. — S chneller.
8. Általános vallástörténet h. 3 óra. — S chnelle r.
9. Neveléstan h. 2 óra. Schneller.

10. Latin nyelv h. 2 óra. — S ch n e lle r és Y asskó.

Második évfolyam.
1. Ókori egyháztörténet h. 4 óra, az első évesekkel együtt. 

— C secsetka.
2. Ó testamentom magyarázata h. 3 óra. Birák 1—8. Zsol

tár 15—22. Esaiás 31—37. A héber nyelvtan ismétlése. — 
K ám ory.

3. Kér. hittan h. 5 óra. Első félévben G la tz , a nyári fél
évben Y asskó.

4. Symbolika h. 2 óra, G la tz ; a nyári félévben Y asskó.
5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. Első félévben: Korinth, 

első levél. G la tz . — Második félévben: Pál levele a Galáczia- 
beliekkez. S chnelle r.

6. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Első félévben: Istentisz
teleti szertartás elmélete (liturgika). — Második félévben. Isten- 
tiszteleti igehirdetés elmélete (homiletika). T rsz ty é n sz k y .

7. Homiletikai gyakorlatok h. 1 óra. Teljes egyházi beszédek 
készítése, elmondása, bírálata. — T rsz ty é n sz k y .

8. Általános vallástörténet h. 3 óra, közösen az első évesek
kel. — S chnelle r.

9. Latin nyelv h. 2 óra. — S ch n e lle r és V asskó.

Harmadik évfolyam.
1. Kér. erkölcstan h. 4 óra. — C secsetka .
2. Egyházjog h. 4 óra. — C secsetka .
3. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Egyházi vallásoktatás el

mélete (katech etika). — T rsz ty é n sz k y .
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4. Gyakorlatok h. 1 óra. Első félévben: beszédek szerkesz
tése, birálása. — Második félévben: hivatalos ügyiratok szer
kesztése. Szertartási gyakorlatok. — T rsz ty é n sz k y .

5. Újszövetség magyarázata, közösen a másodévesekkel h. 
3 óra. — Grlatz és S ch n e lle r.

6. Ó testamentom magyarázata h. 3 óra. — K ám ory.
7. Ó testamentomi bevezetés h. 2 óra. Az ó test. bevezetés

ről általában. Az ó test. nevei és alkatrészei. A héber nyelv
nek elnevezése. A párhuzam különböző nemei. A zsidó tudósok 
munkálatai. A LXX. Egyéb görög fordítások. A Vulgata. A 
targumim. A Pesitó. Az ótestamentomi szöveg mássalhangzóiról. 
A héber magánhangzók. A szók elválasztása. Versek és részek 
az ótestamentomban. A zsoltárok száma, nevei és gyűjteményekre 
való elosztása. Az egyes zsoltárok keletkezése és a föliratok 
általában. Mózes zsoltára. Dávid, Salamon, Aszaf, a Kórah 
fiainak, Hemannak és Etannak zsoltárai. Zsoltárok, melyek föl
iratok nélkül szűkölködnek. A zsoltárok öt gyűjteménye. A 
zsoltárok tartalma általában. — K ám ory.

8. Latin nyelv h. 2 óra. S ch n e lle r  és V asskó.

Feltételesen kötelező tantárgy a bibliai tót nyelv h. 2 óra. 
Az alaktan, olvasás, elemezés, irályi gyakorlatok és szavalás. 
Olvasókönyv: Ujtestamentom. L iska .

E tanévben a theol. intézet hallgatói szent beszédeket 
tartottak a pozsonyi magyar-tót templomban s a közel fekvő 
ev. egyházakban. Azonkivül az algymnasiumi tanulók számára 
novembertől virágvasárnapig az iskolai épületben külön isteni 
tisztelet tartato tt, mely alkalommal theologusaink nemcsak a 
szentbeszédek elmondásában, hanem az egész ist. tiszt, vezetésé
ben is gyakorolták magokat.

D . A d a t o k  a z  i n t é z e t  t ö r t é n e t é h e z .
A pozsonyi ev. egyházközség 1879-dik évi január 5-én ta r

to tt gyűlésében a tanári kar s az iskolai tanácsnak indítványát 
elfogadva kimondá, hogy lyceumunk belélete minden tekintetben 
egészséges nyilvánulhatásának és hathatós fejleszthetésének tekin
tetéből az egységes törzs kettős, t. i. gymnasiumi és theologiai 
ága lehetőleg önállóan és egymástól függetlenül kezeltessék, úgy
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azonban hogy a tényleges viszonyok által követelt összefüggés 
fel ne oldassák. Ezen elvek alapján a theologiai intézet élére 
állíttatott a dékán, ki a theologiai tanárokkal együtt függetlenül 
gyakorolja a fegyelemre s az intézet igazgatására vonatkozó 
jogokat. Dékánnak három évre választatott Csecsetka Sámuel 
tanár.

G-latz Henrik theol. tanár úr a helybeli egyház német lel- 
készszé való megválasztatása által tanintézetünk jeles s buzgó 
tanerőt, a tanári kar szíves és kedves collegát veszített, ki fő
iskolánk ügyét melegen hordá szivén 902 évig tartó mind a gym- 
nasiumban mind a theologiai tanintézetben kifejtett áldásos mun 
kálkodása alatt. Őszinte sajnálattal vett távozása alkalmából a 
tanári kar azon hó' óhajtásának ad kifejezést: Isten áldása ki
sérje az új pályán!

A megürült tanszék egyelőre úgy lett betöltve, hogy Yasskó 
Gyula tanárjelölt, ki theologiai tanulmányait elsőben az eperjesi 
evang. collegiumban s azután a hallei egyetemen végezte, ideig
lenes helyettes tanárnak megválasztatott, ki e hívásnak engedve 
működését a második félévben meg is kezdette.

A beiratások augustus 26-tól september 4-ig, a javitó- és 
pótvizsgálatok september 1—3-ig tartattak  meg; a tanév ünne
pélyes megnyitása september 4-én tö rtén t; a rendes tanítás pedig 
september 5-én kezdődött.

Az összes mindkét evang. hitfelekezeti conürmált tanuló
ifjúság a tanárokkal egyetemben november 1-én és junius 12-én 
járult az Ur asztalához.

A lýceum jóltevőinek emlékére szokás szerint november 30-án 
bálaünnepély tartato tt a következő műsorozattal:

1. „Erős vár a mi Istenünk.“ Énekli a gymnasiumi dalárda.
2. „Emlékbeszéd“ F ü lö p  Sándortól, előadja C zékus Gyula.
3. „Den edlen Gönnern des Lyceums“ óda M enyhárd  Fri

gyestől, előadja a szerző.
4. „Tót költemény“ K ovács Dánieltől, előadja a szerző.
5. „A jótevőkhöz“ óda K o rb é ly i Gézától, előadja a szerző.
6. „Az Űr az én hű pásztorom.“ Énekli a gymnasiumi da

lárda.
Aprilis 24-én 0  Felségeik ezüst menyegzője alkalmából ta r

tott ünnepélyes istenitiszteletben a tanári kar az összes tanuló
ifjúsággal egyetemben vett részt.
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A szegedi árvízkárosultak javára a gymnasiumi tanulóifjú
ság részéről megindított önkénytes gyűjtés 129 ttot 50 krt ered
ményezett.

Boldogult Z sedény i Ede egyetemes felügyelő emlékére 
május 22-én nagyszámú közönség előtt főiskolánk gyászünnepélyt 
tarto tt a következő műsorozattal:

1. „Ki csak Istenre dolgát h a g y j a énekli a gymnasiumi
dalárda.

2. „Emlékbeszéd“ C zékus Gyula theologustól, előadja a
szerző.

3. „Zsedényi E. emléke“ K o rb é ly i Géza theologustól, elő
adja a szerző.

4. „Visszaemlékezés“ R ev iczky  László theologustól, előadja
K iss Kálmán theologus.

5. „Trauer-Ode“ M enyhárd  Frigyes gymnasiumi tanulótól,
előadja a szerző.

6. „K  pamiatke smrti Zsedényiho“ (Zsedényi halálának em
lékére) K ovács Dániel theologustól, előadja a szerző.

7. „G yászkarénekénekli a gymnasiumi dalárda.
A félévi vizsgálatok a szokott módon és időben január és 

junius második felében tartattak meg.
A tanulóifjúság magatartása ez évben megfelelő, részben 

dicséretre méltó volt úgy hogy kevés eset kivételével szigorúbb 
fegyelmi eljárásra nem volt szükség. — Az egészségügy is ked
vező volt, azonban fájdalommal kell felemlítenünk, hogy Miklós 
György I. oszt. tanuló meghűtés következtében a halál áldozata 
lett. September 29-én kisértük ki őt az örök nyugalom helyére.

E .  T a n e s z k ö z ö k  é s  g y ű j t e m é n y e k .
I. Könyvtárak.

1. A Simkó-féle könyvtárban van 7364 mű 12584 kötet
ben. Könyvtárnoka : Schneller István, tanár.

2. A nagy  k ö n y v tá r  theologiai osztályában van 3841 mű 
5248 kötetben. Könyvtárnok: Schneller István, tanár. Aján
dékozás útján gyarapodott: 1 k., Schöpflin Ágost kir. póstafel- 
ügyelő úr ajándékával: Thomas a Kempis „Vier Bücher von der 
Nachfolgung Christi (XVI. v. XVII. századból). — Láng asszony
ság dr. Láng Gusztáv hagyatékából 14 db. könyv és füzet, és 
3 db. oklevél pléhskatulyában. — Megszereztetett: 0. Pfleiderer:

4
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Religionsph ilosophie; Dilthey : Schleiermachers Leben, 2 köt.; 
Wuttke : Sittenlehre, 2 köt.; Strack : Bilder aus der Reformations
geschichte, 5 köt.

3. A lyceum i k ö n y v tá r  nem th eo lo g ia i szak a i, a
III. és IV. számú teremben, jelenleg az 1879. év május végén 
10,160 mű által (17,648 kötetben) vannak képviselve. Az elmúlt 
iskolai évben szaporodott:

Vétel ú tján : Brehm’s Thierleben. IV. V. VI. köt. — Nép
szerű természettudományi előadások. — Fallmerayer : Fragmente 
aus dem Orient. — Curtius G .: Das Verbum der griech. Sprache.
— Ballagi-Király: Egyetemes földrajz. 3 k. — Seydlitz: Schul
geographie. — Besehet: Gesch. d. Erdkunde. — Peschei: Neue 
Probleme der vergleichenden Erdkunde. — OncJcen : Allgem. Ge
schichte in Einzelndarstellungen. I.—III. Bd. — Magyar Lexicon.
l. II. k. — Mousson : Physik. 3 Bde. — Gervinus G .: Geschichte 
d. XIX. Jahrh. 8 Bde. — Schmidt Adolf: Pariser Zustände. 3 Bde.
— Syhel H .: Geschichte d. Revolutions-Zeit. 3 Bde. — Beuter: 
Gesch. d. religiösen Aufklärung im Mittelalter. 2 Bde. — B r aper: 
Gesch. d. Conflicte zwischen Religion u. Wissenschaft. — Bre
mer ■. Gesch. d. herrschenden Ideen d. Islam. — Sprenger: Leben
u. Lehre Mohammeds. 3 Bde. — Schnitze: Fetischismus. — Waitz: 
Anthropologie der Naturvölker. I. Bd. — Simrock: Handbuch d. 
deutsch. Mythologie. — Volkmann : Psychologie. 2 Bde. — Wundt : 
Psychologie. — Vogel: Gesch. der Paedagogik. — König: Ge
danke, Laut u. Accent als Factoren d. Sprachbildung. — König: 
Neue Studien über Schrift etc. des Aethiopischen. — Schräder: 
Keil-Inschriften u. d. alte Testam. — Shmith: Chaldäische Ge
nesis. — Muff: Chorische Technik d. Sophocles. — Muff:  Vor
trag der chor. Partien bei Aristophanes. — Muff : De choro 
Pers. fabul. Aeschyleae. — Ménant: Exposé des elements de la 
gramm, assyrienne. — Zeller: Griech. Philosophie. II., 2. — 
Johnson: Miből lesz a termés. — Fehling: Handwörterbuch d. 
Chemie. III. Bd. — Paedagogische Classiker. 1—4. Bd.

A jándék  ú tjá n  :
Nagyságos és Főtiszt. Geduly Lajos, superintendens úrtól: 

Magyar műemlékek I. 1. fűz. és Hivatalos statistikai közlemények. 
1 füzet. Verzeichniss aller in den Jahren 1832—1869 erschienenen 
Bücher etc. 121 füzet. Magyar bibliographiai értesítő 1846-ról. A
m. kir. vall. és közokt. minister V. VI. jelentése a közoktatás álla-



potáról 2 k. Jelentés a budap. egyetem állapotáról 1867—1875.
— A magy. tud. academia megküldte újabb nyomtatványait =  
55 db. részint köt. részint füzet. — Láng asszonyság dr. Láng 
Guszt. hagyatékából 258 művet ajándékozott 584 kötetben. — 
Bacsók Pál, kir. tan. s alispántól: Évi jelentés Pozsonymegye 
állapotáról 1877-ben. — Wigand K. 14-tó'l: Faulmann: Das 
Buch der Schrift. Wien 1878. és D a n te :  Divina commedia. 
Milano. 1878. 499 lap, tárczanaptár nagyságú gazdagon aranyo
zott remekkiadásban : „A világ legkisebb könyve.“ — A pozsonyi 
ker. s iparkamarától: Berichte der zur Pariser Weltausstellung 
entsendeten Stipendiaten. 1878. — Leonhárdi bárótól: 4 kötet.
— Id. Szinnyei Józseftől: 1 fűz. — Xantus Jánostól: 1 köt. — 
Budapest fővárosától: 2 fűz. — A magy. kir. orsz. statist. hiva
taltól: Hivatalos statist. közlemények IV., 3. 4.; VI., 1—6. és 
VII., 1—6., összesen 14 füzet. — Magyar statistikai évkönyv
IV., 1—9. és még 3 kötet. — Özvegy dr. Glatz Sámuelnétöl 15 
füzet; ebből 11 füzet: Verhandlungen des Vereins für Natur
kunde zu Pressburg. — A lyceumi könyvtár e része a téli hideg 
hónapok alatt zárva lévén, olvasóinak száma az egész iskolai év
ben csak 885. *) Őre : Harmath Károly, tanár. Segédekül fára
doztak : Schneider Viet. V., Hückl E. VI. és Geiger F. V. oszt. 
tanulók.

A tanári kar részére a következő folyóiratok jártak ; Tanár
egyleti közlöny. — Magyar nyelvőr. — Figyelő. — Századok.
— Történelmi tár. — Magyar könyvszemle. — Budapesti szemle.
— Magyar tanügy. — Prot. egyh. s iskolai lap. — Prot. heti
lap. — Természettudományi közlöny. — Unsere Zeit. — Li
terarisches Centralblatt. — Paedagogium. — Philologiai közlöny.
— Külföld. (Ez utóbbi a tanári kar költségén.)

I f j ú s á g i  könyvtár .  Ez 526 műből (667 kötetben) áll és 
egy tanteremben lévén elhelyezve, a télen át is íelnyittatott. 
Az olvasók száma, túlnyomólag algymnasiumbeliek 2616.**) — 
Hetenkint 80—120. A szaporodás az elmúlt évben : Vétel útján: 
Jeles írók iskol. tára III. f. Hasznos mulattató 1879. — Grimm: 
Gyermekmesék. — Verne: Servadac Hector és Utazás a tenger 
alatt. — Hohenauer: Napkeleti regék gyöngyei. — Cooper: Bőr-

*) Az 1877/8. évben 800; az 1876/7. évben 645 volt.
**) Az 1877/8. évben 2545; az 1876/7. évben 2664.

4*
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harisnya és : Vadölő. Eötvös utasítása szerint az ifjúság részére 
átdolgozva. — A magyar ifjúság könyvesháza 6 füzet. — Aján
dék ú tján : Stromszky Ármin VI. tan. 2 köt. — Prónay Aurél
V. tan. 1 köt. — Podmaniczky Horáez b. III. tanuló 2 köt. — 
Lewius Vilmos I. tan. 1 köt.

E könyvtár őre is Harmath Károly tanár. Segédek voltak: 
Podmaniczky Horáez b., Antal Gyula és Bálint, Schröder Gyula, 
Thirring Jenő és Hochschorner Adolf III. oszt. tanulók, Hajnos 
Gyula IV. és Mandl Kálmán II. oszt. tanulók.

5. T a n á ri kézi k ö n y v tá r :  220 kötet. Ore: Adamis K. 
tanár.

6. T anuló  if jú sá g i k ö n y v tá ra k :
a. A theol. magyar önképzőkör könyvtára áll 1192 kötetből.
b. A gymnasiumi magyar önképzőkör könyvtára áll 1971 k.
c. A német önképzőkör könyvtárában van 605 kötet.
d. A tót könyvtárban van 1525 kötet.
e. A szerb, könyvtárban van 592 kötet.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 41222 kötet.
A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és lemásolt 

kézirat.

II. Egyéb gyűjtemények.

1. A te rm é s z e t ta n i múzeumban van:
Nyugtán és moztan 78; hignyugtan és higmozogtan 34; 

légnyugtan és légmozogtan 25; fénytan 125; delejesség 18; dörzs- 
villanyosság 51; galvanismus 45; hangtan 13; hévtan 22; vegy
tani szer 71; vegytani anyag 325; csillagászati földrajz 16; 
mérőszerek 54; képek 46; különféle műszer 42; állványok 20, 
összesen 985. Őre: Fuchs A., tanár.

A gyűjtemény ez idén következőkkel szaporodott: Fuchs A. 
tanár úr a következő önmaga által készített készületeket aján
dékozta : egy Kies-féle megosztási készüléket, Fechner villám
mutatóját zamboniféle oszloppal, egy delejtű eltérítésére való 
készüléket, egy középpontos érintői tájolót, egy rheometert réz
ből, egy áramirány változtatót. — Fuchs György volt V III. oszt. 
tanuló 6 általa rajzolt nagy képet, közülök kettő egy vízszivatyú 
és egy telephon ábrázolatával és 4 kép a színes sarkítás magya
rázatára. — Bratina úr 2 darab fehér ólomérczet a sarkításra.

2. A te rm é sz e tra jz i gyűjteményben (a kövületeken kívül)
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van 475 állat, 2150 növény és 2245 ásvány. — Őre: Bothár 1)., 
tanár.

A gyűjtemény ez iskolai évben következőkkel szaporodott:
1. Vétel ú tján : Thynnus vulgaris (közönséges tinnhal) kopol- 
tyúja, Salmo hucho feje, Platessa vulgaris (közönséges laposa), 
Rhombus maximus (gór dülény), Raja torpedo (zsibbasztó berze), 
Sepia officinalis, Eledone moschata, két scorpio és 3 tengeri rák.
2. Ajándék útján: Zorkóczy S. tanár úrtól egy selyem-eb, Végh 
Géza V. oszt. tanulótól egy szürke gém és egy nevető sirály, 
Fuchs György úrtól 1 madárfejváz és Meyer C. A. úrtól 1 sza
lonka-tojás.

3. A fö ld ra jz i gyűjteményben van 13 ég- s földteke és 
53 fali térkép. — Őre: Adamis K., tanár.

4. A ra jzeszk ö zö k  gyűjteményében van 848 rajzminta. 
— Őre: König Hugo, rajztanító.

5. A rég iség ek  gyűjteményében vannak kő- és broncz- 
korszaki, egyiptomi, görög, római és magyar régiségek. — Őre: 
Schneller Istv., tanár.

6. Az é rem g y ű jtem én y b en  van 1326 görög, 2913 római, 
60 afrikai, 249 ázsiai, 200 amerikai, 871 magyar, 252 orosz, 
156 török, 294 angol, 735 franczia, 1433 német, 2491 emlékérem 
stb. Összesen több mint tizenegyezer darab. — Őre: Schneller 
Istv., tanár.

Fogadják a főiskola gyűjteményeit gyarapító nemesszívű 
egyének és testületek hálás köszönetünket.

F .  J ó t é k o n y s á g i  r o v a t .
1. A lum neum . Az 1878/9-ki évben beiratkozott: 171 ta 

nuló; évközben kilépett: 10; a convictusba ment át 15. Ingyen 
volt: 15; ezek közül Zerdahelyi-féle: 5, Zay-féle: 6, Szeleczky- 
féle: 2; Mikulay-féle: 1; egyet meg a nemes egyházgyűlés a 
fizetés alól felmentett. — Élelmezés díja, mely tiz hónapra szól, 
kétféle: a) nagyobb: 42 ft. és 1 ft. 26 kr. ét- és gyógyszerekre; 

b) kisebb: 26 ft. és 1 ft. 26 kr. ét- és gyógyszerekre.
A kisebb díjat fizetik az evang. lelkészek, tanárok és taní

tók fiai, a theologusok egyáltalában és mind azon tanulók, kik 
a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnusok 
fizetik a nagyobb díjat.
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Az 1878/9-ki supplicatio az alumneum javára 1074 ft. 04 krt 
eredményezett. Gyűjtött ugyanis Kvácsala Károly I. év. th. a bé
kési, bánsági és bácsszerémi esperességekben 115 frt 60 kr. ma
radt : 86 frt 50 kr.; Kovátsik Gyula II. év. th. a sopronyi, vasi, 
zalai, győri, veszprémi, tolna-baranyai és somogyi esp. (184.20) 
133 frt 15 kr.; Czimrák János VII. oszt. tanuló a liptói szepes 
s sárosm. esp. (202.30) 151 frt 28 kr.; Kuchta Sámuel VII. oszt. 
tanuló a nógrádi, gömöri s kishonti esp. (253.10) 189 frt 23 kr. 
Balló Miklós II. év. th. a honti, zólyomi, barsi s komáromi esp. 
(179.71) 134 frt 64 k r.; Schnell Sándor III. év. th. a budapesti 
s pestmegyei esp. (245.80) 183 frt 90 kr.; Stúr Antal I. év. th. 
a nyitrai, trencséni, árvái, turóczi esp. (190.25) 142 frt 39 kr.; 
Balló Miklós II. év. theol. a pozsonymegyei esperességben és a 
pozsonymegyei helv. hitv. egyházakban (husvétkor) (70.60) 52 frt 
95 kr. Összesen (1441 frt 56 kr.) 1074 frt 04 kr.

Méltóságos Buttler Mathild báróné ajándékozott az alap
tőkéhez 50 frtot; a gálosi ev. gyülekezet 17 frt; a misklósfalvi 
gy. 12 frt; a zurányi gy. 10 frt 50 kr; a hegyeshalmi gy. 10 frt 
50 kr.; a levéli gy. 10 frt 50 kr.; a rajkai gy. 10 frt; a modori 
német gy. 10 frt; a német-járfalvai gy. 4 frt; az orosz vári gy. 
2 frt 50 kr. Azonkívül ajándékoztak: Pfeiffer Sebestyén pék 5 
nagy kosárral süteményt; Wendler N. és Richter Ede egy-egy 
kosárral és Schmidt Frigyes 14 drb. fehér czipót. Maier Sámuel, 
Welser Sámuel, Gratz Mátyás és Bäumler J. A. az ünnepek 
alkalmával pecsenyét, Günther M. V. és Pflaum György a mákos
metélthez szükséges lisztet; Pálffy József gróf 77 drb. galambot. 
— Ephorus: Zorkóczy Sámuel, tanár; senior: Fülöp Sándor; 
consenior: Kovács Dániel. — Kamatozó tőkepénze: 49.150 frt.

2. S ca ric z a -Je sz e n á k -fé le  convictus. F e lv é te te t t :  
57 tanuló (köztük 1 fizető); kitétetett 2. — Ephorus: Zorkóczy 
Sámuel, tanár; senior: Paulinyi S.; consenior: Kugyela Gy. — 
Kamatozó tőkepénze : 53.653 frt 36 kr.

V acsora. Beiratkozott: 91 tanuló; kilépett 47. — Epho
rus : Zorkóczy Sámuel, tanár; senior: Fülöp Sándor.

3. T a n á ri n y u g d í j - ö z v e g y - á r v a i n té z e t .  Elnöke: 
Liska Sámuel, pénztárnoka Harmath Károly tanárok. Tőkepénze 
38.736 frt 22 kr. A segélyezett özvegyek árvák és elaggott ta
nárok száma a lefolyt évben 9 volt.

K eg y ad o m án y o k : Offertorium 8 frt 48 kr., kisebb ada-
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kozások 3 frt 10 kr., házassági fclmentvényi díjakból a főtiszt, 
egyházkerületi gyűlés által 16 frt 67 kr., pozsonyi I. takarék- 
pénztár 100 frt, pozsonyi I. temetkezési egylet 10 frt, Pozsony 
városa a Schreiber Ignáczféle alapítványból 120 frt. — Össze
sen : 258 frt 25 kr.

4. A lýceum  tó 'kéjének gyarapítására Reischel Károly 
Ágost a nagyszombati ág. hitv. evang. egyházközségnek volt 
buzgó felügyelője 2000 forintot hagyományozott.

5. A lýceum  szü k sé g le te in e k  fedezésére adakoztak: a 
dunáninneni ev. egyházkerület 100 frt, egyházkerületi gyámegye
sület 100 frt, a pozsonyi gyámegyesület 120 frt, a nagyszombati 
ev. gy. 15 frt 75 kr., a gálosi gy. 17 frt, a miklósfalvi gy. 12 frt, 
a zurányi gy. 10 frt 50 kr., a hegyeshalmi gy. 10 frt 50 kr., a 
levéli gy. 10 frt 50 kr., a rajkai gy. 10 frt, a német-járfalvai gy. 
4 frt, az oroszvári gy. 2 írt 50 kr., Dr. SchefFer Vilmos, tanár 
úr 5 frt, Zsigmondy Vilmos úr 10 frt 50 kr. — Összesen 428 frt 
25 kr. Azonkivül Lederer Ignácz úr, bérlő Rohrbachon, 2 szekér 
tűzifával kedveskedett tanintézetünknek.

Fogadják a nemesszívű adakozó testületek és egyének hálás 
köszönetünket.

6. Ö sztöndíjak .
a. A kadém iai ösztöndíjak fejében kiosztatott 1355 frt. 

Nagyméltóságú Zsedényi Ede, egyetemes felügyelő úr nagylelkű 
adományát (25 aranyat) megkapta Švehla István II. év. theologus.

b. T e lek y -R ó th  Johanna-féle 42 forintos ösztöndíjban 
részesültek: 1. Kuchta Sámuel, 2. Szabó Béla, 3. Nehiba La
jos, 4. Korbélyi Géza, 5. Fülöp Sándor, 6. Becser Endre, 7. Va- 
lentinyi Jenő, 8. Lestyánszky János, 9. Czékus Gyula, 10. Balló 
Miklós, 11. Lacziák Mihály, 12. Krcsméry Emil, 13. Kis Kálmán, 
14. Sramko Andor, 15. Czimrák János.

c. K áldy-féle  50 frtos pályadíjt megnyerték: 1. Biszkup 
Béla VIII., 2. Maschtena József VIII., 3.̂  Virágh Gyula VIII.,
4. Menyhárd Frigyes VII., 5. Raksányi Árpád VII.

d. K áldy-féle 50 frtos ösztöndíjban részesültek: 1. Ku- 
gyela György, theol., 2. Paulinyi Sámuel, theol., 3. Petz Ge
deon VI., 4. Pausz Béla VIII., 5. Németh Kálmán VII.

e. P éc z e ly  József-féle pályadíj. A theologusok pályáztak 
ezen neveléstani tá rg y ra : Rousseau Emiljében levő nevelési el
vek kifejtése és bírálata.’ A pályadíjt megnyerte Czékus Gyula
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II. év. theologus. Dicséretre méltónak találtatott Eecser András 
munkálata.

A gymnasiumi tanulóknak szóló másik díjt Dobronyovszky 
Gyula VII. osztálybeli tanuló nyerte e l : „Napóleon egyiptomi 
hadjáratának eredményei a tudományra“ czímű pályamunkájával.

f) N ém eth István-féle 42 frtos ösztöndíjban részesültek: 
Linder Mihály, theol. és Szlabon János VII.

g) B a lla  A thanáz-féle segélypénzben részesültek: 1. Popo- 
vics György VIII., 2. Muresán Sándor VII., 3. Petrovics Száva VI.,
4. Popovics János V.

h) Clementis-féle ösztöndíjban részesültek: 1. Kovács D., 
2. Kutlik József, tbeologusok, 3. Krno Cyrill VI., 4. Severlay 
Zoltán VII.

i. Z elenka Dániel-féle ösztöndíjban részesült: Kovátsik 
Gyula, theol.

k. Pauer-féle ösztöndíjban részesült: Bernátb Sándor, theol.
l. Gombócz-féle ösztöndíjban részesültek : Keviczky László, 

theologus, Zatkalik Károly V ili., Zvarínyi Gyula VI.
m. B ertin a-L eh o czk y -fé le  segélypénzben részesültek: 

1. Galle István VIII., 2. Klimo K. VII., 3. Simkó Gyula, theol., 
4. Draskóczy Ede, theol., 5. Scultéty J. V., 6. Schneider Victor, V.,
7. Borszuk Pál VII., 8. Szlabey Mátyás VI.

n. I n s t i to r i s  Mossóczy-féle segélypénzben részesültek: 
1. Fülöp József IV., 2. Cbovan Zsigmond, theol., 3. Zsilinszky 
András, theol., 4. Král János VII., 5. Kosaczky Mihály, theol., 
6. Viktorin Mihály V., 6. Jelsik Gyula V.

o. Gero-féle jutalomdíjban részesült: Michaelis Róbert IV.
p. Az E is e r t  Krisztián-féle ösztöndíjt élvezi: EisertGy. VI.
q. A Jettim -féle 80 frtos ösztöndíjt élvezi Petz Gusztáv, 

theologus.
r. A gyó 'ri alapítványi 100 frtos ösztöndíjt élvezi: Kaut- 

schitz Arthur VII.
s. A B a la s sa  Zs.-féle 120 frtos őszt. élvezi: VályiMiklósIV.
t. A Rudolf-féle 40 frtos ösztöndíjt élvezi Tallos Sándor VI.
u. A pozsonyi magyar kör által adományozott 2 db. 10 frkos 

aranyat két felsó'bb osztálybeli, idegen ajkú és a magyar nyelv
ben jelesen eló'haladott tanuló számára megkapta Maschtena 
József VIII., és Klimo Károly VII.
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Gŕ. I f j ú s á g i  e g y e s ü l e t e k .
1. T heo log ia i m a g y a r önképzőkör. Elnök: CsecsetkaSá

muel, dékán; alelnök : Kovátsik Gyula; főjegyző : KugyelaGyörgy; 
pénztárnok : Dax György; könyvtárnokok : Kovátsik Gyula, Sze- 
berényi Lajos, Simkó Gyula; aljegyző: Švehla István. A kör 
ez idén 26 rendes ülést tartott, a hol jobbára theologiai szakba 
vágó dolgozatok olvastattak fel és biráltattak meg, valamint 
alkalom nyilt a szavalás és szónoklásban való önképzésre egyes 
szónoki művek s költemények előadása által. A kör tagjainak 
száma 31. — A kör ez évben is kiadta „Gondolat“ czímű theo
logiai s philosophiai folyóiratát, a melyből havonkint (10 szám) 
egy-egy két ívnyi szám jelent meg. Szerkesztő : Kugyela György; 
lapkiadó: Heszler Sámuel.

2. T heo log ia i o lvasókör. A kör czélja : a theologiai 
ifjúságnak a szak- és szépirodalmi lapok olvasása által épülést 
és nemesebb szórakozást nyújtani. — A kör tagjainak száma 37.
— Pénzügyi viszonyait illetőleg — Bevétel: 74 frt. — Kiadás: 
68 frt 39 kr. — Alaptőke: 2 frt 23 kr. — A körbe következő 
lapok járnak: 1) Egyházi lapok : „Egyházi és iskolai lap“ (theol. 
magy. önkp. kör ajándéka). — „Egyházi figyelmező“ (theol. magy. 
önkp. kör ajándéka). — „Keresztyén magvető“ (járatja az ol
vasókör). — „Berliner Kirchenzeitung“ (járatja az olvasókör). — 
„Der österreichische Protestant“ (járatja az olvasókör). — „Theo
logische Jahrbücher“ (nt. Schneller elnök úr ajándéka). — „Ko- 
rouhev na Sionu“ (járatja az olvasókör). — „Evanjelický cirkev- 
ník“ (az illető lapszerkesztőség ajándéka). — 2) Szépirodalmi 
lapok: „Vasárnapi újság“ (járatja az olvasókör). — „Magyar- 
ország és a Nagyvilág“ (járatja az olvasókör). — 3) Elczlapok: 
„Borsszem Jankó“ (járatja az olvasókör). — 4) Politikai lapok: 
„Pesti Napló“ (járatja az olvasókör). — „Pozsonyvidéki lapok“ 
(járatja az olvasókör). — „Westungarischer Grenzbote“ (az illető 
szerkesztőség ajándéka). — 5) Vegyes (társadalom, ipar és keres
kedelem) tartalmú lapok: „Szarvasi újság“ (néhány tag ajándéka).
— „Miskolcz“ egy tag ajándéka). — Összesen 17 lap.

3. G ym nasium i m a g y a r önképző kör. Elnöke: Góbi 
Imre, tanár; főjegyző: Virágh Gyula; aljegyző: Luka Sándor; 
főkönyvtárnok: Pausz Béla. Tagjainak száma : 87; ezek közül 
V. 21; VI. 18; VII. 29; V III. 19 =  87.
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4. N ém et önképző kör. Elnök: Michaelis V., igazgató
tanár; főjegyző : Löw Eülöp; aljegyző : Menykárd Frigyes; könyv
tárnokok : Maschtena József és Steltzer András. A rendes tagok 
száma 10, az olvasó tagoké 16. (theolog. 2; V ili. 5; VII. 5;
VI. 13; Y. 1 — 26.)

5. G y o rsíró k  tá r s u la ta .  Elnöke: Schneller István, tanár; 
alelnök : Yirágh Gyula, egyszersmind a magyar haladók vezetője; 
jegyzője: Pausz Béla, a német fel- és algymnasiumi kezdőknek 
vezetője; pénztárnoka: Luka Sándor, a magyar kezdők vezetője; 
könyvtárnoka: Maschtena József, a német haladók vezetője; Né
meth Kálmán a magyar algymnasiumi tanulók vezetője. Tag
jainak száma 98; ezek közül VIII. 16; VII. 9; VI. 14; V. 29; 
IV. 27; III. 13 =  98.

A kör junius 1-én versenyirást rendezett, mely alkalommal 
a kitűzött jutalmakat elnyerték :

A m ag y ar h a la d ó k n á l : 1. díj t  Petz Gedeon : Arany János 
összes költeményeit 3 k.; 2. díjt Virágh Lajos: Petőfi S. összes 
költeményeit; 3. díjt Mihola János : Katona Bánk Bánját.

A m ag y ar k ezd ő k n é l: 1. díjt Kistáj János: Csokonai 
válogatott munkáit; 2. díjt Falusi Gusztáv : Petőfi S. összes költe
ményeit; 3. díjt Porubszky Lajos: Kisfaludy S. regéit.

A ném et h a la d ó k n á l: Pausz Béla: Faulmann’s Geschichte 
der Schrift.

A ném et k ezd ő k n é l: 1. díjt Petz Gedeon: Schiller’s 
Wallenstein und Fiesco; 2. díjt Póth Samu: Lessing’s Fabeln 
und Chamisso’s Peter Schlemihl.

6. G ym nasium i zene-egyesü le t. Elnök: Michaelis V., 
igazgatótanár. Működő tagjainak száma 10, pártoló tagoké 42.

7. G ym nasium i g y ám egyesü le t. Elnök: Schneller Ist
ván, tanár. Az évi gyűjtésnek eredménye 43 frt 50 kr. Hozzá
járul ez összeghez a gymnasiumi ifjúság ajándéka majálisi gyűj
téséből 20 frt. Összesen 63 frt 50 kr. — Az összegnek szabad 
rendelkezésre álló egy harmada a szegedi ev. egyház és lelkész 
gyámolítására fordíttatott.

8. G ym nasium i d a l tá r s u la t .  Elnök: Michaelis V., igaz
gatótanár. Tagjainak száma 56 működő, 7 pártoló.
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H . A  t a n u l ó k  n é v s o r a ,  v a l l á s a  é s  s z ü l e t é s h e l y e . * )
I. Gymnasium.

Első osztály.
Allersdorfer Pál, boldogasszonyi-mosoni, r.
Babóthy Günther, galgóczi-nyitrai, r.
Basch Viktor, budapesti, m. eltanácsoltatott.
Bojkovszky Ferencz, pozsonyi, r.
Bosaczky Titus, szt. jánosi-pozsonyi, r.
Brausewetter Benő, bécsi-a.-austriai, ág.
Bretschneider Károly, pozsonyi, ág.
Csáder Gusztáv, pozsonyi, ág.
Deák Géza, farkasdi-nyitrai, h.
Dingha Pál, vágújhelyi-nyitrai, ág. ism. k.
Döbrentey Károly, galánthai-pozsonyi, ág.
Érti Gusztáv, pozsonyi, ág. a.
Galambos Elek, téjfalusi-pozsonyi, r.
Galgóczy Géza, püspöki-pozsonyi, r.
Gerencsér József, kocsi-komáromi, h. a.
Gersich Géza, éberhárdi-pozsonyi, r.
Grimm Adolf, pozsonyi, ág.
Guggenberger Gyula, alsó-lendvai-zalai, ág.
Herschler Lipót, alsó-szelü-pozsonyi, m.
Herschler Sándor, alsó-szelü-pozsonyi, m.
Holko Mihály, pozsonyi, ág.
Horváth László, makói-Csanádi, h. a.
Hromoda Ede, galánthai-pozsonyi, r. ism.
Jordan Károly, pozsonyi, ág.
Jurcso András, szobotisti-nyitrai, ág. a.
Kiss Márton, bó'nyi-győri, r. ism.
Kohn Ignácz, jóiszi-mosoni, m. ism.
Koncz István, agárdi-fehéri, h. ism.
Kossá László, kamocsai-komáromi, h. ism.
Kovács Zoltán, dadi-komáromi, h.
Krapp Vilmos, pozsonyi, r.
Lederer Lajos, pozsonyi, ág.
Lelkes Dénes, kamocsai-komáromi, h.
Lewius Vilmos, pozsonyi, ág.
Liska Vilmos, pozsonyi, ág.
Mátis Gyula, nyitrai, r. ism.
Mayer György, pozsonyi, ág.

*) A jelek magyarázata: ág. =  ágostai hitv. evang.; h. — helvét hitv. 
ev.; r. =  római katholikus; g. — görög keleti; m. =  mózes vallásu; mt. — 
magántanuló; a. =  alumnista; c. — convictor; ö. = ösztöndíjas; ism. = is
métlő; k. =  kilépett.
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Mayer Gyula, vereknyei-pozsonyi, ág.
Mayer Károly, misérdi-pozsonyi, ág.
Medritzer Ferencz, hol stebroi-dánországi, ág. 
Mihályi Jenő, pozsonyi, ág.
Miklós György, koszteínei-nyitrai, ág. a. ism. f  
Miklós Mihály, kosztelnei-nyitrai, ág. a. ism. 
Mossko Ernő, ujlaki-nyitrai, r.
Nagy Imre, tőnyei-pozsonyi, h.
Nagy Miklós, farkasdi-nyitrai, h.
Nagy Vilmos, farkasdi-nyitrai, h.
Németh Béla, benke-patonyi-pozsonyi, h. 
Neumann Gusztáv, pozsonyi, m.
Oeller György, rajkai-mosoni, ág. a.
Pauer Lajos, rajkai-mosoni, ág. a.
Pokorný István, malaczkai-pozsonyi, r. ism. 
Porubszky Otto, pozsonyi, ág.
Rosenberger György, pozsonyi, ág.
Sárközy Albert, negyedi-nyitrai, h.
Schulcz Kálmán, csataji-pozsonyi, ág. a.
Schwarz Ernő, budapesti, ág.
SétafFy Miklós, vág-selyei-nyitrai, r. a.
Speckart Emil, bécsi-a.-austriai, r. ism. 
Spenlinger János, pozsonyi, ág.
Stefanovics Cyrill, korponai-zólyomi, ág. a.
Végh Kálmán, gutori-pozsonyi, r.
Vörösváry Ernő, tornóczi-nyitrai, r.
Zabreczky Gusztáv, malaczkai-pozsonyi, r. 
Zatkalik János, krajnai-nyitrai, ág. a.
Zlocha Tivadar, n.-szombati-pozsonyi, ág. a.

Második osztály.
Bariss Árpád, galgóczi-nyitrai, ág.
Belitschka Gusztáv, lajosfalvai-torontáli, ág. a. 
Besse Kálmán, megyercsi-komáromi, h. 
Blaskovics Géza, magyar-óvári-mosoni, ág. 
Dimitrijevics Milan, tolvádiai-torontáli, g. k. 
Dömötör Pál, lévai-barsi, h.
Dörnhöfer Rezső, pozsonyi, ág.
Emeritzy Emil, pozsonyi, ág.
Erdélszky István, vágujhelyi-nyitrai, ág.
Falb Pál, miklósfalvai-mosoni, ág. a. 
b. Feilitzsch Berthold, török-kanizsai-torontáli, ág. 
Földes Lajos, kamocsai-komáromi, h. a.
Goggi József, pozsonyi, r.
Gotthardt Károly, pozsonyi, ág.
Guggenberger Károly, alsó-lendvai-zalai, ág. 
Halász Sándor, aranyosi-komáromi, h.
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Hargas István, morva-ljeszkoi-trencséni, ág. 
Heinbach Adolf, steierdorfi-krassói, ág. a. k. 
Jankó Zsigmond, ácsi-komáromi, ág. a. 
Karika Béla, tatai-komáromi, h.
Karsay Béla, érsekujvári-nyitrai, r. ism. 
Kecskés Gyula, kamocsai-komáromi, h. a. 
Kesselbauer Sándor, pozsonyi, ág.
Knauer Emil, pozsonyi, ág.
Kolman Dávid, deákii-pozsonyi, m.
Kubinyi Vilmos, prasiczi-nyitrai, r. 
Littomericzky Nándor, pozsonyi, r.
Macher Frigyes, pozsonyi, ág.
Mandl Kálmán, dadi-komáromi, r.
Mayer Vilmos, misérdi-pozsonyi, ág.
Menczer Miksa, vizkeleti-pozsonyi, m.
Metzl Gusztáv, bazini-pozsonyi, ág. a.
Motkó Miklós, pozsonyi, r.
Mudrony Milos, pozsonyi, ág.
Müller Adolf, diószegi-pozsonyi, m.
Neumann Manó, pozsonyi, m.
Nika Sándor, bazini-pozsonyi, ág. a.
Péntek Gyula, ácsi-komáromi, h. a.
Pénzes Antal, nagy-szarvai-pozsonyi, r. 
Petó'cz Rezső, banai-komáromi, ág. a.
Puck Oszkár, koltai-komáromi, ág. a.
Rótli Dóra, kisasszony, pozsonyi, ág. mt. 
Kudnay Iván, szeniczi-nyitrai, r. mt. 
Samarjay Gyula, pozsonyi, ág.
Sándor Benő, rétei-pozsonyi, h.
Schätzler Aladár, pozsonyi, ág.
Schenkl Ernő, pozsonyi, ág. k.
Schmidt Frigyes, pozsonyi, ág.
Schröder Arthur, petseki-csehországi, ág. 
Schulpe Alfonz, török-kanizsai-torontáli, ág. 
Schulpe György, török-kanizsai-torontáii, ág. 
Sidó Benő, benke-patonyi-pozsonyi, h. a. 
Stromszky László, uj-barsi, ág.
Szarka Zsigmond, nemes-ócsai-komáromi, h. 
Trsztyénszky Ferencz, losonczi-nógrádi, ág. 
Vanicsek Pál, szeniczi-nyitrai, ág. a.
Vörös váry Béla, tornóczi-nyitrai, r.
Weisz Tivadar, pozsonyi, ág.
Wowy Sámuel, pozsonyi, ág.

Harmadik osztály.
Antal Bálint, dadi-komáromi, h.
Antal Gyula, dadi-komáromi, h.
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Bézay Gyula, rétei-pozsonyi, r.
Buschor Lajos, váczi-pesti, r. 
báró Buttlár Ferenez, pozsonyi ág.
Csáder Károly, duna-szerdahelyi-pozsonyi. 
Duschinszky Vilmos, pozsonyi, m.
Engelmann Géza, czerovai-nyitrai, r. k.
Falb Virgil, pozsonyi, ág.
Fehér Károly, aranyosi-komáromi, h.
Fischer Lajos, galgóczi-nyitrai, m.
Gokesch Manó, pozsonyi, r.
Halom Vincze, lajoskomáromi-veszprémi, h. a. 
Hitsch Ferenez, óhababisztrai-szörényi, ág. 
Hochschorner Adolf, pozsonyi, ág.
Hofbauer János, levéli-mosoni, ág.
Kollárik Imre, nagyszombati-pozsonyi, ág. 
Kostyál Béla, verbói-nyitrai, ág. a.
Kraitz Béla, verbói-nyitrai, ág. a.
Kropf Ágoston, pozsonyi, ág.
Lindner Lipót, olmützi-morvaországi, m.
Menczer Leo, vizkeleti-pozsonyi, m.
Menczer Samu, vizkeleti-pozsonyi, m.
Mogan Izidor, nádasi-pozsonyi, m. mt.
Müller József, diószegi-pozsonyi, m.
Nitschinger Pál, pozsonyi, ág.
Novotny Ignácz, boldogasszonyi-mosoni, r. mt. 
báró Podmaniczky Horácz, pesti, ág. 
Rambovszky Jenó', n. szt. miklósi-torontáli, r. 
Rázgha Dezső, liczkói-mosoni, ág.
Rexa László, csejtei-nyitrai, ág. a.
Rexa Pál, csejtei-nyitrai, ág. a.
Rotter Dávid, holicsi-nyitrai, m.
Schmidt Károly, pozsonyi, ág.
Schöpflin Róbert, verbói-nyitrai, ág.
Schröder Gyula, petseki-csehországi, ág. 
Schwantzer Kristóf, pozsonyi, ág.
Sebestyén Gyula, szt. antalfai-zalai, h. a.
Simkó József, nagylévárdi-pozsonyi, ág. a. 
Spitzer Sándor, sarkadi-bihari, m. a.
Steltzer Lajos, pozsonyi, ág.
Sztrazsovecz Mihály, zayugróczi-trencséni, ág. c. 
Szúló András, pozsonyi, ág.
Sabranszky Henrik, pozsonyi, r.
Thirring Jenő, zurányi-mosoni, ág. c.
Tocsek Miklós, dojesi-nyitrai, r. a.
Végh Béla, negyedi-nyitrai, h. a.
Welser Károly, pozsonyi, ág.
Wenzl Mihály, récsei-pozsonyi, ág. a.
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Wieland Géza, pozsonyi, ág.
Zsemlye Géza, zsigárdi-pozsonyi, h. a.

Negyedik osztály.
Ambro Nándor, kisuj szállási-nagykunsági, h. 
Baich Iván, váradiai-temesi, g.
Baihauser Otto, kis-tapolcsáni-barsi, r. ism. 
Bokros János, lapás-gyarmati-nyitrai, r. mt. 
báró Buttler Jenó', kislibercsi-nógrádi, ág. 
báró Buttler Sándor, b.-gyarmati-nógrádi, ág. 
Dingha László, csejtei-nyitrai, ág. a.
Dinhobel József, bécsi, r. mt.
Dömötör Kálmán, kisudvarnoki-pozsonyi, r. 
Emery Henrik, pozsonyi, ág.
Erdélyi István, aranyosi-komáromi, b. a. 
Fülöp József, nagybecskereki-torontáli, ág. a. 
Hajnos Gyula, klánjeczi-horvátországi, ág. c. 
Hajnos Sándor, klánjeczi-horvátországi, ág. a. 
Hitsch Károly, obababisztrai-szörényi, ág. 
Jezso Márton, óturai-nyitrai, ág. a.
Jurenák Sándor, ujkúti-szolnoki, ág.
Kostyál Lajos, pöstyéni-nyitrai, ág. a. 
Kostyál Miklós, nyitrai, ág. mt.
Kún Lajos, kocsi-komáromi, h. a.
Laczko Vilmos, m. ljeszkoi-trencséni, ág. c. 
László Imre, alistáli-pozsonyi, h.
László József, alistáli-pozsonyi, h.
Lauffer Nándor, jókai-pozsonyi, m. 
gróf Logothetty Leo, temesvári, r.
Makay Izor, hevesi, r.
Menczer Lipót, vizkeleti-pozsonyi, m. 
Michaelis Róbert, pozsonyi, ág. Ö.
Mossóczy Lajos, pozsonyi, ág.
Mudrony Vladimir, pozsonyi, ág.
Niepel Lajos, galgóczi-nyitrai, ág. a.
Pál János, kocsi-komáromi, h. a.
Póth József, torzsai-bácsí, h. a.
Póth Sámuel, ujsóvei-bácsi, h. a.
Raksányi Zoltán, balaton-henyei-zalai, h. a. 
Reiniger Miksa, rahodai-morvaországi, m.
Roy Árpád, szt. andrási-temesi, r.
Saly Mátyás, ruszti-soproni, ág. a.
Samarjay Károly, pozsonyi, ág.
Schuh Guido, gálosi-mosoni, ág. c.
Sulyok Ede, orosházai-békési, ág. c.
Szabó Aladár, várgedei-gömöri, r.
Szakái Béla, banai-komáromi, h. a.
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Szalay Kálmán, soproni, r. k.
Széllé Ferencz, hetényi-komáromi, h. a.
Szláby József, pozsonyi, ág. c.
Tichy Tivadar, pozsonyi, ág.
Yályi Miklós, perbetei-komáromi, b. ö.
Yanicsek József, szeniczi-nyitrai, ág. a.
Yendég Móricz, alsógelei-komáromi, h. a.
Willerding Rezső', budapesti, ág.

Ötödik osztály.
Bajcsy Gyula, mocsi-esztergomi, b.
Balbauser István, kis-tapolcsáni-barsi, r. ism.
Békeífy József, kassai-abauyi, r.
Bezzeg Sámuel, mezó'berényi-békési, ág. a.
Blaskovics Béla, császárréti-mosoni, ág. (önként, ism.)
Boór László, krajnai-nyitrai, ág. a. ism.
Csebszombathy László, bó'nyi-győri, b. a.
Csermák Pál, bolicsi-nyitrai, ág. a.
báró Feilitzscb Alfréd, török-kanizsai-torontáli, ág. ism. mt. 
Führer Károly, kis-száloki-szepesi, ág. a.
Geiger Ferencz, pozsonyi, r.
Greguss Lajos, zayugróczi-trencséni, ág. c.
Hacker Gyula, pozsonyi, ág.
Izsák Dénes, negyedi-nyitrai, h. a.
Jelsik Gyula, bottyáni-pesti, ág. a. ism. ö.
Jenes Elemér, bévízi-pesti, ág.
Jettmár János, eszéki, r.
Káldy Imre, nagy-gencsi-vasi, ág.
Kerek Kálmán, kisujszállási-jász-n.-kún-szolnoki, h. m.
Koós Elemér, nagy-sz.-miklósi-torontáli, ág. a.
Krabulecz Alfréd, modori-pozsonyi, ág. a.
Krizsán Károly, zárjecsi-trencséni, ág. a. ism.
Kubiss Aladár, pozsonyi, ág.
Lokcsánszky Béla, bécsi, r. kizáratott.
Major János, kocsi-komáromi, b. c.
Matyaspvics Gyula, nedeczi-trencséni, r. a.
Mück Ágost, pesti, ág.
Nagy Adám, benke-patonyi-pozsonyi, h. a.
Németh Mihály, bó'nyi-győri, ág. a. ism.
Patak Károly, modori-pozsonyi, ág. a.
Pauer Károly, pozsonyi, ág.
Popovics János, siklói-aradi, g. a. ö.
Prónay Aurél, verbói-nyitrai, ág.
Prónay Endre, ivánkai-borsodi, ág.
Schätzler Gyula, pozsonyi, ág.
Schätzler Károly, pozsonyi, ág.
Schneider Viktor, bazini-pozsonyi, ág. c. ö.
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Scultéty Jenő, győri, ág. c. ö.
Smid Mihály, bokodi-komáromi, ág. a. eltanácsoltatott. 
Sonnenfeld Lipót, senkviczi-pozsonyi, xn.
SzaifF Dénes, nagymegyeri-komáromi, r.
Szeybold Lajos, kőszegi-vasi, ág. mt.
Thuránszky Zsigmond, aranyos-maróthi-barši, r. a.
Tóth Károly, miranoi-olaszországi, r. a.
Turzó János, szedlicsnai-trencséni, ág. mt.
Yálent Armin, szt. györgyi-pozsonyi, ág. a.
Yégh Géza, negyedi-nyitrai, h. a.
Viktorin Mihály, trencséni, ág. a. ism.
Weilbacher Richárd, hegyeshalmi-mosoni, ág. c.
Weisz Miksa, nagymegyeri komáromi, m.
Zatkalik Zsigmond, krajnai-nyitraí, ág. a.

Hatodik osztály.
Adler Károly, galánthai-pozsonyi, m.
Bátki András, kocsi-komáromi, h. a.
Bohus Károly, somorjai-pozsonyi, ág. c.
Csiba János, cs. patonyi-pozsonyi, h. a.
Deák Kálmán, farkasdi-nyitrai, h. a.
Eisert Gyula, pozsonyi, ág. ö.
Engel Gusztáv, pozsonyi, ág.
Falb Lajos, pozsonyi, ág.
Fehlberg Ottó, berlini-németországi, ág. k.
Fornét Elemér, tokaji-zempléni, ág.
Förster Lajos, pozsonyi, ág.
Galgóczy Antal, püspöki-pozsonyi, r.
Galgóczy Jenő, püspöki-pozsonyi, r.
Hausmann Arthur, trencséni, ág. a.
Honig Zsigmond, bécsi-a.-austriai, m. mt.
Hückl Ernő, szentgyörgyi-pozsonyi, ág. c.
Bigén Antal, torzsai-bácsi, ág. a.
Jelinek Károly, zsolnai-trencséni, r. a.
Jeszenszky József, galgóczi-nyitrai, ág. a.
Kesselbauer György, pozsonyi, ág.
Kesztler János, komáromi, ág. c.
Kollárik József, nagyszombati-pozsonyi, ág.
Krno Cyrill, cserencsényi-gömöri, ág. c. ö.
Kutzky Mihály, brezovai-nyitrai, ág. mt.
Kuzma Alajos, dvorniki-nyitrai, r. a.
László Lajos, ekecsi-komáromi, h. a.
Liska Emil, pozsonyi, ág.
Mátis László, aranyosmaróthi-barsi, r.
Novomeszky Lajos, szeniczi-nyitrai, ág. a. 
Oesterreicher Fülöp, boldogasszonyi-mosoni, m. 
Petrovics Száva, n.-laki-csanádi, g. a. ö.

5
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Petz Gedeon, harkai-soproni, ág. ö.
Pfeiffer Henrik, pozsonyi, ág.
Plutzer András, somorjai-pozsonyi, ág. a.
Popp Károly, modori-pozsonyi, ág. a.
Porubszky Lajos, pozsonyi, ág.
Rakovszky Ferencz, pozsonyi, r. mt.
Rázgha Béla, liezkói-mosoni, ág.
Rozsulegh Tivadar, nebojszai-pozsonyi, r. mt. 
Ruttkay Gyula, pozsonyi, ág. mt. ism.
Schauer Sándor, soproni, ág.
Schiller Aurél, bécsi-a.-austriai, r. a. ö.
Steuer Lajos, hegyeshalmi-mosoni, ág. a. 
Stromszky Armin, pozsonyi, ág.
Szilassy József, pándi-pesti, h.
Szlabey Mátyás, nagyfalu-árvai, ág. c. ö.
Tallos Sándor, nagy-halmágyi-aradi, g. a.
Tóth Géza, farkasdi-nyitrai, h.
Urbauer Frigyes, linczi-austriai, ág. a.
Urbauer Károly, linczi-austriai, ág. a.
Yannay Lajos, mijavai-nyitrai, ág. a.
Varga Zsigmond, ácsi-komáromi, h. a.
Vozsenilek Károly, kőszegi-vasi, r.
Wolfshörndl Lajos, bazini-pozsonyi, ág. a. 
Zvarínyi Gyula, ujverbászi-bácsi, ág. a. ö.

Hetedik osztály.
Algöver István, podluzsányi-nógrádi, ág. a. 
Bartholomeidesz Kálmán, nagylaki-csanádi, ág. a. 
Bende István, ebecki-nógrádi, ág. a.
Borszuk Pál, mijavai-nyitrai, ág. c. ö. 
Dobronyovszky Gyula, péteri-pesti, ág. c. ö. 
Ehrenfeld Arthur, lévai-bársi, m.
Falusi Gusztáv, kisasszonydi-somogyi, h. a. 
Farkas István, jász-árokszállási, r.
Goldstein Sándor, újvidéki-bácsi, m. mt.
Göttche Jakab, cservenkai-bácsi, ág. a.
Hamaliár Lajos, rimaszombati-gömöri, ág. a. 
Hosenberg Károly, vágujhelyí-nyitrai, r. a. 
Jeszenszky Pál, nagykosztoláni-nyitrai, ág. a. k. 
Kánya Richárd, pozsonyi, r.
Kászberger Vilmos, somorjai-pozsonyi, ág. a. 
Kautschitz Arthur, pozsonyi, r. ö.
Kavegyia Gyula, lévai-barsi, r.
Kistáj János, gigei-somogyi, h. a.
Klimó Károly, beszterczehányai-zólyomi, ág. c. ö. 
Konkolyi-Thege Balázs, nagytagyosi-komáromi, h. 
Kostyál Zsigmond, nyitrai, ág. mt.
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Kovátsik Kálmán, balassa-gyarmathi-nógrádi, ág. a. 
K rál János, zniováraljai-turóczi, ág. a. ö.
Králik Miklós, szakolczai-nyitrai, r.
Lackó János, morvaljeszkoi-trencséni, ág. a.
Lázár Kálmán, manigai-nyitrai, h.
Lindvay István, dezséri-trencséni, ág. a.
Manheim Sámuel, verbói-nyitrai, m. mt.
Menyhárd Frigyes, pozsonyi, ág. c. ö.
Míhola János, révkomáromi, r. a.
Müllner Géza, modori-pozsonyi, ág. c.
Németh Kálmán, bó'nyi-gyó'ri, ág. c. ö.
Nozdroviczky Gyula, nozdroviczi-trencséni, ág. mt. 
Pecsner Szilárd, turdosini-árvai, r. ism. mt.
Prónay József, ivánkai-borsodi. ág.
Raksányi Árpád, köves di-zalai, h. c. ö.
Rauscher Izidor, lévai-barsi, m. mt.
Rázgha Károly, liczkói-mosoni, ág.
Ringbauer Győző, somorjai-pozsonyi, ág.
Róth Ada, mihályi-sopronyi, ág. mt.
Róth Lóránd, mihályi-sopronyi, ág. mt.
Severlay Zoltán, rimaszombati-gömöri, ág. a. ö. 
Spitzer Dezső, sarkadi-bihari, m. a. ism.
Stefanovics Mojmir, beszterczebányai-zólyomi, ág- a. 
Szalay Géza, pozsonyi, r.
Szemján Lajos, turolukai-nyitrai, ág. a.
Szlabon János, modori-pozsonyi, ág. c. ö.
Szontágh Géza, pesti, ág.
Sztanek István, trencséni, ág. mt.
Szűry János, nagyszombati-pozsonyi, r.
Takáts, Lajos, té falu-pozsonyi, r.
Tóth Árpád, farkasdi-nyitrai, h.
Tóth Győző, vágujhelyi-nyitrai, r.
Tóth Jenő, vágujhelyi-nyitrai, r.
Yirágh Lajos, tatai-komáromi, h. a.
Weisz Adolf, farkasdi-nyitrai, m.
"Wenich Károly, tiszolczi-gömöri, ág. a.
Zerdahelyi Ferencz, nyitra-zerdahelyi, ág. a.

Nyolczadik osztály.
Adler Géza, galánthai-pozsonyi, m.
Biszkup Béla, losonczi-nógrádi, ág. c. ö.
Blau Dávid, csejtei, m. mt.
Csillaghy István, isztebnei-árvái, ág.
Czike János, duna-radványi-komáromi, h. a. 
Czimrák János, nagyfalu-árvai, ág. c. ö.
Fássy Lajos, b. újfalu-bihari, ág. a.
Gallé István, kishartai-pesti, ág. c. ö.

5*
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Klein Miksa, török-szt.-miklósi-hevesi, m. mt. 
Kollmann Móricz, boldogasszonyi-mosoni m. 
Kuckta Sámuel, tiszolczi-gömöri, ág. c. ö. 
Lederer Miksa, chalkovi-csehországi, m. mt. 
Luka Sándor, komáromi, h. c.
Lüké Imre, iglói-szepesi, ág.
Mascktena József, pozsonyi, ág. ö.
Missák Pál, ó-bársi, m.
Nekiba Lajos, verbói-nyitrai, ág. c. ö. 
Eikolajevics Péter, stejanovzi-szerémi, g. mt. 
Pausz Béla, modori-pozsonyi, ág. c. ö.
Popovics György, siklói-aradi, g. a. ö. 
gróf Ráday Pál, péczeli-pesti, h.
Reuss Emil, nagyró'czei-gömöri, ág. a. 
Rosenthal Jakab, izmaili-oroszországi, m. mt. 
Rock Ernó', somorjai-pozsonyi, ág. a.
Simonyi Elemér, simonyi-barsi, r.
Sramko Andor, breznobányai-zólyomi, ág. c. ö. 
Steltzer András, pozsonyi, ág.
Sümegh Ignácz, kottessói-trencséni, m.
Szőcs János, pesti, ág.
Teszák Rezsó', breznobányai-zólyomi, ág. a. 
Tomka Lajos, bucsányi-nyitrai, ág.
Yirágk Gyula, tatai-komáromi, h. c. ö.
Weiss Adolf, nagymegyeri-komáromi, m. 
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai, ág. c. ö.
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II. Tlieologiai intézet.

Első tanfolyam.
Avemaria Jakab, ókéri-bácsmegyei, a.
Becser András, jólsvai-gömöri, c. ö.
Chovan Zsigmond, szarvasi-békési, a. ö.
.Draskóczy Ede, hódmező-vásárhelyi-csongrádi, a. ö. 
Keviczky László, zsidói-pesti, a. ö.
Kiss Kálmán, kis-kőrösi-pesti, a. ö.
Korbélyi Géza, tornallyai-gömöri, c. ö.
Krcsméry Emil, garamszegi-zólyomi, a. ö.
Krizsan János, szúlyói-trencséni, a.
Kutlik József, selmeczbányai, a. ö.
Lacziak Mihály, turopolyai-nógrádi, c. ö. 
Lestyánszky János, török-becsei-torontáli, c. ö.
Löw Fülöp, új-verbászi-bácsi.
Mandelik Sándor, assa-kürti-nyitrai, a.
Novomeszky László, szakolczai-nyitrai, a.
Petz Gusztáv, mezó'-berényi-békési, c. ö.
Simko Gyula, bánki-nógrádi, c. ö.
Stúr Antal, nemespodhragyi-trencséni, a.
Szabó Béla, kladzáni-zemplini, c. ö.
Szeberényi Lajos, csabai-békési, c.
Yalentinyi Jenó', sziráki-nógrádi, c. ö.
Zsilinszky András, csabai-békési, a. ö.

Második tanfolyam.
Ballo Miklós, szentmiklósi-liptói, a. ö.
Bernáth Sándor, felsó'-záturcsi-turóczi, c. ö. 
Blaskovics Sándor, német-gurabi-pozsonyi, a.
Czékus Gyula, rozsnyói-gömöri, a. ö.
Heszler Sámuel, modori-pozsonyi, a.
Kovács Dániel, ratkói-gömöri, a. ö.
Kutlik János, bánhegyesi-csanádi, c.
Kvacsala Károly, petrováczi-bácsi, a.
Rell Zsigmond, abelovai-nógrádi, a.
Švehla István, kis-csalomiai-bonti. c. ö.
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Harmadik tanfolyam.

Dax György, pozsonyi, ö.
Fülöp Sándor, nagybecskerebi-torontáli, a. ö. 
Kossaczky Mihály, verbói-nyitrai, c. ö.
Kovátsik Gyula, b. gyarmati-nógrádi, c. ö. 
Kugyela György, szarvasi-békési, c. ö.
Linder Mihály, n. jeszeni-turóczi, c. ö.
Paulinyi Sámuel, beszterczebányai-zólyomi, c. ö. 
Schwalm János, újverbászi-bácsi.

Statistikai kim utatás.

1. Beíratott: I. 22; II. 10; III. 8 =  40.
2. Vallásra nézve: ág. hitv. evangelicus : 40.
3. Belföldi: 40.
4. Életkor szerint: 18 éves: 1; 19 éves 10; 20 és több

éves: 29.
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Figyelmeztetés.
A nyilvános gymnasinmi tanulók felvétele augustus 28-diká- 

tól kezdve september 3-ig reggeli 8 órától 12 ig s délután 3—6-ig 
az igazgatósági irodában történik, mely alkalommal a tandíj fele 
s a többi illetékek egészen lefizetendó'k.

A theologiai intézet hallgatóinak felvétele a dékánnál tör
ténik, a tandíj s egyéb illetékek azonban szintén az igazgatónál 
lefizetendó'k.

Ezentúl september 15-ig csak azon tanulók illetőleg hall
gatók vehetó'k fel, kik elkésésöket alapos okokkal igazolni képe
sek; september 15-én túl csak a tanári szék adhat engedélyt a 
felvételre.

A felvételi-, javítói- és pótvizsgálatok september 1—3-ig 
tartatnak; a tanév ünnepélyes megnyitása september 4-én reg
geli 9 órakor a könyvtári nagy teremben fog végbemenni.

Minden gymnasiumi tanuló első' felvételre személyesen szü 
ló'i, gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igaz
gatónál jelentkezni, nem külömben az illető' osztály főnökénél s 
tanárainál magát személyesen bemutatni. Az osztályfőnök a 
jelentkező tanulót az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján az 
osztálykönyvbe beírja s a befizetett tandíjról szóló nyugtát ellen
jegyző

A theologiai intézet hallgatói mindenek előtt a dékánnál 
jelentkeznek, azután a tandíj s egyéb illetékek lefizetése végett 
az igazgatónál, s végtére felvételöktől számított 15 nap alatt az 
illető tanároknál.

Azon szülők vagy gyámok, kik Pozsonyban nem laknak, 
gyermekük vagy gyámoltjuk felvételekor alkalmas helyettest ta r
toznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat és köte
lezettségeiket átruházzák, hogy az intézet a növendékek erkölcsi 
viselete tárgyában folyton és könnyen érintkezhessék a szülék 
ezen helyetteseivel.

Az alumneum ephorusa az új tanévben Schneller István 
tanár, kinél az alumneumi díj félévenkint előre lefizetendő. A 
vacsoraért járó díj, havonkint 3 firt, szintén az ephorusnál havon- 
kint még pedig előlegesen lefizetendő. Mindkét tápdíjt a szülék 
egyenesen az ephorushoz is küldhetik.






