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Jelentés a tanintézet 1879/so tanévi állásáról.

A. A főiskola kormánya.
1. A f ő is k o la  f e lü g y e lő je  nagyságos Mossóczy Lajos, 

kir. tanácsos úr.
1. F ő isko la i tan ács . Elnök: nagyságos Samarjay Károly, 

kir. tanácsos; alelnök: Jeszenszky József; jegyző: Wágner 
Lajos. Választott tagok : Chalúpka András, Csáder Gyula, 
Czilchert Károly, Falb Pál, Hacker Károly, Kesselbauer György, 
Pauschen wein András, Schulpe Emil, Tomka Kálmán, Zech- 
meister Gottlieb. — Hivatali állásuknál fogva : Trsztyónszky 
Ferencz, Fürst János, Glatz Henrik, Michaelis Vilmos, Csecsetka 
Sámuel, Schneller István, Zorkóczy Sámuel.

B. Gymnasium.
I. Tanári szem élyzet.

1. Michaelis Vilmos, igazgatótanár; tanította a német nyel
vet az V., VI., VII. és VIII., hellen nyelvet az V. osztályban 
hetenkint 14 órában; a német önképző-kör, a gymnasiumi dal
társulat és zeneegylet elnöke.

2. Adamis Károly, rendes tanár, tanította a vallást az I. 
és II., latin és német nyelvet az I., magyar nyelvet az I. és 
IV. osztályban hetenkint 18 órában; az I. osztály főnöke, a 
földrajzi gyűjtemény és a tanári kézikönyvtár őre.

3. Ľothár Dániel, rendes tanár, tanította a mennyiségtant 
a II., III. és IV., természetrajzot a II., V. és VI. osztályban 
hetenkint 16 órában; a természetrajzi gyűjteménytár őre.

4. Fuchs Albert, rendes tanár, tanította a mennyiségtant
1*
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az Y., VI., VII. V ili., természettant a VII. és VIII. osztály
ban hetenkint 16 órában; a természettani szertár őre.

5. Győrik Márton, rendkívüli tanár, tanította a földrajzot 
az I. és II., a német nyelvet a II., a magyar nyelvet és tör
ténelmet a II. és V. osztályban hetenkint 16 órában; a II.' 
osztály főnöke.

6. Harmath Károly, rendes tanár, tanította a latint a II. 
és V., vallást, magyar nyelvet és történelmet a III. osztályban 
hetenkint 19 órában; az V. oszt. főnöke, a nem theologiai és az 
ifjúsági könyvtár őre.

7. l)r. Hoffmann Frigyes, segédtanár, tanította a magyar 
nyelvet és történelmet a VI., VII. és VIII. osztályban heten
kint 16 órában; a VIII. oszt. főnöke, a magyar önképző-kör 
elnöke, a szerb könyvtár őre s a tanári értekezlet jegyzője.

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 V III. osztályban hetenkint 18 órában.

10. Liska Sámuel, rendes tanár, tanította a latin és német 
nyelvet a III., a vallást, német nyelvet, földrajzot és történelmet 
a IV. osztályban hetenkint 16 órában; a III. oszt. főnöke s a 
tót könyvtár őre.

11. Schneller István, rendes tanár, tanította a logikát és 
lélektant a VII. és VIII. osztályban hetenkint 2—2 órában; a 
VII. osztály főnöke, az érem- és régiséggyííjtemény őre, a gyors
írók társulatának és a gymn. gyámegyesület elnöke.

12. Trsztyénszky Ferencz, rendes tanár, tanította a vallást 
a VI., VII. és V III. osztályban hetenkint 2—2 órában.

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

14. Zorkóczy Sámuel, rendes tanár, tanította a mennyiség- 
tant és állattant az I., ásványtant és természettant a III., latint, 
természettant és vegytant a IV. osztályban hetenkint 18 órában; 
a IV. osztály főnöke.

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

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

mértani szerkezeti rajzot és szépírást lietenkint 14 órában.
19. Christe Ch. V., franczia nyelvtanár.
20. Martinengo Nándor, tornatanító.
21. Hold Armin, angol nyelvmester.

II. Tantárgyak és tankönyvek.

a) K ötelezett tantárgyak.

Első osztály.
V a llá s ta n  lietenkint 2 óra. Ószövetségi szakaszok el

beszélése hit s erkölestani fejtegetésekkel összekapcsolva. T. K.: 
Bibliai történetek, irta Pálffy József, és Hübner „Biblische 
Historien. “

L a tin  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. 4 óra. Alaktan szó- és írásbeli gyakor
latokkal. Válogatott darabok értelmes olvasása, nyelvtani eleme
zése, fordítása s emlékelése. T. K. Sárospataki magyar nyelvtan 
és Dlhányi olvasókönyve.

Német nyelv h. 1 óra csakis a kezdőkkel. Olvasás és irás, 
az olvasmányok szóbeli fordítása; hetenkint házi munkául egy- 
egy szakasz másolása az olvasókönyvből.

F ö ld ra jz  h. 3 óra. A physikai és politikai földrajz alap
vonásai. Europa és Ázsia és ezek termékeinek ismertetése. Tér
képek készítése. T. K. Fényes-Bellinger és Stieler térképei.

S zám tan  h. 3 óra. Számtani előfogalmak. Tizes szám- 
rendszer és ennek kiegészítése a tizedes számokkal. Négy szám- 
mívelet egész és tizedes számokkal, közönséges törtekkel, fejbeli 
és írásbeli gyakorlatokkal egybekötve.

Néz le t ta 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. Horner József állattana.

S zép írá s  k. 1 óra.



6

Második osztály.
V a llá s ta n  h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok 

alapján hit és erkölostani igazságok fejtegetve. T. K. mint az 
I. osztályban.

L a t in  nyelv  h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendhagyó szókra nézve; a ragozhatlan beszédrészek. írás
beli gyakorlatok; szavak, kisebb prózai darabok emlékelése. 
T. K. Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M agyar nyelv  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 nyelv  h. 2 óra. Az alaktan befejezése, elméletileg 
s gyakorlatilag és a helyesírás fó'szabályai. Prózai és költó'i 
darabok olvasása, elemezése, fordítása magyarra és emlékelése. 
T. K. Rassmann nyelvtana s Mager olvasó-könyve I.

F ö ld ra jz  első félévben h. 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 mívelet 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 é sz e 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 allá s tan  h. 2 óra. Kér. egyháztörténet különös tekin

tettel a magyarhoni reformatio történetére, s a kér. egyházi 
felekezetek rövid megismertetése. T. K. Pálífy József : a kér. 
egyház rövid története, kisebb kiadás.

L a tin  n y e lv  h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan és a 
melléknevek és a névmások sajátságos használata. Szó- és Írás
beli gyakorlatok. Hetenkint egy házi gyakorlat. T. K. Schulz- 
Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.



S iebelis-S zarnosi „Tirocinium poeticum“ czímű olvasmá
nyokból : L 1, 1 -9 0 , 2, 1—18, 4, 1—3, 7, 8, 12, 13, 16, 23, 
28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 46, 47, 52, 53, 55, 62. -  II. 1, 1— 
40, 2, 2 — 13. — Weller olvasókönyvének I —V ili. szakaszait 
elemezték, fordították és részint könyv nélkül is tanulták, míg 
a Tirociniumból fordítottakat majdnem mind emlékelték.

M agyar nyelv  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 magyar olvasókönyvé
nek in.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Az alaktan ismétlése; helyesírási 
szabályok, megfelelő' írásbeli gyakorlatok. Válogatott darabok 
olvasása, elemezése, fordítása magyarra, emlékelése és szavalása. 
T. K. Rassmann nyelvtana és Mager olvasókönyve I.

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 enny iség tan  b. 3 óra. Egyszerű és összetett hármas 
szabály különböző' alkalmazásaiban, olasz gyakorlat, mértékek 
és súlyok, kamatszámolás, társasági, vegyítési és lánczszabály. 
T. K. Mocznik-Szász.

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

T erm észe ttu d o m án y o k  b. 2 óra. Első félévben ásvány
tan. T. K. Szabó J . Második félévben physica. A testek álta
lános tulajdonságai, a hőtan alapelemei. T. K. Greguss termé
szettana.

Negyedik osztály.

V allá s tan  h. 2 óra. Kér. hit- és erkölcstan. T. K. Tischer- 
Margócsy : a kér. vallás alapvonásai.

L a tin  n y e lv  h. 6 óra. Mondattan, különösen idő- és 
módtan megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatokkal, prozodiából a 
lényeges szabályok s a római naptár. T. K, Schulz-Kis latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.
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Cornelius Neposból : Miltiades, Themistocles, Aristides, 
Pausanias, Alcibiades czímű szakaszok fordítása és elemezése 
otthon készített praeparatio mellett.

Siebelis-Szamosi Tirocinium poeticumából a III. rész „Az 
idő hatalma. Az évszakok és az élet korai. Scytha tál. A falusi 
élet örömei. Vulgus amicitias utilitate probat. A négy korszak. 
Ceres egy fiút gyikká változtat. Icarus. Romulus és Remus 
megmentése. Róma alapítása és Rémus halála“ czímű szakaszai
nak elemezése, fordítása és emlékelése.

M agyar ny 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-lndali 
P. olvasókönyve IV. írásbeli dolgozatok.

N ém et nyelv  h. 2 óra. Helyesírás, mondattan és inter
punctio. Kellő írásbeli gyakorlatok. Költemények és prózai dara
bok olvasása, fejtegetése, magyarra fordítása, emlékelése és 
szavalása. T. K. Rassmann nyelvtana és Mager olvasókönyve I.

F ö ld ra jz  és tö rtén e le m  h. 4 óra. Az első félévben az 
osztrák-magyar birodalom földirata, Batizfalvi tankönyve alap
ján. — A második félévben Magyarország története, Ladányi 
Gedeon tankönyve szerint. Helmár Ágost történelmi térképe 
használása. Térképek és időszaki táblák készítése.

M enny iség tan  h. 3 óra. A 4 első mívelet algebrai meny- 
nyiségekkel, hatványok és gyökerek. Első fokú egyenletek egy 
és két ismeretlennel. T. K. Mocznik-Szász.

A kör- és tömeg-mértan, Mocznik-Szabóky szerint.
T e rm észe ttan . Első félévben h. 3 óra. Erőműtan, hang- 

és fénytan. Második félévben h. 1 órában : delejesség és villa
mosság 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 11. Zsoltár 51.
I. Móz. 1. 2. 18. II. Móz. 14. III. Móz. 23. Josua 23. Bírák 3.
I. Sám. 5. 6. I. Kir. 21. II. Krón. 1. Esaiás 32. 33. Jeremiás 4.
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Ezékiel 27. 1 —13 vers, Jób néhány fejezet. Az újtestamentom- 
ból a Hegyi beszéd.

L a t in  n y e lv  li. 5 óra. A latin mondattan ismétlése 
Caesar : De bello gallico I. 1—54, II. 1 -3 5 , III. 1 -29 , IV. 
1 —15. Könyv nélkül I. 1—6, II. 1, 2, 31, 32. — Ovidius ke
servei : I. 3, (könyv nélkül is) III. 4, V. 3, (könyv nélkül is).
— Pontusi levelek : I. 9. — Naptár II. 83—118 (könyv nélkül 
is). II. 475—512, VI. 809—862. — Átváltozások IX. 85—193.
— Hetenkint egy-egy gyakorlatot készítettek majd otthon, majd 
az iskolában.

H ellen  ny e lv  h. 4 óra. A fő- és melléknév, névmás és 
számnév ejtegetése; a rendes hajtogatási! ca 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 ag y ar nyelv  h. 2 óra. Verstan és költői művek elmé
lete a drámáig. Példánydarabok olvasása és fejtegetése. Irály- 
gyakorlatok. T. K. Torkos László költészettana és olvasókönyve.

N ém et n y e lv  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 fordí
tások magyarból németre. Márgai K. „Aufgaben für den deut
schen Unterricht“ czímű könyvéből 2., 3., 6., 7., 10., 11., 13., 
14., 15.

T ö rtén e lem  h. 4 óra. Ókor: a khámi, sémi és indogermán 
népek története Augustusig, fó'tekintettel e népek míveltségére. 
T. K. Batizfalvi J. története I.

M en n y iség tan  h. 3 óra. Általános fogalmak, a számok 
tulajdonságai, a szorzat és hányados tulajdonságai, viszonyok és 
arányok, reciprocus érték. — Mértanból : rajzolási gyakorlatok, 
szögek, háromszögek, összeesés, négyszögletes idomok. Pytha
goras tétele, kör, körmérés, sokszögek, testtan. Füzetek Lutter 
tankönyve szerint.

T e rm é sz e tta n  h. 3 óra. Ásványtan. T. K. Dorner ás
ványtana.



Hatodik osztály.
V allá s tan  h. 2 óra. Egyháztörténelem a harminczéves 

háborúig bezárólag. T. K. A kér. egyház története PálíFy 
J  ózseftól.

L a t in  n y e lv  h. 5 óra. M. T. Ciceronis in M. Antonium 
Philippicarum I. et II. 1—12. fejezet. — P. Virgilii Maronis 
Aeneidos Liber IV. 54—705. V. 1—257. — A latin nyelvtan 
ismétlése. Hetenkint egyszer latin irály.

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

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

N ém et n y e lv  h. 2 óra. — Versmérték- és költészettan. 
Irályi dolgozatok. T. K. Gredy F. M. „Die deutsche Poetik“ 
és Mozart, Lesebuch für O. G. I. kötete.

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

történetével befejezve. A középkor története. T. K. Ribáry 
Ferencz. Egyet. tört. II. K.

M en n y iség tan  h. 3 óra. Ellenkező mennyiségek, hat 
műtét 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 Lutter 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 allás tan  h. 2 óra. Egyháztörténelem : általános, a har

minczéves háborútól korunkig, s hitjavítás története Magyar- 
országon. PálíFy J. tankönyve.
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L a tin  írók  h. 5 óra. Horatiusból 42 óda, epodos, satirai 
és epistolai szakasz. Caesar belliáborújából 75 fejezet. Cicero 
Tusculanáiból számos tanulságos szakasz, szintúgy a 4. és 5. 
Yerrinából. Irályi gyakorlatok.

H e llen  író k  h. 4 óra. Homeros Iliasának első feléből 
mintegy 1060 versnyi választék. Xenophon Anabasisa 3. és 4. 
könyvéből és a Cyropaediából válogatott szakaszok.

M agyar nyelv  h. 2 óra. A m. irod. története Kazinczy 
Ferenczig. Jellemző mutatványok olvasása az egyes írók művei
ből. írásbeli dolgozatok. T. K. Beöthy Zsolt történ, és olvasó
könyve I.

N ém et ny e lv  b. 2 óra. Irodalom történet az ókortól 
Wielandig. T. K. Kluge Hermann : Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur és Weber olvasókönyve. Irályi dolgozatok.

T ö rténelem  h. 4 óra. Az újkor története a bécsi con- 
gressusig. T. K. Ribáry Ferencz Egyet. Tört. III. K.

M en n y iség tan  h. 3 óra. Tudományos tárgyalása az 
arányoknak. Láncztörtek, másodrendű egyenletek, logarithmusok, 
sorozatok. M értan: trigonometria és kúpszeletek. T. K. Mocznik.

T e rm é sz e tta n  h. 2 óra. Delejesség. Villanyosság, hő. 
T. K. Abt.

T is z ta  lo g 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 t in  író k  h. 5 óra. Horatiusból 58 óda, epodos, satirai 

és epistolai szakasz. Tacitus évkönyveiből a Tiberiust, Germa
ni cust és Nérót jellemző, Agricolából és a Germaniából az érde
kesebb szakaszok, szintúgy Cicero de officiisból. — írásbeli 
gyakorlatok.

H e llen  író k  h. 4 óra. Homeros Iliasának második feléből 
1200 versnyi szemelvény. Platon Protagorasának mintegy fele; 
az Apológiából, Kritonból és Phaidonból tanulságos szakaszok. 
— Néhány serényebb ifjú Sophoklesnek Kolonosi Oedipusát is 
értelmezte.

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



N ém et nyelv  h. 2 óra. Irodalomtörténet Lessingtó'l az 
újabb korig. T. K. Kluge H. és Weber olvasókönyve. Irályi 
dolgozatok.

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

T e rm észe ttan  h. 4 óra. Eró'tan, hangtan. T. K. Abt.
M enn y iség tan  h. 1 óra. Bővített ismétlése a multévi 

tárgyaknak.
T a p a s z ta la t i  lé le k ta n  h. 2 óra magyarázat szerint. 

Segédkönyvül Dr. Pauer Imre: Tapasztalati lélektana ajánltatott.

b) Feltételesen  kötelező és m ellék-tárgyak.

1. T ó t nyelv.
2. E ra n c z ia  ny elv  h. 2 óra. 1 ft. 50 kr. havidíj mellett.
3. A ngol nyelv  h. 2 óra. 1 ft. havidíj mellett.
4. M értan i sze rk eze ti ra jz  h. 2 órában azok számára, 

kik a polytechnicumra készülnek.
5. R a jz ta n ítá s . A rajzolásban 73 tanuló több csoporto- 

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

6. T o rn ásza t h. 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. Dékán : Csecsetka Sámuel.
2. Tanárok : Kámory Sámuel, Schneller István, Trsztyénszky 

Ferencz, Vasslcó Gyula, segédtanár.
2. Rendkívüli tanár : Liska Sámuel.

II. Előadott tantárgyak.

Első tanfolyam.
1. Közép és újkori egyháztörténet füzetek szerint h. 4 óra. 

— C secsetka .
2. Levezetés az Új-testamentomba h. 3 óra. A Kánon és az 

egyes könyvek története. — Vasskó.
3. Újszövetség magyarázata. Máté evangelioma h. 3 óra. — 

Vasskó.



4. Héber nyelv h. 3 óra. Nyelvtan. — Elemezve és magya
rázva: I. Móz. 4. II. Móz. 9. 1—12. versig. Josua 4. Bírák 11. 
II. Sám. 20. — K ám ory.

5. Bibliai régiségtan h. 2 óra. — K ám ory .
6. Gyakorlati theologia h. 1 óra. Gyakorlatilag magyarázott 

evang. perikopák alapján egyszerű és bővített beszédvázlatok 
készítése. — T rsz ty é n sz k y .

7. Theologiai encyclopaedia h. 2 óra. — S ch n e lle r.
8. Bölcsészet története h. 4 óra. — S chnelle r.
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Vasskó.

Második tanfolyam.
1. Közép és újkori egyháztörténet h. 4 óra, az első évesekkel 

együtt. — C secsetka .
2. Ó-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Sámuel 20—25. 

rész. Zsoltár 51—59. Esaiás 36—39. A héber nyelvtan ismétlése.
— K ám ory.

3. Kér. hittan h. 5 óra. — Yasskó.
4. Metaphysica h. 2 óra. — S chneller.
5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. János evangelioma.

— S ch n e lle r.
6. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Első félévben : Egyházi 

szertartástan (liturgika). Második félévben: Egyházi szónoklattan 
h. 2 óra és egyházi szertartástan h. 1 óra. — T rsz ty é n sz k y .

7. Homiletikai gyakorlatok h. 1 óra. Első félévben : Egy
házi beszédek készítése, elmondása, bírálata. Második félévben : 
Alkalmi beszédek szerkesztése, felolvasása, megbirálása. — 
T rsz ty én szk y .

8. Bölcsészet története h. 4 óra. — S chnelle r.
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Yasskó.

Harmadik tanfolyam.
1. Kér. erkölcstan h. 4 óra. — C secsetka .
2. Egyházjog h. 4 óra. — C secsetka .
3. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Első félévben : Egyházi 

vallásoktatás elmélete (katechetika). Második félévben lelki
pásztorkodás elmélete. — T rsz ty é n sz k y .

4. Homiletikai gyakorlatok h. 1 óra. Első félévben : Alkalmi 
beszédek szerkesztése, felolvasása, birálása. Második félévben :
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Egyházi ügyvitel s ügyiratok szerkesztése. Szertartási gyakor
latok. — T rsz ty é n sz k y .

5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. János evangelioma. 
— S ch n e lle r.

6. Ó-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Sám. 20—25. 
Zsoltárok 51—59. Ésaiás 36. 39. rész. —• K ám ory.

7. Ó-testamentomi bevezetés h. 2 óra. — K ám ory.
8. Latin nyelv h. 1 óra. — Y assbó.

Feltételesen kötelező' tantárgy a bibliai tót nyelv, mely 
két csoportban tárgyaltatott : Az elsőben alaktan, olvasás, ele
mezés, részint szóbeli iordítás, szavalás, irályi gyakorlatok, h. 
2 óra. A másodikban mondattan, szavalás, irályi gyakorlatok, 
h. 1 óra. Olvasókönyv mindkét csoportban : Új testamentom. — 
L iska .

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

D. Adatok az intézet történetéhez.
Főiskolánk tanári karának személyzetében az új tanév 

kezdete előtt annyiban történt változás, hogy Góbi Imre tanár, 
ki 1872-ik évi február-hó 1-től 1874-ig rendkívüli s ezóta rendes 
tanári minőségben a gymnasium felsőbb osztályaiban a történel
met, magyar nyelvet és irodalom történetét tanította, a dunán 
túli ág. hitv. ev. egyházkerület soproni lyceumához meghivatván 
mindnyájunknak őszinte sajnálatára körünkből távozott. Az 
alapos tudományosságú és őszinte nemes jellemű férfiút a ba
rátság szívélyes kötelébe fűzte kartársaihoz s a szeretetteljes 
szellemi vezetőt tisztelte s ragaszkodásával jutalmazta a tanuló- 
ifjúság.

A megürült tanszék egyelőre úgy lett betöltve, hogy Dr. 
Hoffmann Frigyes tanárjelölt, főiskolánk egykori növendéke, ki 
tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, segédtanárnak
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megválasztatott, ki e meghívásnak engedve működését még sep
tember havában megkezdette, úgy hogy a tanításban fennakadás 
nem volt.

Az 1880-ik évi január-hó 4-én tartott egyházi gyűlésben 
Gyó'rik Márton 3 éven át működött segédtanár rendkívüli tanár
nak lett megválasztva.

A beiratások augustus-hó 28-kától september-hó 3-ig, a 
javító- és pótvizsgálatok september-hó 1. — 3-ig tartattak meg; 
a tanév ünnepélyes megnyitása september-hó 4-én történt, a 
rendes tanítás pedig september-hó 5-én kezdődött. A behatások
nál az I. osztályba oly nagyszámú tanulóifjúság jelentkezett, 
hogy az igazgató egy párhuzamos osztály megnyithatása lehe
tetlenségével szemben kénytelen volt többeket visszautasítani.

Az összes mindkét evang. hitfelekezetű confirmált tanuló- 
ifjúság a tanárokkal egyetemben november-hó 1-én és május-hó 
27-én járult az Űr asztalához.

A lý c e u m  jó l t e v ő i n e k  e m lé k é re  szokás szerint 
november-hó 30-én hálaünnepély tartato tt a következő mű
sorozattal :

1. „Ki csak istenre dolgát hagyja,11 énekli a gymnasiumi
dalárda.

2. „Emlékbeszéd“ C zékus G yu la  theologustól, előadja a
szerző.

3. „Zsedényi E. emléke“ K o rb é lý  G éza theologustól, elő
adja a szerző.

4. „ Visszaemlékezés“ K ev iczky  L ász ló  theologustól, elő
adja K iss K álm án  theologus.

5. „Trauer-Ode“ M enyhárd  F r ig y e s  gymasiumi tanuló
tól, előadja a szerző.

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

7. „ Gyás0karének,u énekli a gymnasiumi dalárda.
A m á ju s i  v ig a lo m  május-hó 14-én a zergehegyen és 

onnan folytatólag a 3. bimbóháznál díszes és nagyszámú közön
ség részvéte mellett le tt megtartva.

A fé lé v i v iz s g á l a to k  a szokott időben január és junius 
második felében tartattak  meg.

A múlt évi é r e t t s é g i  v iz s g á l a to k  főtisztelendő és 
nagyságos Geduly Lajos superintendens úr elnöklete alatt junius
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több napján tartattak a nyilvános tanulókkal. Vizsgálatra jelent
kezett 29 tanuló, a vizsgálattól visszalépett 1. A megvizsgáltak 
közül érettnek nyilváníttatott 27, és pedig kitüntetéssel minden 
tárgyból 4, dicséretes eredménynyel 8, jó osztályzattal 11, egy
szerűen érettnek 4; visszavettetett 3 bóra 1.

Érettségi magánvizsgálatra junius-hó 30-án jelentkezett 1 
tanuló, ki jó osztályzattal érettnek Ítéltetett. — A september hó 
27-én tartott érettségi vizsgálatra jelentkezett 1 visszavetett 
nyilvános és 4 magántanuló, kik közűi 1 jó, 4 pedig elégséges 
eredménynyel érettnek Ítéltetett.

A folyó évi érettségi nyilván- és magánvizsgálatok ered
ménye az 1880/1-diki értesítőben fog közzététetni.

Dr. Samarjay Károly úrnak, az iskolai tanács elnökének,
0  Felsége által a királyi tanácsos czímmel történt kitüntetése 
alkalmából a tanári kar küldöttségileg fejezte ki szerencse^ 
kivánatait.

Egy g y m n a s iu m i s e g é ly e g y le t  eszméje a tanári kar
ban ez évben megpendíttetett ugyan, ez óhajtásnak valósulása 
azonban a jövó' évnek van fenntartva.

A tanulóifjúság magaviseletét ez évben is megfelelőnek 
részben dicséretre méltónak mondhatni, úgy hogy kevés eset 
kivételével szigorúbb fegyelmi eljárásra nem volt szükség. — 
Némileg kedvezőtlenebb volt a tanulóifjúság egészségi állapota, 
miután az eddigi szerencsés viszonyokhoz képest többen huza- 
mosb betegségben szenvedtek, sőt fájdalommal kell említenünk, 
hogy a lyceumnak ez évben a tanulók közűi 3 halottja van : 
Popp Károly, modori születésű, VII. osztálybeli szorgalmas és 
jeles magaviseletű tanuló, ki betegsége következtében még októ
ber havában volt kénytelen haza távozni, hol február-hó 6-án 
meghalt. Február-hó 8-án kisértük ki az örök nyugalom helyére. 
— Szlabon János, szintén modori születésű jeles tehetségű és 
fáradatlan buzgalmú VIII. osztálybeli tanuló ezen tanévre be 
sem jöhetett általa oly annyira kedvelt tanulmányainak folyta
tására. Aprilis-hó 11-én történt temetésénél a tanári kar az ifjú
sággal együtt szintén képviselve volt, tanulótársai vitték ki kopor
sóját a temetőbe és ott kedvelt barátjok sírjától elbúcsúztak. A 
harmadik halottat, Macher Frigyest, pozsonyi születésű III. osz
tálybeli tanulót, özvegy anyjának egyetlen örömét, aprilis-hó 
13-án kisértük ki a temetőbe Nyugodjanak békében!
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E. Taneszközök és gyűjtemények.
I. Könyvtárak.

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

2. A nagy  k ö n y v tá r  theologiai osztályában van 3849 mű
5256 kötetben. Könyvtárnok: Schneller István, tanár. A könyv
tár ez évben a következő művekkel gyarapodott, nevezetesen : 
Ajándék utján : fó'tísztelendő és nagyságos G-eduly Lajos, super
intendens úrtól : 1. báró Kadvánszky Antal beiktatási ünnepélye 
1 fűz., 2—4. a dunáninneni ág. h. ev. kerület számára készített 
„egyházi rendtartás“ magyar, német és tót példányait, 5. az 
unitáriusok székely-keresztúri zsinatának emléke 1 fűz., 6. Dávid 
Ferencz emlékünnepélye. — Az unitárius egyháztanácstól : 7. 
Jakab Elek „Dávid Ferencz élete és kora“ 1 k. — Nagyságos 
Rimély Károly kanonok úrtól : 8. Capitulum insignis ecclesiae
collegiatae Posoniensis ad S. Martinum stb. --- 9. Szűry János 
VIII. oszt. tanulótól : A bölcs Salamon királynak könyvei ma
gyar nyelven Colosvarba 1551.

3. A lyceum i k ö n y v tá r  nem th e o lo g ia i sz a k a i, a 
III. és IV. számú teremben, jelenleg az 1880. év május végén 
10195 mű által (17755 kötetben) vannak képviselve. Az elmúlt 
iskolai évben szaporodott :

Vétel útján : Reclus: A föld. — Brehm’s Tkierleben VIII.
— Wirkner : Élményeim. — Teleki Sándor gr. Emlékeim. 2 k.
— Pulszky Ferencz : Életem és korom. I. — Kossuth Lajos : 
Irataim az emigráczióból. I. — Jakab Elek : Szabadságharczunk 
történetéhez. I. — Fehling : Handwörterbuch der Chemie III. 
folytatás. — Oncken : Allgem Geschichte in Einzelndarstellun
gen, folytatás 18. füzetig. — Magyar Lexicon, folyt. 21.—50. 
füzetig. — Sophocles tragoediái ford. Csiky Gergely. — Paeda- 
gogische Classiker V.—VII. köt.

A ján d ék  ú tjá n  :
Főtiszt, és nagyágos Geduly Lajos, superintendens úrtól : 

A nagym. m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister VII. és 
V ili. jelentése a közoktatás állapotáról, s azonkívül 2 kötet s 
4 füzet. — Bacsák Pál alispán úrtól 1 füzet. — A m . tudom, 
akadémiától 23 kötet s 102 füzet. — Könyöky Gy. A. úrtól 
1 füzet. — Győrik M. tanár úrtól 7  mű 22 kötetben. — Willer-
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ding Á. nyug. fó'törzsorvostól : Rotteck és Welcker : Staats- & 
Real-Lexikon 12 Bde. — A pozsonyi természettud. társulattól 
Wiedermann főigazgató úr által 1 köt. s 10 fűz. — Tamaskó J. 
tanár úrtól : 1 köt. — A pozsonyi ipar- s keresk. kamarától : 
1 köt. — Wágner Lajos tanár úrtól : 1 fűz. — Az olvasók 
száma : 1124. — Őre : Harmath Károly, tanár. Segédekül fára
doztak : Hückl E. VIL, Schneider Viktor, Balhauser István. 
Führer Károly és Geiger F. VI. és Grósz Sándor V. o. 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. — Deutsche Revue. — 
Literarisches Centralblatt. — Repertorium für Experimental
physik. — Paedagogium. — Philologiai közlöny.

I f jú s á g i k ö n y v tá r . Ez 559 műből (703 kötetben) áll és 
egy tanteremben lévén elhelyezve, a télen át is felnyittatott. 
Az olvasók száma, túlnyomólag algymnasiumbeliek 2904. Heten- 
kint 80—120. — A szaporodás az elmúlt évben:

V éte l ú t já n :  Fanlmann: Geschichte der Schrift. — Hasz
nos mulattató. 1880. — Heksch : Die Donau. — Szalay J. : A 
magyar nemzet története 1.—25. fűz. — Kardos : Csudavilág.
— Vámbéry : Indiai tündérmesék. — Az állatvilág csudái. — 
Arany bánya. — Gyó'ry Vilm. : Don Quixotte.

A ján d ék  ú tjá n  :
B. Podmaniczky Horácz III. oszt. tan. Lubojaczky: Reise

abenteuer. — Baich Iván V. oszt. tan. 15 Hoffmann-féle ifjúsági 
iratot 3 kötetbe kötve s 4 más becses művet. — Hacker Gyula 
V. oszt. tan. 1, Dörnhöfer R. 2, és Vörösváry Béla III. oszt. 
tanulók 3 füzetet.

E könyvtár őre is Harmath Károly tanár. Segédek voltak: 
b. Podmaniczky Horácz, Schröder Gyula, Sztrazsovecz Mihály, 
Schwantzer Krist., Thirring Jenő és Hochschorner Adolf IV. 
oszt. tanulók, Trsztyénszky Ferencz és Vörösváry Béla III. 
oszt. tanulók.

5. T a n á ri kézi k ö n y v tá r  : 248 köt. Őre : Adamis K. tr.
6. T anu ló  if jú sá g i k ö n y v tá ra k :
a) A theologiai magyar önképzó'-kör könyvtára áll 1199 

kötetből.
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b) A gymnasiumi magyar önképző-kör könyvtára áll 2020 
kötetből.

c) A német önképző-kör könyvtárában van 617 kötet.
d) A tót könyvtárban van 1525 kötet.
e) A szerb könyvtárban van 592 kötet.
A lycenmi könyvtár összes osztályaiban van 43255 kötet.
A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és lemásolt 

kézirat.
II. Egyéb gyűjtem ények.

1. A te rm é sz e tta n i múzeumban van :
Nyugtán és mozogtan 79, hignyugtan és higmozogtan 39, 

légnyugtan és légmozogtan 27, fénytan 129, delejesség 20, dörzs- 
villanyosság 54, galvanismus 49, hangtan 15, hévtan 29, vegy
tani szer 71, vegytani anyag 326, csillagászati földrajz 16, 
mérőszerek 54, képek 45, különféle műszer 46, állványok 21, 
összesen 1020. Őre : Fuchs A., tanár.

A gyűjtemény ez idén következőkkel szaporodott: V étel 
ú tjá n : Tömörmutató lencsék nélkül, a lencsék 6 nemei nagyobb 
példányokban, Aneroid, lehajlási tű, galvanicus tájoló, 2 Geiszler- 
féle cső, Bunsen-féle chrom elem, voltameter mérőcsővel, hang
elemző, Sirene 8 sorral, Travellyan thermophon, rádiometer, 
légtűzszer, Papin-féle gőzgöréb, Héró forgó gömbé, Hérói kút 
üvegből.

A ján d ék  ú tjá n  :
Dr. Hadi úrtól egy fűthető gőzgép, Fuchs György mű

egyetemi hallgatótól Brahma sajtójának képe, a láng képe.
2. A te rm é sz e tra jz i gyűjteményben (a kövületeken kívül) 

van 477 állat, 2150 növény és 2245 ásvány. Ő re: Bothár D., 
tanár.

A gyűjtemény ez iskolai évben következőkkel szaporodott:
A jándék  ú tjá n  :
Weisz Miksa VI. oszt. tanulótól egy 8 lábú bárány, Weisz 

Tivadar úrtól 2 ormadár, Döbrentey Károly II. oszt. tanulótól 
egy karics (coracias garrula), végre Fuchs György úrtól egy 
eb- és egy macska-fejváz.

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

4. A ra jzeszközök  gyűjteményében van 848 rajzminta, 
Őre : König Hugo, rajztanító.

2*
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5. A rég iség ek  gyűjteményében vannak kő- és broncz- 
korszaki, egyiptomi, görög, római és magyar régiségek. Őre : 
Schneller István, tanár.

6. Az éremgyűjteményben 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. Öre : Schneller 
István, tanár.

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

F. Jótékonysági rovat.

1. A lum neum . Az 1879/80-ki évben beiratkozott 206 
tanuló; évközben kilépett 11; a convictusba ment át 17; az év 
végével maradt 178. Ingyen volt 15; ezek közűi 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 ev. tanulók, 
kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnusok 
fizetik a nagyobb díjat.

Az 1879/80-ki supplicatio az alumneum javára 1050 ft. 
54y2 krt eredményezett. Gyűjtött ugyanis : Kiss Kálmán II. év. 
th. a győri, veszprémi, somogyi, tolna-baranyai esperességebben 
96 ft. 74 V4 k r.; Zatkalik Károly I. év. th. a YI. sz. városi és 
XII. városi, a YI. b. városi, a tátraalyjai és sáros-zempléni 
esp. 64 ft. 983/4 k r .; Czimrák János I. év. th. a nógrádi és 
hegyalyjai esp. 87 ft. 90 k r.; Lacziak Mihály II. év. th. a 
békési, bánáti, bánsági és bács-szerémi esp. 126 ft. 033/4 kr.; 
Blaskovics Sándor III. év. th. a mosoni, sopronyi, vasi, kemenes- 
alyjai, zalai és az V. városi (Győr kivételével) esp. 97 ft. 741/,, 
k r.; Krcsméry Emil II. év. th. a liptói és zólyomi esp. 86 ft. 
25 k r .; Kuchta Sámuel volt VIII. oszt. tanuló a gömöri s kis- 
honti esp. 87 ft. 33 k r .; Balló Miklós III. év. th. a honti, barsi 
s fehér-komáromi esp. 85 ft. 571/i k r .; Keviczky László II. év.
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th. a budapesti s pestmegyei esp. 103 ft. 18 k r .; Krizsán János 
II. év. th. a nyitrai, trencséni, árvái, turóczi esp. 135 ft. 67 ‘/2 
k r .; Kiss Kálmán II. év. th. a pozsonymegyei esperességben és 
a pozsonymegyei helv. hitv. egyházakban (husvétkor) 79 ft. 12 kr. 
Összesen 1050 ft. 54 '/2 kr.

Móltóságos Buttler Mathild báróné ajándékozott az alap- 
tó'kéhez 50 ftot; tek. Szakolczai Nándor úr 6 ftot; a gálosi ev. 
gyülekezet 16 ft. 80 k r.; a miklósfalvi gy. 12 f t .; a zurányi 
gy. 10 ft. 50 k r .; a hegyeshalmi gy. 10 ft. 50 k r .; a levéli gy. 
10 ft. 50 k r .; a rajkai gy. 10 f t.; a modori német gy. 10 f t . ; 
a német-járfalvai gy. 4 f t . ; az oroszvári gy. 2 ft. 50 kr. Azon- 
kivűl ajándékoztak : Pfeiffer Sebestyén és Wendler N. egy-egy 
kosárral száraz süteményt; Schmidt Frigyes 14 db. czipót és 
10 kenyeret; Maier Sámuel, Welser Sámuel, Glratz Mátyás és 
Baumlor J . A. az ünnepek alkalmával pecsenyét, Günther M. Y. 
és Pflaum György a mákosmetélthez szükséges lisztet. — Epho
rus : Schneller István, tan ár; senior : Kell Zsigmond; consenior: 
Kovács Dániel. — Kamatozó tőkepénze : 49.738 ft.

2. S caricza-Jeszenák -fé le  convictus. Felvétetett az év 
elején 47 tanuló. Ezek közűi kimaradt végleg 3, az alumneumba 
átlépett 1, osztályzásuk miatt az alumneumba áttétetett 6, 
összesen 10; márczius havában felvétetett 17, maradt tehát az 
év végével 54. — Ephorus : Schneller István, tanár; senior : 
Švehla Ede. Kamatozó tőkepénze : 54.980 ft. 89 kr.

V acsora. Beiratkozott 71 tanuló; kilépett 48. — Ephorus: 
Schneller István, tanár; senior : Švehla Ede.

3. T a n á r i n y u g d íj - özvegy - á rv a in té z e t .  Elnöke : 
Liska Sámuel, pénztárnoka Harmath Károly tanárok. Tó'kepénze 
1880. márczius 31-én 40.247 ft. 55 kr. A segélyezett özvegyek 
árvák és elaggott tanárok száma ez évben 8.

K eg y  adom ányok : Offertorium 16 ft. 58y2 kr., kisebb 
adakozások 1 ft. 20 kr., házassági felmentvényi díjakból a fő
tiszt. egyházkerületi gyűlés által 27 ft. 50 kr., A. K. úr aján
déka 2 ft. 20 kr., pozsonyi I. takarékpénztártól 100 ft., pozsonyi 
I. temetkezési egylettől 10 ft. Pozsony városa a Schreiber Ignácz- 
féle alapítványból 120 ft. Összesen 177 ft. 481jg kr.

4. A lýceum  sz ü k ség le te in e k  fedezésére adakoztak : a 
dunáninneni ev. egyházkerület 100 ft., egyházkerületi gyámegye
sület 100 ft., a pozsonyi gyám egyesület 60 ft., a nagyszombati
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ev. gy. 15 ft. 75 kr., a sz.-gyürgyi gy. 12 ft. 60 kr, a gálosi gy. 
16 ft. 80 kr., a miklósfalvi gy. 12 ft., a zurányi gy. 10 ft. 50 kr., 
a hegyeshalmi gy. 10 ft. 50 kr., a levéli gy. 10 ft. 50 kr., a rajkai 
gy. 10 ft., a német-j árfal vai gy. 4 ft., az oroszvári gy. 2 ft. 
50 kr., Dr. Scheffer Vilmos, tanár űr 5 ft., Zsigmondy Vilmos 
úr 10 ft. 50 kr. Összesen 380 ft. 65 kr.

5. F ekete  János-féle alapítvány. Néhai Fekete János úr, 
lyceumunknak 9 éven át volt egykori növendéke, Gázlón 1868. 
évi aprilis-hó 23-áról kelt végrendeletében a pozsonyi ág. hitv. 
evang. főiskolának 2000 forintot hagyományozott, mely a taka
rékpénztárba teendő s mindaddig kamatoztatandó, míg abból 
évenkint két magyar ajkii tanulóra egyenkint 100—100 forint 
évi szorgalomdíj ki nem kerül. Ezen összeg néhai báró Prónay 
Gábor egyetemes egyházi felügyelőnek átadatván s ez évben az 
egyetemes pénztárnok által egyházunk rendelkezésére kiszolgál
tatván, kamatjaival 4565 forintra szaporodott, melyből a jelen 
tanévre két 130—130 forintnyi ösztöndíj kiosztatott. Ezen ösz
töndíj kiosztásának módozatai még véglegesen megállapítva nem 
lévén, az idevonatkozó részleteknek közlése csak a jövő évben 
történhetik.

Fogadják a nemesszívü adakozó testületek és egyének hálás 
köszönetünket.

6. Ö sztöndíjak .
a) A kadém iai ösztöndíjak fejében kiosztatott 1175 ft.
b) T e le k y - ító th  Johanna-féle 42 ftos ösztöndíjban része

sültek : 1. Szabó Béla, 2. Valentinyi Jenő, 2. Becser Endre,
4. Korbélý Géza, 5. Lacziak Mihály, 6. Kiss Kálmán, 7. Czimrák 
János, 8. Balló Miklós, 9. Krcsméry Emil, 10. Czékus Gyula, 
11. Böhm János, 12. Faix Mihály, 13. Bartó Mihály, 14. Schön- 
wiesner Kálmán, 15. Kmety Mátyás, 16. Pukánszky Béla, 17. 
Kiár Béla, theologusok.

c) A F ek e te -fé le  130 ftos ösztöndíjban részesültek : 
1. Petz Gedeon VIII., 2. Jeszenszky Géza III., az utóbbi a 
hagyományozó öcscse által történt kinevezés útján.

d) K á ld y -fé le  50 ftos pályadíjt megnyerték : 1. Zerda- 
helyi Ferencz V III. „Cromwell Oliver élete és politikája,“ 2. 
Kern Lajos VI. „Louis de Camoens, a ,Luziada‘ költője“, 3. 
Menyhárd Frigyes VIII. „Vitkovics emléke“, 4. Németh Kálmán 
VIII. „Kisfaludy Károly elbeszélő költészete“, 5. Bende István
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Anjouk alatt s befolyása a magyar viszonyok fejlődésére“ czímű 
pályamunkákkal.

e) Káldy-féle 50 ftos ösztöndíjban részesültek: 1. Švehla 
István, theol., 2. Maschtena József, theol., 3. Král János VIII.,
4. Klimo Károly VIII., 5. Németh Kálmán VIII.

f) Péczely  József-féle pályadíj. A theologusok pályáztak 
ezen tárgyra : „A művészet jogosultsága az evang. isteni tisz
teletben.“ A pályadíjt megnyerte Becser Endre II. év. theol. 
Dicséretre méltónak találtatott Szabó Béla munkálata.

A gymnasiumi tanulóknak szóló másik díjt Dobronyovszky 
Gyula VIII. osztálybeli tanuló nyerte el : „Kisfaludy Károly 
mint vígjátékíró“ czímű pályamunkájával.

g) N ém eth  István-féle 42 ftos ösztöndíjban részesültek : 
Szekerka Pál, theol. és Schneider Viktor VI.

h) B alla  A thanáz-féle segélypénzben részesültek: 1. Mure- 
sián Sándor VIII., 2. Pervu Mihály VII., 3. Popovics János 
VI., 5. Pántos Vincze V., 5. Margineantiu Titus IV., 6. Végh 
Gyula IV., 7. Petrovics Jefta II.

i) Clementis-féle ösztöndíjban részesültek: 1. Nagy László, 
2. Kovács Dániel, theologusok, 3. Pálovics Miklós VII.

k) Z elenka Dániel-féle ösztöndíjban részesült : Vladár 
Zoltán I. év. theol.

l) Pauer-féle ösztöndíjban részesült: Löw Fülöp, II. év. 
theologus.

m) Gombócz-féle ösztöndíjban részesültek : Zatkalik Ká
roly, theologus, Zvarinyi Gyula VII., Szirotka Elek V.

n) B ertina-L ehoczky -fé le  segélypénzben részesültek : 
1. Greguss Lajos VI., 2. Zsilinszky Endre, theol., 3. Krno 
János VIII., 4. Quotidian György, theol., 5. Sztrazsovecz Mihály 
IV., 6. Szlabey Mátyás VII.

o) I n s t i to r i s  Mossóczy-féle segélypénzben részesültek :
I. Viktorin Mihály VI., 2. Keviczky László, theol., 3. Hausmann 
Arthur VII., 4. Krizsán János, theol., 5. Krahulecz Aladár VL, 
6. Engisch Frigyes, theol., 7. Krizsán Zsigmond IV.

p) Gero-féle jutalomdíjban részesült : Thirring Jenő IV.
q) Az E ise r t  Krisztián-féle ösztöndíjt élvezi: Eisert Gy.VH.
r) A Jettim -féle  100 ftos ösztöndíjt élvezi: Petz Gusztáv

II. év. theologus.
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s) A Motkó-féli 48 ftos ösztöndíjt élvezi: Motkó Miklós III.
t) A B a lassa  Zs.-féle 120 ftos ösztöndíjt élvezi: Vályi 

Miklós Y.
u) A Lancsek-féle ösztöndíjt élvezi: Heszler Sámuel III. 

év. theologus.
v) A Kern-féle 250 ftos ösztöndíjt élvezi: Saly Mátyás Y.
x) Dr. Beliczay Elek, gyó'ri ügyvéd s főiskolánk hajdani 

növendéke által két szorgalmas és erkölcsös magaviseletű al- 
gymnasiumi tanuló számára adományozott 5 ezüst forintból 
Hofbauer János IV. oszt. 3 fttal és Nika Sándor III. oszt. 
2 fttal részesíttetett.

y) Ju ta lo m k ö n y v ek  csak minden második évben osztat
nak felváltva a theologia, fel- és algymnasium tanulói közt. Az 
1879/80-ki tanévben a Mossóczy-féle alapítványból következő' 
felgymnasiumi tanulók nyertek jutalomkönyveket: Grósz Sándor, 
Hittrich Ödön, Michaelis Róbert, Willerding Rezsó' V., Geiger 
Ferencz, Kern Lajos, Schneider Viktor VI., Gerhauser József, 
Petz Gedeon VIL, Král János, Krno János, Róth Lóránt VIII. 
tanulók.

G. Ifjúsági egyesületek.
1. T heo log ia i m agyar önképzó'-kör. Elnök : Csecsetka 

Sámuel, dékán; alelnök : Heszler Sámuel; főjegyző': Korbély 
Géza; pénztárnok: Petz Gusztáv; könyvtárnokok: Simkó Gyula, 
Valentinyi Jenő, Lányi Gusztáv; aljegyző: Szabó Béla. A kör 
ez idén 26 rendes ülést tartott, a hol az alapszabályokban czélul 
kitűzött theologiai és philosophiai munkák olvastattak fel és 
biráltattak meg, valamint néhány szavalat által a szónoklásban 
gyakorolták magokat az egyes tagok. A kör tagjainak száma 32. 
A kör ez évben is kiadta „Gondolat“ czímű theologiai s philo
sophiai folyóiratát, s nem csekély pártfogásban részesült úgy 
helyben, mint a vidéki lelkész uraknál; megjelent havonkint 
(10 szám) egy-egy szám két ívnyi tartalommal. — Szerkesztő: 
Korbély Géza; lappénztárnok : Becser Endre.

2. T heo log ia i o lvasó-kör. A kör múlt évi czélja mellett 
ez idén is megalakult. Elnök : Schneller István, theol. tanár; 
alelnök : Švehla István ; pénztárnok : Heszler Sámuel; jegyző : 
Becser Endre; laptárnokok: Valentinyi Jenő és Róth Béla. — 
Tagok száma 45. Tagsági díj 2 ft. — A kör lapjai : theologiai
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és pliilosopliiai, szépirodalmi, élez, politikai és vegyes tartalmú 
lapok számra nézve 18, részint a kör saját előfizetése, részint 
pedig kegyes ajándék útján.

3. T heo log ia i m ag y ar d a lá rd a , egy évi szünet után 
ismét megalakult. Elnök: Csecsetka Sámuel, dékán; alelnök : 
Švehla István; pénztárnok : Szabó Béla; jegyző': Becser Endre; 
karmesterek : Lányi Gusztáv és Krcsméry Milos. Tagok száma 
20. Alaptőke 40 ft. Tagsági díj 50 kr. — A dalárda ez évi 
működésének eredménye 11 egyházi, temetési és világi ének.

4. G ym nasium i m a g y a r  önképző-kör. Elnöke : Dr. 
Hoffmann Frigyes, tanár; főjegyző : Németh Kálmán; aljegyző : 
RaksányiÁrpád; főkönyvtárnok: Zerdahelyi Ferencz. Tagjainak 
száma 102, ezek közűi : a) működő V III. 39, VII. 18, VI. 15,
V. 4 =  76; b) olvasó VII. 2, VI. 10, V. 14 =  26.

5. N ém et önképző-kör. Elnök : Michaelis V., igazgató
tanár; főjegyző: LöwFülöp; jegyző: Menyhárd Frigyes; könyv
tárnokok : Böhm János és Engel Gusztáv. — A rendes tagok 
száma 19, (theologus 6, V III. 5, VII. 5, VI. 3) az olvasó 
tagoké 17.

6. G yorsírók  tá r s u la ta .  Elnöke: Schneller István, tanár; 
alelnök: Virágh Lajos, egyszersmind a magyar vitairók vezetője; 
jegyzője : Mihola János, a magyar kezdők (levelezési) gyorsírók 
és az algymnasiumi magyar tanulók vezetője; pénztárnoka : Né
meth Kálmán; a német gyorsírók vezetője Petz Gedeon; könyv
tárnoka : Raksányi Árpád. — Tagjainak száma 68, ezek közűi: 
VIII. 9, VII. 9, VI. 14, V. 20, IV. 2, III. 14 =  68.

A kör május-hó 30-án versenyírást rendezett, mely alka
lommal a kitűzött jutalmakat elnyerték :

A m ag y ar h a la d ó k n á l: (pályáztak hárman) 1. díjt Petz 
Gedeon: Kisfaludy K. összes műveit 2 k .; 2. díjt Mihola János: 
Arany J. : Toldy szerelmét diszk.; 3. díjt Hamaliár Lajos : 
Arany J . balladáit. — írtak  egy-egy másodpercz alatt 180 
240 szótagot.

A m ag y ar k ezdőkné l : (pályázott három) 1. díjt Szajff 
Dénes : Babérok; 2. díjt Major János : Zrinyias; 3. díjt Cseh- 
Szombathy László : Románczok. — írtak  95—108 szótagot.

A ném et kezdőkné l: (pályázott kettő) a díjt Porubszky 
Lajos : Schiller összes műveit, díszköt. 4 köt. nyerte.
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7. G ym nasium i zene-egyesü le t. Elnök : Michaelis Y., 
igazgatótanár. Működó' tagjainak száma 13, pártoló tagoké 20.

8. G ym nasium i g y ám eg y esü le t. Elnök : Schneller Is t
ván, tanár. Az évi gyűjtésnek eredménye 91 ft. 68 kr. — Az 
összegnek szabad rendelkezésre álló egy harmada a szegedi ev. 
egyház gyámolítására fordíttatott, a fennmaradó összeg pedig az 
egyházkerületi gyámintézet pénztárába átszolgáltatott.

9. G ym nasium i d a l tá r s u la t .  Elnök: Michaelis V., igaz
gatótanár; karmester: Frühwirth Sámuel, tanító; jegyző: Meny- 
hárd Frigyes; pénztárnok : Németh Kálmán. Tagjainak száma 
35 működö, 1 tiszteletbeli pártoló, 9 pártoló.

A daltársulat május-hó 27-én elnökének tiszteletére nagy
számú közönség előtt egy szépen sikerült hangversenyt tartott 
következő műsorozattal :

1. Tied vagyok, tied hazám. Karének Doppler Károlytól.
Énekli a dalárda.

2. Megnyitó szavak. M e n y h á r d  F r i g y e s t ő l .
3. Duos Concertants. Beriot-tó'l. Előadják: S a m a r j a y

K á r o l y  és A d l e r  Mór.
4. A  szerelem, a szerelem sötét verem. Népdal. Énekli a

dalárda.
5. Vögleins Etude. Henselttől. Zongorán előadja S c h n e i d e r

Győző.
6. A virágnak megtiltani nem lehet. Népdal. Énekli a dalárda.

1. Haydn's Trio 1. Előadják : A d l e r  Mór ,  Z v a r i n y i
G y u l a  és S c h n e i d e r  Győző.

2. Festgruss. Menyhárd Frigyestől. Szavallja E n g e l
G u s z t á v .

3. Mailied. Abttól. Énekli a dalárdának egy része.
4. Deux nocturnes. Ernsttől. Hegedűn előadja C h o v á n

Z s i g m o n d , theol. hallgató.
5. Talpra, barátim. Induló. Énekli a dalárda.
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H. A tanulók névsora, vallása és születéshelye.*)

I. Gymnasium.

Első osztály.
Ambro Béla, kisujszállási-jászkúnsági, h.
Ambrovics Rezső, karcsai-pozsonyi, r.
Balassa János, pozsonyi, ág.
Balogh Imre, csépi-komáromi, h.
Basch Viktor, budapesti, m. ism. k.
Bézay Kornél, szempczi-pozsonyi, r.
Bodiczky Géza, zurányi-mosoni, ág. mt.
Bosaczky Titus, sz.-jánosi-pozsonyi, ism. r.
Clementis József, kúnói-nyitrai, ág.
Clementis Viktor, kúnói-nyitrai, ág.
Csederla József, dejthei-pozsonyi, r.
Csontos Lajos, aranyosi-komáromi, h.
Czablk János Jaroslav, oroszláni-komáromi, ág. a.
Degendorfer Károly, pozsonyi, ág.
Denk Mátyás, torcsi-pozsonyi, ág. a.
Deutsch Pinkusz, szeniczi-nyitrai, m. mt.
Ehrenfeld Ignácz, n.-magyari-pozsonyi, m.
Eke János, bőó'si-pozsonyi, r.
Erdélyi István, rév-komáromi, h.
Erdélszky Mihály, kosztolnai-nyitrai, ág. a.
Fürst Miksa, pozsonyi, m.
Garzuly Gyula, gálánthai-pozsonyi, r.
Gersich Géza, éberhárdi-pozsonyi, r. ism.
Hatala Márton, mijavai-nyitrai, ág. k.
Hatala Samu, mijavai-nyitrai, ág. a.
Horther Frigyes, pozsonyi, ág.
Iczés Sándor, sz.-mihályi-komáromi, ág. a.
Jaeger Károly, beodrai-torontáli, r.
Jelűnek Dávid, n.-lévárdi-pozsonyi, m.
Jurcso András, szobotisti-nyitrai, ág. a. ism.
Jurcso Rezső, grinádi -pozsonyi, ág. a. ism.
Kampmiller Lajos, udvardi-komáromi, r. ism.
Kesztler Gyula, pozsonyi, ág.
Kiss Ernő, kossúthi-pozsonyi, r.
Knoth Ágost, pozsonyi, ág.
Kovács Zoltán, dadi-komáromi, h. ism.

*) A jelek magyarázata: ág. =  ágostai hitv. evang.; h. =  helvét hitv. 
ev.; r. — római katholikus; g. =  görög keleti; m. =  mózes vallása; mt. =  
magántanuló; a. =  alumnista; c. =  convictor; ö. =  ösztöndíjas; ism. — is
métlő; j. =  jutalomkönyvet nyert; k. =  kilépett.
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Krajez István, verbói-nyitrai, ág.
Kraj ez Lajos, pozsonyi, ág.
Kudlik János, szobotisti-nyitrai, r.
Kutlik Yladimir, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Laky Gábor, bagothai-komáromi, h.
Langer Manó, hegyeshalomi-mosoni, r. a.
Lerch Tivadar, pozsonyi, ág.
Marczell Gyula, pozsonyi, r.
Mészáros István, pozsonyi, r. ism.
Moczkovcsák Károly, bazini-pozsonyi, ág.
Moys József, pozsonyi, r.
Munker Henrik, pozsonyi, ág.
Nagy Sándor, lögérpatonyi-pozsonyi, r.
Németh Béla, benkepatonyi-pozsonyi, b. ism. 
Novomeszky Gusztáv, csácsói-nyitrai, ág. 
Oberkircb Ernő', ujlaki-nyitrai, r.
Odier Ambruzs, radossóczi-nyitrai, r.
Pálffy Imre, német-ócsai-komáromi, h.
Petó'cz Gábor, banai-komáromi, ág. a.
Pisztóry Zoltán, győri, r.
Reidner Oszkár, pozsonyi, ág.
Reisz Miksa, pozsonyi, m.
Retzel János, mászti-pozsonyi, r. k.
Rudnyák Lajos, borsai-pozsonyi, r.
Salamon Henrik, n.-lévárdi-pozsonyi, m. 
Sárközy Albert, negyedi-nyitrai, h. a. ism. 
Schneider László, szakolezai-nyitrai, ág. 
Schubert Salamon, sápi-pozsonyi, m. 
Steigenhöfer Károly, budapesti, r. ism.
Stein Miksa, modori-pozsonyi, m.
Stromszky Róbert, pozsonyi, ág.
Svittil Ágost, budapesti, ág.
Táborszky József, tullni-a.-austriai, r.
Teplicska István, pozsonyi, ág.
Tomassovics István, szeniczi-nyitrai, ág.
Yégh Kálmán, gútori-pozsonyi, r. ism.
Vizváry Mihály, aranyosi-komáromi, h. 
Zabreczky Gusztáv, malaczkai-pozsonyi, r. ism. 
Zatkalik János, krajnai-nyitrai, ág. a. 
Zeclimeister Rezső, pozsonyi, ág.
Zeller Árpád, hatvani-hevesi, r. mt.

összesen 77.

Második osztály.
Babóthy Günther, galgóczi-nyitrai, r. 
Bojkovszky Ferencz, pozsonyi, r.
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Brausewetter Benő, bécsi-a.-austriai, ág. 
Bretschneider Károly, pozsonyi, ág.
Csáder Gusztáv, pozsonyi, ág.
Deák Géza, farkasdi-nyitrai, h.
Döbrentey Károly, galánthai-pozsonyi, ág. 
Füzessy Árpád, török-sz.-miklósi-hevesi, h. a. 
Galambos Elek, tej falusi-pozsonyi, r.
Galgóczy Géza, püspöki-pozsonyi, r. mt. 
Gerencsér József, kocsi-komáromi, h. a.
Grimm Adolf, pozsonyi, ág.
Guggenberger Gyula, alsó-lendvai-zalai, ág. 
Hamar Imre, szapi-győri, h. a.
Holko Mihály, pozsonyi, ág.
Horváth László, makói-csanádi, h. a.
Jordan Károly, pozsonyi, ág.
Kiss Márton, bó'nyi-gyó'ri, r.
Kohn Ignácz, jóiszi-mosoni, m.
Kossá László, kamocsai-komáromi, h. a. 
Krapp Vilmos, pozsonyi, r.
Kubinyi Mihály, f.-kubini-árvai, ág. mt. 
Lederer Lajos, pozsonyi, ág.
Lelkes Dénes, kamocsai-komáromi, h.
Liska Vilmos, pozsonyi, ág.
Mayer György, pozsonyi, ág.
Mayer Gyula, vereknyei-pozsonyi, ág.
Mayer Károly, misérdi-pozsonyi, ág.
Medritzer Ferencz, holstebroi-dánországi, ág. 
Miklós Mihály, kosztelnei-nyitrai, ág. a. 
Mudroň Milos, pozsonyi, ág. ism.
Nagy Miklós, farkasdi-nyitrai, h.
Nagy Vilmos, farkasdi-nyitrai, h.
Oeller György, rajkai-mosoni, ág. a.
Pauer Lajos, rajkai-mosoni, ág. a.
Petrovics Jefta, nagylaki-csanádi, g. a. ö. 
Rosenberger György, pozsonyi, ág.
Schuh Viktor, gálosi-mosoni, ág. a.
Schultz Kálmán, csataji-pozsonyi, ág. a. 
Speckart Emil, bécsi-a.-austriai, r.
Spenlinger János, pozsonyi, ág.
Számecz Károly, zalathnai-erdélyi, ág. 
Vörösváry Ernő, tornóczi-nyitrai, r.
Zlocha Tivadar, n.-szombati-pozsonyi, ág. a. 
Zsolnay Pál, szedlicsnai-trencséni, r. mt. ism.

összesen 45.
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Harmadik osztály.
Bariss Arpád, galgóczi-nyitrai, ág.
Belitschka Gusztáv, lajosfalvai-torontáli, ág. a.
Besse Kálmán, megyercsi-komároini, h. a.
Blaskovics Géza, m.-óvári-mosoni, ág.
Dömötör Pál, lévai-barsi, h.
Dörnböfer Rező, pozsonyi, ág.
Emeritzy Emil, pozsonyi, ág.
Falb Pál, miklósfalvai-mosoni, ág. a.
báró Feilitzsch Bertbold, török-kanizsai-torontáli, ág.
Földes Lajos, kamocsai-komáromi, b. a.
Goggi József, pozsonyi, r.
Gotthardt Károly, pozsonyi, ág.
Guggenberger Károly, alsó-lendvai-zalai ág.
Halász Sándor, aranyosi-komáromi, b. a.
Hargas István, morva-ljeszkoi-trencséni, ág. a.
Jankó Zsigmond, ácsi-komáromi, ág. a.
Jeszenszky Géza, nagy-sz.-miklósi-torontáli, ág. a. ö. 
Karika Béla, tatai-komáromi, b.
Karsai Béla, érsekújvári-nyitrai, r. a.
Kecskés Gyula, kamocsai-komáromi, h. a.
Kesselbauer Sándor, pozsonyi, ág.
Knauer Emil, pozsonyi, ág.
Kolman Dávid, deákii-pozsonyi, m.
Lange Gyó'zó', trencséni, ág. a.
Littomericzky Nándor, pozsonyi, r. 
báró Maasburg Sándor, szentesi-csongrádi, h. k. 
Macher Frigyes, pozsonyi, ág. f  
Mayer Vilmos, misérdi-pozsonyi, ág.
Menczer Miksa, vizkeleti-pozsonyi, m.
Metzl Gusztáv, bazini-pozsonyi, ág. a.
Motkó Miklós, pozsonyi, r. ö.
Müller Adolf, diószegi-pozsonyi, m.
Neumann Manó, pozsonyi, m.
Nika Sándor, bazini-pozsonyi, ág. a. ö.
Pálffy János, torzsai-bácsi, h. a. ism.
Péntek Gyula, ácsi-komáromi, h. a.
Pénzes Antal, nagy-szarvai-pozsonyi, r.
Petó'cz Rezső, banai-komáromi, ág. a.
Póka Béla, jámi-krassói, h.
Puck Oszkár, koltai-komáromi, ág. a.
Rotter Dávid, holicsi-nyitrai, m. ism.
Samarjay Gyula, pozsonyi, ág.
Sándor Benő', rétei-pozsonyi, h.
Schätzler Aladár, pozsonyi, ág.
Schmidt Frigyes, pozsonyi, ág.
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Schröder Arthur, petseki-csehországi, ág.
Schulpe Alfons, török-kanizsai-torontáli, ág.
Schulpe György, török-kanizsai-torontáli, ág.
Sidó Benő, benke-patonyi-pozsonyi, h.
Stromszky László, új-barsi, ág.
Szarka Zsigmond, nemes-ócsai-komáromi, h.
Sztodola Kornél, liptó-sz.-miklósi, ág. a.
Taubinger Béla, török-sz.-miklósi-jász-n.-kún-szolnoki, ág. 
Trsztyénszky Ferencz, losonczi-nógrádi, ág.
Yanicsek Bál, szeniczi-nyitrai, ág. a.
Yida István, nagy-sallói-barsi, b. a.
Yörösváry Béla, tornóezi-nyitrai, r.
Weiss Tivadar, pozsonyi, ág.
Wieland Géza, pozsonyi, ág. ism.
Wowy Sámuel, pozsonyi, ág. c.

összesen 60.

Negyedik osztály.

Ambruzs László, nagy-becskereki-torontáli, b. a. ism. 
Bézay Gyula, rétei-pozsonyi, r.
Buscbor Lajos, váczi-pesti, r. 
báró Buttlár Ferencz, pozsonyi, ág.
Csáder Károly, duna-szerdabelyi-pozsonyi, ág.
Dömötör Kálmán, kis-udvarnoki-pozsonyi, r. ism. 
Duschinszky Vilmos, pozsonyi, m.
Ebner János, levéli-mosoni, ág. a.
Falb Virgil, pozsonyi, ág.
Fehér Károly, aranyosi-komáromi, b.
Fischer Lajos, galgóczi-nyitrai, m.
Gokesch Manó, pozsonyi, r.
Hadi Sándor, zsámbeki-pesti, m. a.
Hocbscborner Adolf, pozsonyi, ág.
Hofbauer János, levéli-mosoni, ág. a. ö.
Kollárik Imre, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Kostyál Béla, verbói-nyitrai, ág. a.
Kraj ez Béla, verbói-nyitrai, ág. a.
Krizsán Zsigmond, zárjecsi-trencséni, ág. a. ö.
Kropf Ágoston, pozsonyi, ág.
Lindner Lipót, olmützi-morvaországi, m.
Margineantiu Titus, válkányi-torontáli, g. a. ö.
Menczer Leo, vizkeleti-pozsonyi, m.
Müller József, diószegi-pozsonyi, m.
Nitschinger Pál, pozsonyi, ág. 
báró Podmaniczky Horácz, pesti, ág.
Rambovszky Jenő, n.-sz.-miklósi-torontáli, r.
Rell Ferencz, abelovai-nógrádi, ág. a.
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Rexa László, csejtei-nyitrai, ág. a.
Rexa Pál, csejtei-nyitrai, ág. a.
Sabransžky Henrik, pozsonyi, r.
Schmidt Károly, pozsonyi, ág.
Schönfeld Miksa, n.-magyari-pozsonyi, m.
Schöpflin Róbert, verbói-nyitrai, ág. a.
Schröder Gyula, petseki-csehországi, ág.
Schultz Ágost, horkai-nyitrai, ág. a.
Schwantzer Kristóf, pozsonyi, ág.
Sebestyén Gyula, sz.-antalfai-zalai, h. a.
Simkó József, n -lévárdi-pozsonyi, ág. c.
Steinhaus Béla, uj-antalvölgyi-gömöri, ág.
Steltzer Lajos, pozsonyi, ág.
Sztrazsovecz Mihály, zayugróczi-trencséni, ág. c. ö. 
Szúló András, pozsonyi, ág.
Thirring Jenó', zurányi-mosoni, ág. c. ö.
Végh Béla, negyedi-nyitrai, h. a.
Yégh Gyula, nagyváradi-bihari, g. a. ö.
Welser Károly, pozsonyi, ág.
Zsemlye Géza, zsigárdi-pozsonyi, h. a.

összesen 48.

Ötödik osztály.
Ambro Nándor, kis-ujszállási-nagykúnsági, h.
Baich Iván, váradiai-temesi, g. mt.
Balhauser Otto, kis-tapolcsáni-barsi, r.
Berger Ödön, hajmáskéri-veszprémi, m. k.
Bittó Kálmán, sárosfai-pozsonyi, r. ism.
Both László, komáromi, h. a.
Brandtner Pál, péczeli-pesti. ág. a. 
báró Buttler Jenő, kis-libercsi-nógrádi, ág. 
báró Buttler Sándor, b.-gyarmati-nógrádi, ág. 
Conrád Gyula, kúnoi-nyitrai ág. a. ism.
Czike Lajos, csépi-komáromi, h.
Dingha László, vágujhelyi-nyitrai, ág. a.
Dohnányi Pál, trencséni, ág. a.
Emery Henrik, pozsonyi, ág.
Erdélyi István, aranyosi-komáromi, h. a.
Erey Izidor, dettai-temesi, m.
Eülöp József, n.-becskereki-torontáii, ág. a. 
Gayduschek Samu, holicsi-nyitrai, m. b.
Goldperger Győző, n.-libercsi-nógrádi, ág. a. ism. 
Grósz Sándor, misérdi-pozsonyi, ág. c. j. 
Gyurkovics Methód, n.-becskereki-torontáli, ág. a. 
Hacker Gyula, pozsonyi, ág. ism.
Hajnos Gyula, klánjeczi-horvátországi, ág. c.



Hajnos Sándor, klánjeezi-horvátországi, ág. a. 
Hametmayer Béla, szeghalmi-békési, r. a. 
Hametmayer Lajos, szeghalmi-békési, k.
Hitsch Károly, ohababisztrai-szörényi, ág. a. 
Hittrich Ödön, komáromi, ág. c. j.
Jettmár János, eszéki-tótországi, r. ism. 
Jurenák Sándor, új kúti-szolnoki, ág.
Késik Béla, mexikói, r.
Kostyál Lajos, pőstyéni-nyitrai, ág. a.
Kostyál Miklós, nyitrai, ág. j.
Krajcz Károly, modori-pozsonyi, ág. a.
Laczko Vilmos, m.-ljeszkoi-trencséni, ág. a. 
Lauffer Nándor, jókai-pozsonyi, m.
Majba Vilmos, modori-pozsonyi, ág. c.
Menczer Lipót, vizkeleti-pozsonyi, m.
Michaelis Róbert, pozsonyi, ág. j.
Mihola Lajos, komáromi, r.
Mossóczy Lajos, pozsonyi, ág.
Mudroú Vladimir, pozsonyi, ág.
Mück Ágost, pesti, ág. ism.
Pántos Vincze, nagypéli-aradi, g. a. ö.
Póth József, torzsai-bácsi, h. a.
Raksányi Zoltán, balaton-henyei-zalai, h. a. k. 
Roy Árpád, sz.-andrási-temesi, r.
Saly Mátyás, ruszti-soproni, ág. ö.
Samarjay Károly, pozsonyi, ág.
Schuh Guido, gálosi-mosoni, ág. c.
Sulyok Ede, orosházai-békési, ág. c.
Szabó Aladár, várgedei-gömöri, r.
Széllé Ferencz, hetényi-komáromi, h. a. 
Szirotka Elek, apostagi-pesti, ág. c. ö.
Szláby József, pozsonyi, ág. c.
Taubinger Kornél, modori-pozsonyi, ág. a. 
Vályi Miklós, perbetei-komáromi, h. ö. 
Vanicsek József, szeniczi-nyitrai, ág. a. 
Vannay László, mijavai-nyitrai, ág. a.
Vendég Móricz, alsógelei-komáromi, h. a. 
Willerding Rezsó', budapesti, ág. j.

összesen 61.

Hatodik osztály.
Bajcsy Gyula, mocsi-esztergomi, h.
Balhauser István, kis-tapolcsáni-barsi, r.
Barla István, n.-dobszai-somogyi, h. a.
Békeffy József, kassai-abauji, r.
Bezzeg Sámuel, mezőberényi-békési, ág. a.

i )
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Blaskovics Béla, császárréti-mosoni, ág.
Boór László, krajnai-nyitrai, ág. a.
Braxatoris Márton, radványi-zólyomi, ág. a.
Buth Pál, alberti-irsai-pesti, ág. a.
Csederla Géza, dejtei-pozsonyi, r.
Csehszombathy László, hőnyi-győri, b. a.
Csermák Pál, holicsi-nyitrai, ág. a.
Dessewffy Dezső, vanyarczi-nógrádi, ág.
Führer Károly, n.-száloki-szepesi, ág. a.
Geiger Ferencz, pozsonyi, r. j.
Glünkl László, modori-pozsonyi, r. a.
Greguss Lajos, zayugróczi-trencséni, ág. c. ö.
Hadi Ernő, zsámbéki-pesti, m. a.
Izsák Dénes, negyedi-nyitrai, h. a.
Jelsik Gyula, bottyáni-pesti, ág. a.
Káldy Imre, n.-gencsi-vasi, ág.
Kern Lajos, feketebegyi-bácsi, ág. c. ö. j.
Koós Elemér, n.-sz.-miklósi-torontáli, ág. a. 
Kopfstein Zsigmond, sopronyi, m.
Koralevszky Imre, körmöczbányai-barsi, r. a. 
Krahulecz Alfréd, modori-pozsonyi, ág. a. ö. 
Krizsán Károly, zárjecsi-trencséni, ág. a.
Kubiss Aladár, pozsonyi, ág.
Major János, kocsi-komáromi, h. c.
Maróthy Lajos, n.-libercsi-nógrádi, ág. c. ism. 
Matyasovics Gyula, nedeczi-trencséni, r. a. 
Nauratyill Oszkár, váguj helyi-nyitrai, r. 
Nozdroviczky Lajos, nozdroviczi-trencséni, ág.
Orth Mihály, torzsai-bács-bodrogi, h. a.
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.
Rakovszky Ferencz, pozsonyi, r. mt.
Schätzler Károly, pozsonyi, ág.
Schlesinger Mihály, tokaji-zempléni, m.
Schneider Viktor, bazini-pozsonyi, ág. 9. ö. j. 
Skultéty-Hoffmann Jenő, győri, ág. mt.
Sonnenfeld Lipót, senkviczi-pozsonyi, m.
Szaiff Dénes, n.-megyeri-komáromi, r. a.
Szeybold Lajos, kőszegi-vasi, ág.
Thuránszky Zsigmond, aranyos-maróthi-barsi, r. k. 
Tóth Károly, miranoi-olaszországi, r.
Válent Armin, sz.-györgyi-pozsonyi, ág. a.
Végh Géza, negyedi-nyitrai, h. a.
Viktorin Mihály, trencséni, ág. a. ö.



Weilbacher Rikárd, hegyeshalmi-mosoni, ág. c. 
Weisz Miksa, n.-megyeri-komáromi, m.
Zatkalik Zsigmond, krajnai-nyitrai, ág. a.

összesen 55.

Hetedik osztály.
Adler Károly, galánthai-pozsonyi, m.
Adler Mór, lohaőoviöi-magyarországi, m.
Böckh János, pozsonyi, r. mt.
Bohus Károly, somorjai-pozsonyi, ág. c. 
Csattogányi Béla, tavarnoki-nyitrai, r.
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.
Fornét Elemér, tokaji-zempléni, ág. a.
Förster Lajos, pozsonyi, ág.
Frank Béni, súri-pozsonyi, m.
Galgóczy Antal, püspöki-pozsonyi, r.
Gerhauser József, kó'szegi-vasi, ág. j.
Hausmann Arthur, trencséni, ág. a. ö.
Hückl Ernő', sz.-györgyi-pozsonyi, ág. c.
Illgen Antal, torzsai-bácsi, ág. a.
Jelinek Károly, zsolnai-trencséni, r. a.
Jeszenszky József, galgóczi-nyitrai, ág. a. 
Kautschitz Arthur, pozsonyi, r. ism. k. 
Kesselbauer György, pozsonyi, ág.
Kesztler János, komáromi, ág. c.
Kiinger Henrik bécsi, m. k.
Kollárik József, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Laczko János, morva-ljeszkoi-trencséni, ág. a. ism. 
László Lajos, ekeesi-komáromi, h. a.
Liska Emil, pozsonyi, ág.
Mátis László, aranyos-maróthi-barsi, r. 
Novomeszky Lajos, szeniczi-nyitrai, ág. a. 
Oesterreicher Fülöp, boldogasszonyi-mosoni, m. 
Pálovics Miklós, kún-tapolczai-gömöri, ág. a. ö. 
Pervu Mihály, seprősi-aradi, g. a. ö.
Petrovics Száva, n.-laki-csanádi, g. a.
Petz Gedeon, harkai-soproni, ág. ö. j.
Pfeiffer Henrik, pozsonyi, ág.
Plutzer András, somorjai-pozsonyi, ág. a. 
Podhradszky Lajos, duna-egyliázai-pesti, ág. a. 
Popp Károly, modori-pozsonyi, ág. f  
Porubszky Lajos, pozsonyi, ág.
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Rázgha Béla, liozkói-mosoni, ág.
Rázgha Károly, liczkói-mosoni, ág. ism.
Schág Alajos, baáni-trencséni, m.
Steuer Lajos, hegyeshalmi-mosoni, ág. a.
Stromszky Ármin, pozsonyi, ág.
Szlabey Mátyás, n.-falu-árvai, ág. c. ö.
Sztodola Emil, liptó sz.-miklósi, ág. c.
Tallos Sándor, n.-halmágyi-aradi, g. mt.
Tirpitz Lajos, bőó'si-pozsonyi, r.
Tóth Géza, farkasdi-nyitrai, h.
TTrbauer Erigyes, linzi-austriai, ág. c.
Urbauer Károly, linzi-austriai, ág. a.
Yarga Zsigmond, ácsi-komáromi, h. a.
Yozsenilek Károly, kó'szegi-vasi, r.
Wénich Károly, tiszolczi-gömöri, ág. mt. ism. 
Wolfshörndl Lajos, bazini-pozsonyi, ág. a.
Zvarinyi Gyula, ujverbászi-bácsi, ág. a. ö.

összesen 57.

Nyolczadik osztály.
Algöver István, podluzsányi-nógrádi, ág. a. 
Bartholomeidesz Kálmán, n.-laki-csanádi, ág. a.
Bende István, ebecki-nógrádi, ág. a. ö.
Borszuk Pál, mijavai-nyitrai, ág.
Dobronyovszky Gyula, péteri-pesti, ág. c. ö.
Ebrenfeld Arthur, lévai-barsi, m.
Falusi Gusztáv, k.-asszonydi-somogyi, h. a.
Goldstein Sándor, újvidéki-bácsi, m. mt.
Göttche Jakab, cservenkai-bácsi, ág. a.
Hamaliár Lajos, rima-szombati-gömöri, ág.
Hosenberg Károly, vágujhelyi-nyitrai, r. a.
Kánya Richárd, pozsonyi, r.
Kászberger Vilmos, somorjai-pozsonyi, ág.
Kistáj János, gigei-somogyi, h. a.
Klimó Károly, beszterczebányai-zólyomi, ág. c. ö.
Kohn Vilmos, n.-szombati-pozsonyi, m.
Konkolyi-Thege Balázs, n.-tagyosi-komáromi, h. 
Kostyál Zsigmond, nyitrai, ág.
Kovátsik Kálmán, balassa-gyarmati-nógrád, ág. a.
Král János, zniováraljai-turóczi, ág. a. ö. j.
Krno János, n.-lipcsei-liptói, ág. c. ö. j.
Lázár Kálmán, manigai-nyitrai, h.
Lindvay István, dezséri-trencséni, ág. a.
gróf Mensdorf-Pouilly Albert, lembergi-galicziai, r. mt.
Menyhárd Frigyes, pozsonyi, ág. c. ö.
Mihola János, rév-komáromi, r. a.

/
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Muresián Sándor, delinyestyei-krassói, g. a. ö. 
Miillner Géza, modori-pozsonyi, ág. c.
Németh Kálmán, bó'nyi-győri, ág. c. ö. 
Nozdroviczky Gyula, nozdroviczi-trencséni, ág. 
Pongrácz Elemér, felsó'-túri-honti, r. mt.
Prónay József, ivánkai-borsodi, ág.
Raksányi Árpád, kó'vesdi-zalai, h. c.
Ringbauer Győző, somorjai-pozsonyi, ág.
Róth Ada, kisasszony, mihályi-sopronyi, ág. mt. 
Róth Lóránt, mihályi-sopronyi, ág. j.
Severlay Zoltán, rima-szombati-gömöri, ág. a. 
Szalay Géza, pozsonyi, r.
Szemján Lajos, turolukai-nyitrai, ág. a.
Szlabon János, modori-pozsonyi, ág. mt. f  
Szontágh Géza, pesti, ág.
Sztanek István, trencséni, ág.
Szűry János, n.-szombati-pozsonyi, r.
Takáts Lajos, téjfalui-pozsonyi, r.
Theller Hugo, bisenczi-morvaországi, m. mt.
Tóth Árpád, farkasdi-nyitrai, h.
Tóth Jenő, vágujhelyi-nyitrai, r.
Yirágh Lajos, tatai-komáromi, h. a.
Weisz Adolf, farkasdi-nyitrai, m.
Zerdahelyi Ferencz, zerdahelyi-nyitrai, ág. a. ö.

összesen 50.
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II. Theologia! intézet.

Első tanfolyam.

Avemaria Jakab, ókéri-bácsi, a.
Barto Mihály, ispánmezői-gömöri, c. ö.
Böhm János, locsmándi-soproni, c. ö.
Buzágh István, hosszúszói-gömöri, a.
Csepcsányi Károly, sz.-mihályi-turóczi, a. 
Czimrák János, n.-falui-árvai, c. ö.
Engiscb Frigyes, ujverbászi-bácsi, a. ö.
Faix Mihály, kis-lomniczi-szepesi, c. ö.
Kiár Béla, n.-sz.-miklósi-torontáli, c. ö.
Kmety Mátyás, kis-bobróczi-liptói, a. ö. 
Koricsánszky Pál, felső-terényi-honti, a.
Lányi Gusztáv, szarvasi-békési, a.
Maschtena József, pozsonyi, ö.
Medveczky Károly, n.-szalatnyai-zólyomi, a. 
Nagy László, gömör-panyiti, a. ö.
Nudzik György, teplicskai-liptói, a.
Pukanszky Béla, orosházai-békési, c. ö.
Quotidian György, beniczi-turóczi, e. ö. 
ftóth Béla, ujverbászi-bácsi, a.
Szekerka Pál, pocsuvadloi-honti, c. ö.
Sztik Gusztáv, poltári-nógrádi, a.
Takács Sándor, tápio-sz.-mártoni-pesti, a.
Yaltini Pál, puszta-szalatnyai-nógrádi, c.
Wengh Gyula, récsei-pozsonyi, a.
Wladár Zoltán, sámsonházai-nógrádi, a. ö. 
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai, ö.

Második tanfolyam.

Becser András, jólsvai-gömöri, c. ö.
Chovan Zsigmond, szarvasi-békési, a.
Draskóczy Ede, hódmező-vásárhelyi-csongrádi, a. 
Keviczky László, zsidói-pesti, a. ö.
Kiss Kálmán, kis-kőrösi-pesti, a. ö.
Korbélý Géza, tornallyai-gömöri, c. ö.
Krcsméry Emil, garamszegi-zólyomi, a. ö. 
Krizsan János, szúlyói-trencséni, a. ö.
Kutlik József, selmeczbányai-honti, k.
Lacziak Mihály, turopolyai-nógrádi, c. ö. 
Lestyánszky János, török-becsei-torontáli, k. 
Löw Fülöp, ujverbászi-bácsi, a. ö.
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Mandelik Sándor, assakürti-nyitrai, a. 
Novomeszky László, szakolczai-nyitrai, a. 
Petz Gusztáv, mezőberényi-békési, a. ö. 
Schönviszner Kálmán, zsákóczi-szepesi, c. ö. 
Simkó Gyula, bánki-nógrádi, a.
Stúr Antal, nemespodhragyi-trencséni, a. 
Szabó Béla, kladzáni-zemplényi, c. ö. 
Szeberényi Lajos, csabai-békési, c.
Yalentinyi Jenó', sziráki-nógrádi, c. ö. 
Zsilinszky András, csabai-békési, a. ö.

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

S ta t is t ik a i  a d a to k .
1. Beíratott: I. 26, II. 22, III. 10 =  58. — 2. Kilépett : 

II. 2 =  2. — 3. Maradt a tanév végével: I. 26, II. 20, III. 10 
=  56. -  4. Belföldi: I. 26, II. 20, III. 10 =  56. — 5. É let
kor szerint: 18 éves : 1, 19 éves : 8 , 20 éves : 13, 21 éves : 22, 
22 éves : 4, 23 éves : 6, 24 éves : 2.
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Figyelm eztetés.

A nyilvános gymnasiumi tanulók f e l v é t e l e  augustus-hó 
28-dikától kezdve september-hó 3-ig reggeli 8 órától 12-ig s 
délután 3—6-ig az igazgatósági irodában történik, mely alkalom
mal a tandíj fele s a többi illetékek egészen lefizetendők.

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

Ezentúl september-hó 15-ig csak azon tanulók illetőleg 
hallgatók vehetők fel, kik elkésésöket alapos okokkal igazolni 
képesek; september-hó 15-én túl csak a tanári szék adhat enge
délyt a felvételre.

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

Minden gymnasiumi tanuló első felvételre személyesen szülői, 
gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az igazgatónál 
jelentkezni, nem külömben az illető osztály főnökénél s tanárainál 
magát személyesen bemutatni. Az osztályfőnök a jelentkező tanu
lót az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján az osztálykönyvbe 
beírja s a befizetett tandíjról szóló nyugtát ellenjegyzi.

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

Azon szülök vagy gyámok, kik Pozsonyban nem laknak, 
gyermekök 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 Győrik Márton tanár, 
kinél az alumneumi díj félévenkint előre lefizetendő. A vacsorát 
illetőleg, melynek fenntartása a csekély részvét miatt költségessé 
vált, egyházgyülésünk határozata szerint csak azon feltétel mel
lett nyithatni kilátást, ha legalább 50 tanuló jelentkezik és a 
félévi díj (havonkint 3 ft.) lefizetésére magát kötelezi. Mindkét 
tápdíjt a szülék egyenesen az ephorushoz is küldhetik.
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