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Horatius ars poétikája czéljáról és szerkezetéről.

A rómaiak kevés költó'i műve foglalkoztatta nagyobb mér
tékben a tudományos világot, mint Horatiusnak a költészetről 
írt műve, vagyis a Fisokhoz intézett levele, de egyúttal egyiknél 
sem tértek el annyira a magyarázók nézetei, mint ennél. Oka 
ennek nem annyira a költemény formájában vagy az abban le
fektetett költó'i princípiumok szokatlanságában vagy újdonságá
ban rejlik, mint inkább a mű czélja és tendentiája az, mely a 
Horatiusféle irodalmat eddigelé annyira felszaporitotta. — A 
nézetkülönbség fó'kép onnan ered, hogy Quintilianus (8, 8, 6) 
„ars poetica“-nak nevezte, mibó'l a későbbi grammatikusok de 
arte poetica libert csináltak, és félrevezetve ezen czím által, 
benne a költészet kimeritő és rendszeres kézikönyvét keresték. 
E nézethez ugyan ma már kevés magyarázó ragaszkodik, de 
azért még most sem egyező a vélemény a költemény czéljára 
és irányára nézve. Némelyek ugyanis azon nézetben vannak, 
hogy az egésznek czélja a költó'i foglalkozásától elriasztani a 
fiatal Pisokat, mint a kiknek nem volt erre tehetségük és hiva
tásuk; mások megint e nézetet oda magyarázzák, hogy a műnek 
czélja általában rámutatni a költészet nehézségeire. Ismét mások 
azon nézetben vannak, hogy az egész nem egyéb mint satyrico- 
didacticai ostorozása azon számtalan verselőknek, kik tehetség 
és hivatás nélkül versenyeztek a költészet babérjaiért, és a kik
kel Horatius is kénytelen volt gyakran ujjat húzni. E nézet 
szerint Horatiusnak czélja volna megértetni ezen dilettáns ver- 
selőkkel, hogy a középszerű vagy épen tehetség nélküli költő 
nem ér semmit; és így a költemény alapgondolata következő 
versekben rejlenék:

mediocribus esse poetis
Non homines, non di, non concessere columnae.

A. P. v. 8 7 2 - 373.
Mások végre az egész költeményt a római drámai-költészet kri- 
ticájának tekintik.
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E nézetek mindenikében van valami igaz és elfogadható, 
de a költemény valódi czélját egyik sem fejti meg teljesen.

Azon nézet, mely szerint a költemény specialiter a fiatal 
Pisók számára készült, sok kérdéses helyet igen elmésen és vi
lágosan fejt meg, só't maga a költemény is sok eoncret vonat
kozást tartalmaz a Pisókra; mégis az egész nézet hypotheticus 
és kissé mesterkélt. Mert Horatiusnak olyan magatartást tulaj
donít a Pisókkal szemben, minőt az egész költeményből sehol ki 
nem magyarázhatni. Ezen kívül még mindég fenmarad az a 
kérdés, hogy miért bocsátkozott Horatius annyira a költészet 
detailirozásába, ha csak a költészet nehézségeit akarta kimutatni; 
aztán meg elriasztani akarni a költői foglalkozástól egy fiatal 
embert, kit a természet nem teremtett költőnek : erre nézve 
szükséges lett volna kimutatni és hangsúlyozni, hogy a költés
hez természeti adomány is szükséges.

Azon nézet, hogy a költemény czélja satyrico-didactice 
ostorozni a hivatás nélküli költőket, már psychologiai okokból 
sem állhat meg, mert Horatius bizonyára érezte, hogy ily úton 
inkább elkeseredést mint javulási hajlamot támasztott volna, 
pedig ő határozottan azt a czélt akarta elérni, hogy a római 
költészetet helyesebb és természetesebb irányba terelje.

Igen sok igaz van azok nézetében is, kik az egész költe
ményt a római dráma kritikájának tekintik. Mert ez által ki
magyarázható, miért foglalkozik Horatius az egész költeményen 
á t leginkább a drámai költészettel, és hogy felállított szabályai
hoz miért választja a példákat mindég a drámából, és mert ily 
felfogás mellett az egészben némi egységet is észrevehetni, a mi 
szintén vitás pont. Azonban e nézet sem fogadható el egészen, 
mert a költeménynek csak egy része — a középső tudniillik — 
foglalkozik szorosan a drámával, mig a bevezetést képező első 
és a befejezést képező harmadik rész ezen mint főczélt képező 
második részszel szorosabb viszonyban nem áll. De meg nem is 
érthető, hogy Horatius — ha czélja csakugyan a római dráma 
kritikája volt, miért kerített a dolognak oly nagy feneket, és 
miért hozott fel annyi általánost, mi más költemény-fajra ép 
úgy ráillik mint a drámára? —

Minden irodalmi jelenség, melynek Írója kora felett messze 
kimagaslik, két tényezőnek a reflexiója : az iró egyéni lelküle- 
tének és az őt környező külső viszonyokénak. Ezért minden
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irodalmi művet, hogy helyesen megítélhető legyen, e két szem
pontból kell vizsgálat alá venni. A.z „ars poetica“ valódi czéljá- 
nak kiderítésében is egyfelől Horatius lelki motívumait, más 
felől kora nézeteit, szellemét és sajátságos jellegét kell vizsgá
latunk tárgyává tennünk. E czélból vessünk egy rövid pillantást 
a római költészet fejlődési folyamára.

A római nép élet princípiuma, cselekedeteinek benső rugója 
és iránya a világuralom eszméje volt. Ennek megvalósítása volt 
szellemének irányadója, ez cselekvéseinek alapjellege. A tudo
mány és művészet ápolójául a gondviselés az antik szellem má
sik képviselőjét a hellen népet szemelte ki, melyhez ez hű is 
maradt. A római nép ellenben kezdettől fogva nagy tettekre 
volt hivatva; teremtő erejének tere a gyakorlati élet, tudománya 
a politika, művészete a háború volt. A római népnek ezen hiva
tására és irányára czéloz Horatius következő verseiben:

Res gerere et captos ostendere civibus hostes,
Attingit solium Jovis et coelestia tentat.

Ep. I. 17, 33—34.
és Vergilius :

„Excudent alii spirantia mollius aera,
Credo equidem, vivos ducent de marmore voltus,
Orabunt causas melius, coelique meatus 
Describent radio et surgentia sidera dicent;
Tu regere  im perio  populos, Romane, memento :
H ae t ib i  e ru n t a r te s ; pacisque im ponere morem, 
P a rc e re  su b jec tis  e t d eb e lla re  superbos.“

Aeneis VI. 847—853.
Tagadhatlan ugyan, hogy Romában is az állami élet meg

indulása és a politikai fejlődés befejezte után szintén előkészült 
a talaj, melyben a szellemi élet első csirái hajtani, és a költészet 
első bimbói a harczi zaj és polgári egyenetlenség közepette is 
nyiladozni kezdtek; de az első mozzanat, melylyel a költői 
genius ezen anyagias irányú nép között magának utat tört, a 
görög cultura, a Róma és Hellas között létező szellemi érint
kezés befolyása alatt jött létre. Mind a mellett a római nép benső 
szellemi ereje, lényegének sajátságos mivolta félreismerhetlenül 
visszatükröződik azon férfiak szellemi termékeiben, kik a római 
költők koszorájához az első virágokat kötötték. Ennius, Pacuvius, 
Statius a római költészet fényes csillagjaiként ragyognak; köl
tészetük vonzó tárgya, természetessége és élethűsége miatt ha
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tásos és közkedveltségü volt. De másfelől mégis rendeltetésétől 
eltért, mert tulajdonképeni lényegében : a formában, kifejezés
ben és versalkotásban teljesen el volt hanyagolva és igy értéke 
határozottan csökkent. A római költők ezen gondatlanságára, 
és hogy úgy szóljunk vásári munkájára czélozva mondja 
Horatius :
Nec virtute foret clarisve potentius armis,
Quam lingua, Latium, si non offenderet unum 
Quemque poetarum limae labor et mora. —
— ----------- . — — carmen reprehendite, quod non
Multa dies et multa litura coercuit atque 
Perfectum decies non castigavit ad unguem.

A. P. v. 289—294.
A római költészet ezen egyoldalú s hiányos fejlődésének 

okát Horatius abban találta, hogy egyfelől nem volt meg az 
első költőkben a formaérzék, másfelől, hogy a szép római 
nép közt akkor még nem nagy tetszésre talált. Közelebb jár a 
valóhoz az, hogy mindkét körülmény, t. i. mind az első költők 
pongyolasága, mind a közönség Ízlésének és műérzékének hiánya 
egy és ugyanazon okra vihető vissza; nevezetesen a római szel
lem sajátságos jellegére, mely a mint egyszer a gyakorlati életre 
irányult : ezen irányát többé el nem hagyta.

Később Hóma költői világában is pezsgőbb élet kezdett 
mutatkozni. Midőn a politikai befolyás és hatalom a nép kezé
ből kiesett és a császárokéba jutott : a költészet is megváltoz
tatta  addigi irányát és magába zárkózottságából a nyilvános 
élet terére lépett. Ekkor egyszerre a költők egész rajja lepte 
el Róma utczáit és ádáz dühhel küzdött a költői borostyánért; 
ezekről mondja Horatius igen találóan :

Romae dulce diu fuit et solemne, reclusa 
Mane domo vigilare, clienti promere iura,
Cautos nominibus rectis expendere nummos,
Maiores audire, minori dicere per quae 
Crescere res posset, minui damnosa libido.
Mutavit mentem populus levis et calet uno 
Scribendi studio; puerique patresque severi 
Fronde comas vincti cenant et carmina dictant.
Ipse ego, qui nullos me affirmo scribere versus,
Invenior Parthis mendacior et prius orto 
Sole vigil calamum et chartas et scrinia posco.
Navim agere ignarus navis timet; abrotonum aegro
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Non audet nisi qui didicit dare; quod medicorum est,
Promittunt medici; tractant fabrilia fabri :
Scribimus indocti doctique poemata passim.

Ep. II. 1. 103—117.
Hogy a római költészet ily fejló'dése után, mire — min 

érintettük — nagy befolyással volt a Róma állami életében be
állott nyugalom, a politikai élet teljes átalakulása és magas 
állású férfiaknak a művészet iránti szeretete és rokonszenve, — 
változatos és különféle alakulást n y e rt: az igen természetes; 
valamint az is, hogy másfelől ki nem kerülhette, hogy bizonyos 
szélsőségekbe ne jusson, a mint ilyen abnormitás a tudomány 
és művészet minden ágában előfordulhat, hol avatatlanok is kon
tárkodnak.

Egyéb irányok mellett, melyekbe avatatlan kezek szorítot
ták a költészetet, főleg két főirány iparkodott érvényre jutni, 
és uralmát megalapítani. Egyikét antik rómainak nevezhetnők, 
mivel conservativ jellegű volt; tárgya a dicső múlt ábrándja, 
csak a hajdankor költőit tartotta bámulatra méltóknak és utol
érhetetleneknek, a jelentől idegenkedett és azt lenézte. A másik 
irányt különczködőnek mondhatnók, mert sajátszerűsége abban 
állott, hogy mind a formában, mind a tartalomban képtelensége
ket hajhászott. Mind könnyen elgondolható, a tehetség hiánya 
újat alkotni és ama ferde nézet, hogy a letűnt boldog multat 
legalább a költészet termékeiben kell vissza idézni, sokakat vont 
az elődök egyszerű költési modorához, és ama szívóssággal, mely 
a régihez vonzó előszeretet sajátsága, kényszerítette őket, hogy 
antik irányban haladjanak. Épen olyan természetes, és egészen 
magától érthető, hogy mások, kik talán a nagyobb számot ké
pezték, az eredetiség utáni törekvésben és az újabb Ízlés kívá
nalmai kielégítésében annyira neki adták magukat költői ösz
tönüknek, melyet Horatius költői őrjöngésnek, „rude ingenium- 
nak nevez, hogy mind a forma tekintetében zabolátlanságot hoz
tak napfényre, mind a tartalmat képtelenségek által annyira 
eltorzították, hogy működésök a költészet méltóságát lealacsot 
nyitotta, a mint az parlangon maradt tehetségek és a féke
vesztett képzeletnél rendesen előfordulni szokott.

Mind a mellett nagy tévedés volna azt állítani, mintha 
ezen korszakban, mely a római szellemi fejlődés tekintetében 
elvégre is a legjelentékenyebb, — ama gáncsok miatt, melyeket
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Horatius költő kortársaira szór, minden valódi költői ér kiapadt 
volna, és a római költészet a verselek siralmas termékeiben ki
halt volna. A görög képzés, mely ez időtájban nagyobb terje
delemben és tágasabb körben érvényesítette képző és alakitó 
befolyását, nem tévesztette el czélját, és tehetséges egyének
ben, kik a tudomány és művészeten teljes szeretettel csügtek, 
kifejleszté ama finomabb műérzéket, mely szembe szállt a kor 
ferde Ízlésével és azt idővel helyesebb irányba terelte. Egyesek, 
áthatva a kor követelményeinek tudata által, magán körben 
összeállottak, hogy kölcsönös felvilágosítás, és a valódi költészet 
lényegének megbeszélése által módot találjanak arra, hogy egy 
jobb nemesebb irány útját egyengessék. E szűk baráti körben 
találta meg a római költészet külső és belső átalakulásának s 
újjászületésének alapját. Szellemének és követendő irányának 
végczéljául, a görög mintáknak megfelelőleg, a nemes és valódi 
jelöltetett meg, ennek és a szépnek eszméit kellett megvalósítania.

Azon férfiak közzé, kik a római költészetet a fejlődés eme 
magasabb fokára emelték, tartozott Horatius is. A mit mások 
inkább positiv utón, és a nélkül hogy didacticai czéljukat elő
térbe állították volna, csupán alak és tartalom tekintetében 
sikerült müveik által akartak megvalósítani, nevezetesen, hogy 
kortársaikban jobb Ízlést és a művészet iránt szeretetet ébresz- 
szenek : azt ő keltői pályája elejétől fogva inkább negatív utón 
és tanítási szándékának határozottabb nyilvánítása mellett akarta 
elérni. Már satyrái, melyekkel költői pályáját megkezdte, számos 
kritikai kitérést foglalnak magukba, melyekben korának romlott 
ízlését, költő versenytársainak fonák és korlátolt nézeteit osto
rozza; az epistolák második könyvének két első epistolájában 
már kritikai szándékkal fordul azon ferde nézetek és előítéletek 
ellen, melyek kora aesthetikai Ízlése fölött uralkodtak. Kószáló 
megjegyzéseit nem önzésből nem gáncsolási viszketegből teszi, 
hanem, mint maga is mondja, azon nemes czélból, hogy a római 
költészetet magasabb színvonalra emelje, és a múzsák művei 
által hazájának dicsőséget szerezzen :

Non equidem insector delendaque carmina Livi 
Esse reor, memini quae plagosum mihi parvo 
Orbilium dictare; sed emendata videri 
Pulehraque et exactis minimum distantia miror.

Ep. II. 1. 69—72.
és továbbá :



9

Ac ne forte putes me, quae facere ipse recusem,
Cum recte tractent alii, laudare maligne :
Ille per extendum funem mihi posse videtur 
Ire poeta, meum qui pectus inaniter angit,
Irritat, mulcet, falsis terroribus implet,
Ut magus, et modo me Thebis modo ponit Athenis.

Ep. II . 1, 208—214.
E czél, mely felé Horatius úgy satyraiban mint az emlí

te tt két epistolában majd összefüggőleg, majd szórványos észre
vételekben törekszik, több positivitással és nagyobb határozott
sággal lép eló'térbe a Pisókhoz intézett levelében. Ebben görög 
tanulmányaiban szerzett eredményeit még egyszer akarta nem
zetének figyelmébe ajánlani és a valódi görög szellemet hazája 
földjébe átültetni. És épen ezen didactikai czél, mely eme levél 
alapját képezi és mely az egész költeményen át teljes határo
zottsággal eló'térbe lép, adott okot arra, hogy némely magyarázó 
benne a költészet összefüggő rendszerét kereste.

Ámde úgy a satyrák és a többször említett két epistola, 
mint a Pisokhoz intézett levél tendentiája, menete, hangja és 
tartalma olyan, hogy nincs ok a feltevésre, mintha Horatius e 
levélben a költészet teljes rendszerét és a költészeti princípiumok 
szerves systemáját akarta volna felállítani, a mint hogy ilyet 
benne nem is találunk. E nevezetes epistolával Horatiusnak az 
a czélja volt, hogy a görögök aesthetikai képzettségét átültesse 
római talajba és hogy kora Ízlésének nemesebb irányt adjon. E 
czélból kritikája élével először azok ellen fordult, kik a rósz 
Ízlés tulajdonképeni képviselői voltak, kik azt szellemi müveik 
által tovább terjesztették és a római közönséget inficiálták, t. i. 
kora hivatás nélküli költői és kritikusai ellen. Mivel pedig a 
költészet minden ága között a dráma a legnemesebb és a jó 
Ízlés terjesztésére a legalkalmasabb, és mivel másfelől köztudo
mású tény, hogy Augusztus kora, melyet rendesen az ízlés és 
művészet korának tartanak, annyi költői műremekek daczára a 
római színházat nemcsak nem fejlesztette, hanem a mimusok 
felelevenítése által elhanyagolta és megrontotta : igen természe
tes, hogy Horatius kora költői és bírálói egyéb ferde nézeteinek 
szellőztetése mellett különösen a drámai költészetről, a nemzeti 
költészet eme parlagon heverő ágáról akarta elmondani nézeteit, 
előadni tökéletlen voltának okait, és javaslatba hozni javítására 
nehány kivihető eszközt. De hogy ezen czélját elérhesse, min-
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(lenek előtt azon kellett lennie, Hogy a szép képzésnek útjában álló 
akadályait elhárítsa, a költők és kritikusok ferde nézeteit meg
támadja, és hogy fellépésének teljes érvényt szerezzen : törekvé
sének különös irányt is kellett adni az által, hogy tanait a 
fiatal költői nemzedékkel megkedveltesse és ezeket czéljának 
megnyerje, mert ez lesz leginkább hivatva az uj s nemesebb 
iránynak úttörője lenni. Ezért intézte levelét két ifjúhoz, mert 
ez által tanait és kritikáját praetensio nélkül érvényesíthette.

Csak ez által, ha ezen személyes tendentiát az általános 
telidentiával összefüggésbe hozzuk; ha feltesszük, hogy Horatius 
kettős czélt akart e levelével elérni, úgymint egyfelől kor
társait felvilágosítani arról mi a költészet valódi lényege, más
felől oktatni a vele baráti viszonyban álló fiatal költői nemze
déket, különösen figyelmeztetve őket egyéni sajátságaikra, ké
pességükre és azon nehézségekre melyekkel a költőnek meg kell 
mérkőzni : csak e két czél kellő figyelembe vétele mellett ju t
hatunk az igazi álláspontra, honnan e nevezetes epistola saját
ságos lényegét helyesen megítélhetjük. Ellenben problematicus 
és talányos lesz az mindég, ha csak egy czélt tulajdonítunk 
neki, és vagy csak általános érdekből vagy csak különös sze
mélyes érdekből létrejöttnek tekintjük, mert mindenik esetben 
mind az egész levél megérthetése, mind egyes helyek értelme
zésében oly nehézségekbe ütközünk, melyekkel meg nem küzd
hetünk.

Fejtegetésünk eddigi folyamán érintettük a magyarázók 
különböző nézeteit és megjelöltük az álláspontot, melyről az 
..ars poetica“ valódi czélja kimutatható. A mennyi a nézet a 
czél tekintetében, olyan sokféle a vélemény a szerkezet tekinte
tében is. Némelyek szerint a levélben szigorú logikai össze
függés van, mások szerint az egész csupán néhány rövid tétel
ből áll, mely a költészet elméletének néhány pontjára vonat
kozik. így némelyek 32, mások 30, 29, 28 tételt találtak benne. 
Wieland szerint : „um in das Ganze Zusammenhang zu bringen, 
müsste man ein neues Werk daraus machen.“ Doederlin azt 
mondja, hogy neki minden fáradsága kárba ment, mikor az 
egész költeménynek a részletekig menő szerves organismusát 
kereste. Goethe ítélete szerint : „dieses problematische Werk 
wird dem einen anders Vorkommen als dem andern, und jedem
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alle zehn Jahre auch wieder anders.“ Orelli szerint, ha van is 
benne pontos tagozottság, az mégis mit sem ér, mert az olvasó 
elfelejti azt, és csak az egyes tételeket tartja meg emlékezetébe. 
Helyesen kérdi itt Arnold, hogy melyik tudományos műnek 
systematicus tagozottságát tartja meg az olvasó? Azért mégis 
megvan az a haszna, hogy a mű olvasásakor a gondolatok 
összefüggése könnyebben és világosabban áttekinthető', a mi már 
magában véve is nagy nyereség. De meg aztán különbség is 
van a szigorú logikai systema és a systematikus elrendezés kö
zött. Amaz egy princípiumot állít fel, és ebbó'l fejti ki dialek
tikai egymásutánságban a beló'le következtető' fogalmakat. A 
logikai elrendezésnek ellenben csak egy gondolatkörrel van 
dolga, melyet bensőbb összefüggésbe hoz, s mindent ahhoz köt; 
sokat, mit előbb csak érintett, később részletesebben fejt ki, ott 
hol a gondolatmenet kevésbé megszakíttatik.

Fejtegetésünk szerint Horatius ezen epistolájában bizonyos 
alaptételeket és szabályokat akart adni, melyek úgy a Pisáknak, 
mint általában a fiatal költőknek jövendőbeli működésükben 
zsinórmértékül szolgáljanak. Ezen alaptételeket és szabályokat, 
bár nem szigorú systemában, de nem is vázlatosan és összefüg
gés nélkül, hanem systematikus elrendezésben és egymásután
ságban az epistola sajátságai és természete szerint fejtegeti. 
Vizsgáljuk meg röviden ezen sajátságokat.

Az epistola vagy didaktikai vagy elegiai : az előbbi oktatni, 
az utóbbi megindítani akar. A didaktikai epistola a satyrából 
fejlődött, teremtője és kiváló művelője Horatius volt. A satyra 
kezdetben a vigság és gúny rögtönzött, legtöbbnyire durva ki
töréséből állott, összefüggés nélküli tartalommal és szabálytalan 
formával. Ennius tökélyesbítette, de a nélkül, hogy a tartalmon 
változtatott volna. Lucilius egységes tartalmat vitt bele, és 
egységes versformába öntötte, miért is ő tekintetik feltalálójául. 
Horatius műfajjá tökéletesítette és a hexametert használta 
benne. Mint műfaj bir egységgel, de ezen egysége külső tekin
tetre láza, pongyola. Hogy már a satyrából epistola legyen : 
nem kellett egyéb, minthogy az bizonyos egyénekhez legyen 
intézve. Az epistola tárgya is mindig valamely általános eszme, 
melyre a költő minden egyéb eszméit rá viszi; a gondolatok egy
másutánját pedig nem igen szakítja meg. Eszméjét vagy komolyan, 
vagy enyelegve közli és legtöbbnyire a költői alanyiság előtérbe
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tolásával. Ezért az epistola is megtűri a szabadabb formát és a 
lazább szerkezetet, ép úgy mint a satyra. A szerző elbeszélése 
fonalát gyakran elejti, de a nélkül, bogy főtárgyát szeme elől 
eltévesztené.

Az elegiai epistola az elegiából fejlődött, tökélyre vivője 
a rómaiaknál Ovidius. Mivel az elegiai epistola szenvedélyes 
természetű : azért eltűri a gondolatmenetben is ama gyakori ki
téréseket és merész átmeneteket, melyek a szenvedélyt jellemzik. 
I t t  elég, ba minden egy főérzésre vonatkozik, vagy abból követ
kezik. Ha vizsgáljuk azon szellemi tökélyt, melyet az epistola e 
két faja a költőben feltételez, azt megjelölve találjuk czéljukban. 
Az elegiai epistola czélja megindítani, ez tehát élénk képzelő 
tehetséget és gyöngéd érzelmet tételez fel. A didaktikai epistola 
czélja az oktatás, ennek elérése végett megkivántatik, bogy 
legyen meg a költőben az okos értelem kiváló magas foka, az 
emberi élet bő ismerete és mindenek előtt finom társalgási 
modor.

Az „ars poetica“ általános eszméje és tárgya a költészet. 
Ezen tárgy egyszerűen, de összefüggőieg taglaltatik; ezen össze
függő taglalás világos, természetes és bár nem a tudományos 
értekezés szigorú formájában, hanem könnyed modorban halad, 
hol egyik gondolat a másikból fejlődik és a következőre elő
készít a didaktikai epistola nyugodt komolyságával.

Az ars poetica czélja a római irók és műbirálók útba iga
zítása főleg a drámai költészetben. E tárgy fejtegetése három 
főrészre osztható.

Az első rész (v. 1—152) általánosan szól a költészetről. 
Szabályokat és észrevételeket közöl, melyek a költészet minden 
fajára illenek és mindazoknak, kik költészettel foglalkoznak, 
elkerülhetlenűl szükségesek.

A második rész (v. 153—294), különösen a drámai költé
szetet fejtegeti és főleg ennek magasztosabb faját a tragoediát, 
melyet a római színház teljesen elhanyagolt, és melyre nézve 
költő és közönség egyaránt rászorultak a józan kritika szövét- 
nekére.

A harmadik rész (v. 295—476) tárgyalja azon kellékeket, 
melyeket Horatius kora költőinek figyelmébe ajánl. Ez fejtegeti 
azon okokat, melyek a költői tehetség fejlődését akadályozzák
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vagy rósz irányba terelik és kijelöli azon eszközöket, melyek a 
tökély legmagasabb fokára visznek.

Hogy ezen szervezetet világosabban áttekinthessük : a 
következőkben a levélnek ezen szervezet szerinti tartalmát vá
zoljuk.

Az első rész szabályokat és utasításokat ad, melyek min
den költészeti műfajra illenek. Első' szabály az, hogy minden 
költeményben legyen egység. Avatatlan költők az egység hiá
nyát a költő korlátlan szabadságával védik:

Pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

A. P. 9 -10 .
Horatius meghatározza ezen szabadság természetét és határát: 
természetellenességbe és képtelenségekbe átcsapnia soha sem 
szabad. A mű egysége ellen vétenek azon fiatal költők is, kik 
az egyes részeket nagyon gondosan kidolgozzák, de az egésznek 
az összefüggésével nem gondolnak. Mert bármily szépen és gon
dosan legyenek is ezen részek kidolgozva, hibásak, ha a tárgytól 
eltérnek és oda nem illenek. Szabály te h á t:

Denique sit quidvis simplex dumtaxat et unum.
A. P. v. 22.

Ámde a hibátlanság után való törekvés is vezethet hibára, ha 
egy bizonyos szépséget túlozunk, mert nagy szépségek nagy 
hibákkal határosak; azért a hibátlanság affectálása szintén ve
zethet visszásságra. így lesz gyakran a rövidség homályossá, a 
fellengősség dagályossá, az óvatosság rideggé. De másfelől vala
mely tárgy változatossá tétele szintén félrevezetheti az írót, 
miért is epizódok és hosszadalmas leírások által csorbát szenved 
a tárgy egysége. Mert jóllehet a változatosság magában véve 
szép és helyén való, de ízetlenné lesz, ha a valószínűség határát 
átlépi, és csak azért alkalmazzák, hogy bámulatot gerjeszszen. 
Ha leírások és epizódok szükségtelenül ékeltetnek a tárgy közzé, 
oly nagy a viszásság, mintha a festő tengerbe cyprust, erdőbe 
delphint, és vízbe vadkant festene. A hibátlanság utáni törekvés 
hibába szokott vezetni akkor is, ha a költő túlságos tartózkodás 
miatt valami egésznek a kivitelére képtelenné lesz. Nemcsak a 
tökély utáni törekvés, hanem a hibától való félelem is vezethet 
hibára, ha a költő nem ismeri a művészet t i tk á t;
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In vitium ducit culpae fuga, si caret arte.
A. P. v. 31.

A tárgy helyes feldolgozása tekintetében ajánlja Horatius, 
hogy az egyéni tehetséghez mérve választassák :

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam 
Viribus; et versate diu, quid ferre recusent,
Quid valeant humeri.

A. P. v. 38—40.
Ebből azon előnye lesz a költőnek, hogy nem lesz hiánya 

az anyagban, melylyel tervét szépen kidomboríthatja és lesz 
benne kellő rend. Ezen módszer, melyet Horatius csak futólag 
érint, abban áll, hogy az író ne kövesse a chronologiai rendet, 
hanem feldolgozandó anyagának minden egyes részét oda illesz- 
sze, hová czélja és a pillanat érdeke követeli, hogy ne mondjon 
el mindent, a mi eszébe jut, hanem tartsa meg az illető helyre; 
egy szóval anyagkészletében tudjon választani.

Ezen szabályok és elvek azonban a kifejezésre és nyelvre 
is illenek. Ez okból alkalmat vesz magának Horatius, hogy a 
szavak használásáról és alkotásáról egyet-mást elmondjon. Mivel 
azonban ezen tárgy a szabályok keretén kívül áll, és nagyon 
alá van vetve a kor divatának, az író nézetének és nyelvisme
retének : tehát csak az uj szavak alkotásáról mondja el nézeteit. 
Azon megjegyzést teszi tehát, hogy azon esetben, ha már el nem 
kerülhető, legtanácsosabb nem alkotni egészen új szót, hanem 
ismeretes szót elmés összeköttetés által tenni újjá, (példa : po
tenter =  pro potestate.) A hol azonban ismeretlen vagy még fel 
nem dolgozott tárgyak uj szavakat és kifejezéseket követelnek : 
ott szabad uj szót is alkotni, de inkább lesz közkeletűvé, ha 
az egy ismert és kiművelt nyelvből vétetik, minő például 
a római emberre a görög nyelv. Ezen tétele igazolására példá
kat hoz fel részint a régibb irók eljárásából, részint magának a 
nyelvnek változó természetéből.

Ezek után áttér a különböző költemény fajok jellemzésére. 
A költészetnek négy főfaja van : az epos, elegia, lyra és dráma. 
Mindenik fajnak megvan a maga megállapított versformája : az 
eposé a hexameter, az elegiáé a distichon, a drámáé az iambus, 
a lyráé egy változatos versmérték. Szabályokat itt nem ad, 
mert oly dolog ez, mit mindenkinek már tudni kell. Sokkal ne
hezebb, fontosabb dolog mindenik költeményfajnak színezetét,
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hangját megismerni, és tudni azt, mennyiben léphet át egyik 
a másiknak sajátságaiba, a nélkül hogy természetes különbsége 
megszűnnék. Ezen fölötte kényes kérdés tisztázására felveszi 
a drámai költészet két faját a tragoediát és a comoediát. E 
kettő annyira különbözik egymástól, a mennyire csak két tárgy 
egymástól különbözhetik; és mégis megeshetik, hogy az egyik
nek jellege hasonló lehet a másikéhoz. A comoedia ugyanis 
szenvedélyesebb situatióiban a tragoedia magaslatáig emelked- 
hetik, és viszont a tragoedia csendes, bús jeleneteiben a minden
napi egyszerűségig ereszkedhetik le. — Maga a költemény is 
legyen vonzó, hogy kényekedve szerint vonhassa a nézőt, a hová 
csak akarja. A stylus különbözzék a cselekvő személyek jelleme 
és benső állapota szerint; más hangulat illik a haragoshoz, más 
a bánatoshoz, más a pajzánhoz és más a komolyhoz; különböznie 
kell végre a rang, kor, állás és vidék viszonyai szerint is.

A feldolgozandó tárgy tartozhatik a históriai vagy a kép
zeleti világba, azaz lehet régi, mások által már feldolgozott, 
vagy egészen új, az iró saját alkotása. Az elsőnél az író a 
hagyományt követi, azaz az elfogadott, megállapított és hagyo
mány és régiség szentesítette felfogásnak jellemét alkotja meg; 
itt tehát az kívántatik az írótól, hogy jellemzésében következetes 
és önálló legyen. A másiknál az iró egyéni nézetét követi és 
felfogása szerint alkotja meg drámája jellemeit. Ámde egészen 
uj jellemeket alkotni kissé nehéz dolog, mert ez esetben nincs 
az iró előtt olyan megállapított eszmény, melyet utánozhatna : 
ezért Horatius azt ajánlja, hogy tanácsosabb régi jellemeket és 
tárgyakat feldolgozni és feleleveníteni főleg olyanokat, melyek 
Homeros és az epikai költők feldolgozása által már ismeretesekké 
és közkedveltségüekké lettek, egyúttal útmutatást ad a szolgái 
utánzás kikerülésére; az iró ugyanis az ismert tárgyat uj és más 
oldalról való feltüntetés által tegye újjá és mintegy sajátjává :

Publica materies privati juris erit, si
Nec circa vilem patulumque moraberis orbem;
Nec verbo verbum curabis reddere fidus 
Interpres; nec desilies imitator in artum,
Unde pedem referre pudor vetet, aut operis lex.

A. P. v. 131—135.
Azonban ama tanács, hogy az iró jellemeit és tárgyát az 

epikából válaszsza, két hibára vezethet. Mert a hagyomány által
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szentesített tárgy fontossága és magasztossága sokat ígérő, da- 
gályos bevezetésre késztetheti az írót, a mi nagy viszásság; 
és az iró, ki tárgya feldiszitésére minden alkalmat megragad, 
félrevezettetik és nem követi a történelmi rend fonalát; ez által 
tárgya berendezése fonák, műve érdektelen és szellemtelen lesz. 
E két ferdeség eltorzította az epost, a drámában pedig kiáll- 
hatatlan. Mert a dráma nem a költő hízelgő reményével, 
hanem a cselekvő személyek valódi helyzetével kezdődik, be
vezetése tehát szükségkép még egyszerűbb, igénytelenebb. Az 
eszközt, melylyel mindkét hibát kikerülhetjük, kezünkbe adja 
Homeros bölcs eljárása, kit e pontban soha eléggé nem utánoz
hatunk.

Az első részben vázolt eme megjegyzések a költészet min
den fajára ráillenek : a következő második rész szorosan a drá
mára vonatkozik. Az első rész végén már kimutatta Horatius, 
hogy régi jellemek mikép dolgozhatók fel újra sikeresen : a má
sodik részt ismét a jellemek tanával kezdi meg, és főkellékül 
azt tűzi ki, hogy az iró ismerje jól az emberi életkor szokásait 
és különböző fokait. Bár e pontot már fentebb (v. 115 s köv.) 
érintette, de ismételve is megérdemli a megfigyelést, mert a 
drámában kiválóan fontos. Mivel a jellemek hamis vázolása 
megszünteti a valószínűséget és csalódást: e körülmény alkalmat 
nyújt néhány más hiba szellőztetésére, melyek ugyanoly hatás
sal bírnak. így  a drámában miért helyesebb némely dolgot a 
színpadon véghez vitetni, és másikat csak elbeszéltetni. A való
színűség tekintetéből megszorítja a „deus ex machina“ alkalma
zását és csak ott óhajtja igénybe venni, hol emberi ész, erő és 
okosság már nem képes a cselekvény csomóját megoldani. — 
Az actusok számát ötre teszi; az első tartalmazza az expositiót 
az ötödik a katastrófát, a három közbülső a cselekvény fejlő
désére szolgáljon; a színpadon egyszerre csak három beszélő 
személy legyen. A dráma személyei eszébe jutatják a chorust, 
így alkalmat vesz magának erről mondani el nézeteit. A chorus- 
nak kettős rendeltetése van, u. m. : helyettesít a drámában egy 
játszó személyt és összeköti az actusokat énekekkel, melyek 
hasznos oktatásokat tartalmaznak és az előadott eseményre rá
illenek. Mivel azonban a tragoedia eredetileg nem egyéb volt, 
mint egy zenével kisért karének — a honnan származott a karnak 
alkalmazása is a drámában — ez alkalmul szolgál egy rövid
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kitérésre, melyben a régi színházi zene egyszerűsége és az újnak 
tökéletesbitése van vázolva.

Kapcsolatban ezzel áttér Horatius egy drámai műfaj fejte
getésére, mely a tragoediával eredetét tekintve rokon, szerkezeté
nél fogva pedig ahhoz nagyon hasonló: ez a satyrdráma, mely szin
tén a tragoediának egy faja, de annyira sajátságos, hogy különös 
szabályokra szorul. Először is azon részeit fejtegeti Horatius, 
melyekben a tragoediától eltér. I t t  ismerteti a satyrdráma al
kalmazását és czélját, t. i. a köznép felderítésére szolgált ünnep
napokon komoly tragoediák eló'adása után; de hogy az, a mit a 
tömeg ízlésének áldozatáúl kellett hozni, a művelt osztálynak 
is élvezetes mulatsága legyen: ezért pontosan körülírja Horatius 
ezen műfajnak mivoltát, szerkezetét és nyelvezetét. Végre uta
sításokat ad illőbb tárgyak választására és meghatározza ezen 
költői műfaj szereplőinek a satyrusoknak jellemét. Ezek után 
áttér azon pontok fejtegetésére, melyekben a satyrdráma a tra
goediával megegyezik, t. i. a versforma fejtegetésére. Megjelöli 
az iambus természetét és sajátságát és korholja a római dráma
írók e tekintetben való hanyagságát és rósz ízlését; figyelmez
teti őket, hogy tanulmányozzák a görög m intákat:

Vos exemplaria Grraeca 
Nocturna versate manu, versate diurna.

A. P. v. 268—269.

Ekként a színházi zene és a satyrdráma fokozatos fejlődésén 
végig tekintvén a második főrészt igen tapintatosan a görög 
és római tragoedia és comoedia emelésére teendő intézkedések
kel rekeszti be. Egyfelől rámutat a római színház tökéletlen 
állapotára és emlékezteti honfiait, minő lépéseket tegyenek a 
dráma tökéletesítésében. I t t  azon nézetének ad kifejezést — 
melyet már fentebb érintettünk, — hogy a római költőkben nem 
hiányzik a teremtő erő, de a kidolgozásban nem pontosak és 
gondosak; ha e két körülmény karöltve járna : műveik maradandó 
becsűek lennének. Másfelől előkészíti az utat az epistola har
madik főrészére való átmeneteiére, melyben a római költők 
hanyagságának és gondatlanságának okait akarja kimutatni. 
Minden egyes hiba kimutatásánál a helyes ellenszert is meg
jelöli és egyúttal a helyes compositiora további szabályokat és 
utasításokat ad.

2
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A harmadik főrészben mindenek előtt nevetségessé teszi 
ama balga véleményt, mintha eszeló'sség és költői génié egy és 
ugyanaz volna. Azt hiszik sokan, hogy túlzott gondolatok és 
képtelenségek összehalmozása teszik a költőt költővé, és hozzá 
nem illik a komoly fontolgatás és tanulmány. Némely eszelős 
poeta annyira ment már, hogy magatartásában és arczkifejezé- 
sében az őrülthez hasonlít. Horatius gúnyolja e balga felfogást, 
és azt állítja, hogy bölcseség és józan ész a helyes compositio 
forrása és princípiuma; e czélból ajánlja egyfelől a socratesi 
philosophia, más szóval a moralis bölcsészet gondos tanulmányo
zását, másfelől az emberi természetnek, a poeticái erkölcsök 
ezen nagy mintaképének szorgos megfigyelését, szóval a valódi 
gyakorlati életnek tág ismeretét :

Scribendi recte sapere est et principium et fons.
Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae,
Verbaque provisam rem non invita sequentur.
Qui didicit, patriae quid debeat et quid amicis,
Quo sit amore parens, quo frater amandus et hospes, 
Quod sit conscripti, quod iudicis officium, quae 
Partes in bellum missi ducis: ille profecto 
Reddere personae scit convenientia cuique.
Respicere exemplar vitae morumque jubebo 
Doctum imitatorem, et vivas hinc ducere voces.

A. P. 309—318.
A bölcsészeinek a gyakorlati élettel való összekapcsolása 

szükségképeni. Mert a merev bölcsész élettapasztalat nélkül, 
a laicus alapelvek nélkül beszél és cselekszik. A kettő egyesülve 
elhárítja az egyoldalúságot és az emberi életről teljes és ki
merítő fogalmat ad; a költőt pedig, főleg a dráma-költőt, a 
tökély oly nagy fokára emeli, hogy az erkölcsök ilyetén rajzo
lása egymaga — egyéb fogyatkozások mellett is — képes vala
mely költemény sikerét biztosítani.

A római költők fogyatkozásainak egy másik oka alacsony 
és korlátolt neveltetésükben rejlik. A görög ifjú zsenge korá
tól fogva egész szellemével dicsőség után áhítozik : mig a 
római ifjú a nyerészkedési vágy által lebilincselve és ártalmas 
önző életelvek becsepegtetése által képtelenné válik nagy dolgo
kat gondolni és azokat ügyesen és gondosan kivinni :

Graiis ingenium, G-raiis dedit ore rotundo 
Musa loqui, praeter laudem nullius avaris.
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Romani pueri longis rationibus assem 
Discunt in partes centum diducere. —

— At haec animos aerugo et cura peculi 
Cum semel imbuerit, speramus carmina fingi 
Posse linenda cedro et levi servanda cupresso?

A. P. v. 323—326 és 3 3 0 - 332.
Egy harmadik akadály azon korlátolt felfogásban rejlik, 

mely a költészet czéljáról tápláltatik. A valódi költőnek a leg- 
nagyobb tökély után kell törekedni, és nem szabad azzal be
érnie, hogy egyik-másik kívánalomnak eleget tett. A költészet 
legnagyobb tökélye pedig az oktató és mulattató, a hasznos és 
kellemes egyesítésében á l l :

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae,
Aut simul et iucunda et idonea dicere vitae.

A. P. v. 333—334.
Főkellék az, hogy a didacticai költészetben vagy más költészeti 
faj oktató szakaszaiban a tantételek rövidek legyenek :

Quidquid praecipies, esto brevis, u t cito dicta 
Percipiant animi dociles teneantque fideles:
Omne supervacuum pleno de pectore manat.

A. P. v. 335—337.
a mulattató költészetben pedig legyen meg a valószínűség : 

Ficta voluptatis causa sint proxima veris,
Ne, quodcunque volet, poscat sibi fabula credi,
Neu pransae Lamiae vivum puerum extrahat alvo.

A. P. v. 338—340.
Mindkét tényezőnek azonban egy jó költeményben egyesülve 

kell lenni.
Ezek ellen azonban felhozhatná valaki azt, hogy ha a 

szigorú bíráló mindezeket a követeléseket figyelembe veszi és 
ezekhez ragaszkodik : akkor lehetetlen lesz neki eleget tenni, 
mert ennyi követelés inkább lehangolja a költőt semhogy fel
bátorítaná. Ezen ellenvetés ellen azt válaszolja Horatius, hogy 
az ő szigorú követelése nem terjed ki annyira, hogy teljesen 
hibátlan és tökéletes művet követeljen. Néhány jelentéktelen 
hiba és fogyatkozás a leggondosabb Írónál is előfordulhat; és 
valamint elvet egy egészen rósz költeményt, ha néhány sikerült 
részlet található is benne : úgy megfordítva néhány hiba nem 
fogja őt akadályozni abban, hogy oly költeményt, mely egész
ben véve sikerült, meg ne bámuljon. De meg nem is kívántatik

2*
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meg minden egyes műtől a tökély ugyanazon foka, mivel a 
költészet értékének különféle nemei vannak; másfelől meg sok 
túlszigorú bíráló előtt hibának tűnik fel, a mi voltakép nem az : 
mert némely része a költeménynek lehet kevésbé kidomborítva mint 
egy másik, a szerint a minő a megvilágítás és a távlat, honnan 
szemléljük. Mindez megegyezik a természettel, mely nem minden 
tárgyra nézve tűri meg az ékesítés ugyanazon fokát, és a köl
tészet végczéljával, mely csak így érhető el. A festészetre való 
utalás a legszerencsésebb magyarázata ezen igazságnak.

Ezek után figyelmébe ajánlja a római költőknek Horatius 
a szorgalmas és gondos tanulmányozását a műremekeknek és 
kimutatja hogy a középszerűség, mely más műágban eltűrhető 
és elnézhető, a költészetben meg nem engedhető. Mert a költé
szet gyönyörködtetni akar; e czéltól tehát nem szabad elmaradnia, 
mihelyt ettől eltér, sértő és visszatetsző lesz, mint a rósz zene, 
rósz illat, vagy minden egyéb, melynek czélja gyönyörködtetnia. 
Ha tehát a költészettel való foglalkozás csak kiváló tehetségnek 
van megengedve : szolgáljon ez intésül az Íróknak, hogy tehetség 
nélkül ne adják magukat erre, és hogy szigorú és gyakori javít
gatás nélkül semmit se bocsássanak a közönség elé :

Tu nil invita dices faciesve Minerva,
Id tibi iudicium est, ea mens; si quid tamen olim 
Scripseris, in Maeci descendat iudicis aures 
E t patris et nostras, nonumque prematur in annum, 
Membranis intus positis; delere licebit,
Quod non edideris; nescit vox missa reverti.

A. P. v. 385—390.
Végezetre Horatius kora kritikusainak azon fontos ellen

vetését taglalja, hogy, ha ugyanis a költészet annyi tanulmányt, 
gondot és óvatosságot igényel, mire való az ihlettség, melyen 
mégis minden megfordul a költészetben; talán az uralkodó fel
fogás ellenére azt akarja-e állítani, hogy a természeti adomány 
mitsem ér? Ez ellenvetésre Horatius következőleg válaszol :

Natura fieret laudabile carmen an arte,
Quaesitum est. Ego nec studium sine divite vena,
Nec rude quid possit video ingenium : alterius sic 
Altera poscit opem res et coniurat amice.

A. P. v. 408-411.
vagyis költői ihletségnek és gondos tanulmányozásnak párosulva 
kell lenni a jó költőben. Sőt tovább megy, és azt állítja, hogy
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a költő lehet bár a természet által megáldva, a művészetben 
teljesen kiképezve : azért saját belátása mások támogatása 
nélkül megbízható vezére nem lesz. Ezért a költői hajlamú 
Pisoknak okos, őszinte barátok választását ajánlja, kiknek jó- 
akaratu hajlama az előítéleteket, önhittséget és az iró tévedéseit 
mindenkor jó irányba terelje. Hogy pedig tanait és intéseit úgy 
a Pisoknak mint az ifjú irónemzedéknek a lelkére kösse: művét 
azon rettenetes következmények vázolásával rekeszti be, melyek 
a rósz költőt sújtják, ki az őrültség bizonyos fokáig szerelmes 
műveibe és ez által a világ megvetésének és gunyjának van 
kitéve.

M ark u sovszk y  Sám uel.
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Jelentés a tanintézet 18808i tanévi állásáról.

A. A főiskola kormánya.
1. A fő isko la  fe lü g y e lő je  nagyságos Mossóczy Lajos, 

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

kir. tanácsos; alelnök : Jeszenszky József; jegyző: Schneller 
István. Választott tagok : Dr. Celler Nándor, Chalúpka András, 
Günther M. "W., Heim Károly, Osztroluczky Géza, ifj. Richter 
Ede, Schulpe Emil, Sziklai Otto, Tomka Kálmán, Dr. "Wagner 
Lajos. — Hivatali állásuknál fogva : Trsztyénszky Ferencz, 
Fürst János, Freytag Victor, Michaelis Vilmos, Csecsetka 
Sámuel, Harmath Károly, Győrik Márton.

B. Gymnasium.
I. Tanári személyzet.

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 és a gymnasiumi 
zeneegylet elnöke.

2. Adamis Károly, rendes tanár, tanította a vallást az I. 
és II., latin nyelvet a II., magyar nyelvet az I., II. és IV., 
német nyelvet az I. osztályban, hetenkint 20 órában; az II- 
osztály főnöke és a tanári kézikönyvtár őre.

8. Bothár 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
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az V., VI., VII., VIII., természettant a VII. és V ili. osztály
ban hetenkint 16 órában; a természettani szertár ó're.

5. Győrije Márton, rendkívüli tanár, tanította a vallást és 
magyar nyelvet a III., a német nyelvet a II. és III., a földrajzot 
az I. és II., a történelmet a II. és III. osztályban betenkint 19 
órában; a III. osztály fó'nöke, a földrajzi és történeti gyűjte
mény ó're és agymnasiumi daltársulat elnöke, az alumneum és 
convictus ez évi gondnoka.

6. Harmatit Károly, rendes tanár, tanította a latint a III. 
és V., a magyar nyelvet és történelmet az V. osztályban heten
kint 17 órában; az V. osztály fó'nöke, a nem theologiai és az 
ifjúsági könyvtár ó're.

7. J)r. Hoffmann Frigyes, segédtanár, tanította a magyar 
nyelvet és történelmet a VI., VII. és VIII. osztályban heten
kint 16 órában; a V ili. oszt. fó'nöke, a magyar önképző-kör 
elnöke és a szerb könyvtár ó're.

8. Kámory Sámuel, rendes tanár, tanította a vallást az V. 
és a latint a VI. osztályban hetenkint 7 órában; a VI. osztály 
fó'nöke.

9. LisJca Sámuel, rendes tanár, tanította a vallást, a latin 
és német nyelvet, földrajzot és történelmet a IV. osztályban és 
tót nyelvet az algymnasiumban hetenkint 18 órában; a IV. oszt. 
fó'nöke s a tót könyvtár ó're.

10. MarJcusovszJcy Sámuel, rendes tanár, tanította a latin és 
hellen nyelvet a VII. és VIII. osztályban hetenkint 18 órában; 
a VII. osztály fó'nöke s a tanári értekezlet jegyzője.

11. Schneller István, rendes tanár, tanította a logikát és 
lélektant a VII. és VIII. osztályban hetenkint 2—2 órában; a 
theologiai könyvtár, az érem- és régiséggyűjtemény ó're, a gyors
írók társulatának és a gymn. gyámegyesület elnöke.

12. TrsztyénszJcy Ferencz, rendes tanár, tanította a vallást 
a VI., VÍI. és VIII. .osztályban hetenkint 2—2 órában.

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

14. Zorhóczy Sámuel, rendes tanár, tanította a latin nyelvet, 
mennyiségtant és állattant az I., ásványtant és természettant 
a III., természettant és vegytant a IV. osztályban hetenkint 
18 órában; az I. osztály fó'nöke.
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A hitoktatással az illető felekezetek egyházi elöljáróságai 
részéről meg voltak bizva :

15. Bószner János, róm. kath. hittanár.
16. Dr. Dávid Gyula, izr. hitszónok.
17. Grünsfeld Vilmos, izr. hitközs. vallástanító.

M e l lé k ta n í tó k  :
18. König Hugo, rendes rajztanító, tanította a rajzolást, 

mértani szerkezeti rajzot és szépírást hetenkint 14 órában.
19. Christe Ch. V., franczia nyelvtanár.
20. Gottl Ádolf, tornatanító.

II. Tantárgyak és tankönyvek.

a) K öte lezett tantárgyak.

Első osztály.

V allás tan  hetenkint 2 óra. Ószövetségi válogatott sza
kaszok alapján hit- s erkölcstani igazságok fejtegetése. T. K. : 
Pálffy József „Bibliai történetek,“ és Hübner „Biblische Hi
storien.“

L a tin  nyelv  h. 6 óra. Alaktan, rendes ragozás „verbum 
passivum “-ig, nemi szabályok, szavak emlékelése, elemezés, meg
felelő szó- s írásbeli fordítások. T. K. Schultz-Kiss latin nyelv
tana és gyakorlókönyve.

M agyar nyelv  h. 4 óra. Alaktan szó- és Írásbeli gyakor
latokkal; válogatott darabok értelmes olvasása és nyelvtani ele
mezése; költemények fordítása németre s emlékelése. T. K. Sá
rospataki magyar nyelvtan és Dlhányi olvasókönyve.

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

F ö ld ra jz  h. 3 óra. A természetrajzi és természettani 
földrajz alapvonásai. Térképek készítésének alapfogalmai. T. K. 
Dr. Schwicker F. H. és Debes atlasza.

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.

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

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

S zép írás  h. 1 óra.

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

alapján bit- és erkölcstani igazságok fejtegetése. T. K. mint az 
I. osztályban.

L a t in  n y e lv  h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendhagyó szókra nézve; a ragozhatlan beszédrészek, meg
felelő gyakorlatokkal élő szóval és írásban. T. K. Schultz-Kiss 
latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M agyar n y e lv  h. 2 óra. Az alaktan befejezése, elméleti
leg és gyakorlatilag; válogatott darabok olvasása és nyelvtani 
elemezése; költemények fordítása németre és emlékelése. T. K. 
Sárospataki magyar nyelvtan és Dlhányi olvasókönyve.

N ém et nyelv h. 2 óra. Az alaktan befejezése, elméletileg 
s gyakorlatilag. Prózai és költői darabok olvasása, elemezése, 
magyarra való fordítása és emlékelése. T. K. Rassmann nyelv
tana s Mager olvasókönyve I.

F ö ld ra jz  h. 2 óra. Az európai államok leirása, térképek 
készítése. T. K. Dr. Schwicker földrajza és Debes atlasza.

T örténelem  h. 2 óra. Ókori történelem életrajzi vázla
tokban. T. K. Zsilinszky M. vezérfonala és König tört. atlasza.

M en n y 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 z é p írá s  h. 1 óra.

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

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

L a tin  nyelv  h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan és a 
melléknevek és a névmások sajátságos használata. Szó- és Írás
beli óráról órára adott gyakorlatok. T. K. Schultz-Kiss latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.

S iebelis-Szam osi „Tirocinium poeticum“ czímű olvas
mányokból : I. 1, 1—48, 73—98, 3, 1—17, 4, 41—49, 69. —
II. 1, 1—30, 2—5, 7, 11—14, 16, 17. — Weller olvasókönyvé
nek X—XIV, 31. szakaszait elemezték és fordították, míg a 
Tirociniumból fordítottakat mind emlékelték is.

M agyar n y e lv  b. 2 óra. Magyar mondattan és körmon
dattan; írásbeli jegyek használata és helyesirástan, folytonos 
óráról órára készített példákkal. Irályi gyakorlatok. Költe
mények elemezése, emlékelése és szavalása. T. K. Sárospataki 
magy. nyelvtan és Erdélyi Indali Péter magyar olvasókönyve III.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Mondattan és körmondattan; 
helyesírási szabályok, megfelelő írásbeli gyakorlatok. Válogatott 
darabok olvasása, elemezése, magyarra való fordítása, emlékelése 
és szavalása. T. K. Rassmann nyelvtana és Mager olvasó
könyve 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.

Mennyiségtan h. 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 területök kiszámí
tása ; a három- és sokszögek hasonlósága. T. K. Mocznik-Szabóky.

T erm észettudom ányok  b. 2 óra. Első félévben: ásvány
tan. T. K. Szabó J. Második félévben: physica. A testek álta
lános tulajdonságai, a bőtan alapelemei. T. K. Greguss termé
szettana.

Negyedik osztály.
V a llá s ta n  b. 2 óra. Kér. bit- és erkölcstan. T. K. Tiseher- 

Margócsy : a kér. vallás alapvonásai.
L a tin  n y e lv  b. 6 óra. Mondattan, különösen idő- és mód-
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tan megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatokkal, prozódiából a 
lényeges szabályok s a római naptár. T. K. Schultz-Kiss latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.

Cornelius Neposból: Iphicrates, Chabrias, Timotheus, Da
tames, Eumenes és Phocion czímű szakaszok fordítása, elemezése 
otthon készített praeparatio mellett, és néhánynak emlékelése.

Siebelis-Szamosi Tirocinium poeticumának III. részéből : 
„A tavasz. A birvágy. Arion. Bacchus fölfedezi a mézet. Bat
tus. Latona parasztokat békákká változtat. Philemon és Baucis“ 
czímű szakaszoknak elemezése, fordítása és emlékelése.

M ag y ar n y e lv  h. 3 óra. Szókötéstan, u. m. a névragok, 
nevek, igék stb. használata. Szórend. Irálytan, különös tekin
tettel a levelezésre és az ügyiratokra, óráról órára készített házi 
gyakorlatokkal; válogatott szakaszok olvasása; költemények emlé
kelése és szavalása. T. K. Sárospataki m. nyelvtan, és Erdélyi- 
Indali P. olvasókönyve IY. k. írásbeli dolgozatok.

N ém et n y e lv  h. 2 óra. Helyesírás, mondattan és inter
punctio. Kellő Írásbeli gyakorlatok. Költemények és prózai dara
bok olvasása, fejtegetése, magyarra fordítása, emlékelése és sza
valása. 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 
mennyiségekkel, 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 allá s tan  h. 2 óra. Általános bibliai bevezetés. Részletes 
bevezetés az ótestamentomba és az apokryphus könyvekbe. Fu
tólag olvastatott majdnem minden könyvből egy vagy több darab. 
Részletesen volt magyarázva: Példabeszédek 15. Zsoltár 61. 65.
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I. Móz. 22. V. Móz. 13. I. Kir. 9. 11. Krón. 32. Ésaiás 40. 41. 
Jób. Az újtestamentomból a Hegyi beszéd.

L a t i n  n y e l v  b. 5 óra. A latin mondattan ismétlése. 
Caesar: De bello gallico II., III., IV. Könyv nélkül II. 5, 14, 
20 és Schultz gyakorlókönyvéből a mytbologiát. — Ovidius ke
servei : I. 3, (könyv nélkül is). — Naptár II. 83 —118 (könyv 
nélkül is.) II. 195—242, 475—512 és 687—710. — Átváltozások
I. 163—415, II. 1—366. — Hetenkint egy-egy gyakorlatot ké
szítettek majd otthon, majd az iskolában.

H e l l e n  n y e l v  h. 4 óra. A fő- és melléknév, névmás és 
számnév ejtegetése; a rendes hajtogatáséi co 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 Dávid István elemi olvasókönyve.

M a g y a r  n y e l v  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 é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Szókötés gyakorlatokkal és mon
datképek készítésével. Mager olvasókönyvének II. kötetéből 
prózai és költői darabok olvasása, magyarázata, emlékelése.

A kevésbé haladottakkal hetenkint 2 órában nyelvtani 
tanulmányok és fordítások magyarból németre. Márgai K. „Auf
gaben für den deutschen Unterricht“ czímű könyvéből 1, 5, 8, 
9, 12. és Zsilinszky Mih. : A magyar költészet és szónoklat kézi
könyvéből : a Lech melletti döntő ütközet 955, és Konstanti
nápoly eleste.

T ö r t é n e l e m  h. 4 óra. Ókor: a khámi, sémi és indo- 
germán népek története Augustusig, főtekintettel a népek mívelt- 
ségére. T. K. Ribáry : Világtörténelem I.

M e n n y i s é g t a n  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 r m é s z e t t a n  h. 3 óra. Ásványtan. T. K. Dorner ás
ványtana.
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Hatodik osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Egyháztörténelem a vestfáliai 
békekötésig bezárólag. T. K. A kér. egyház története Pálffy 
Józseftől.

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. M. T. Ciceronis pro P. C. Sulla. 
— P. Virgilii Maronis Aeneidos Liber V. 142 — VI. 155. Könyv 
nélkül: Sulla c. 1—16. Aen. V. 485—664. — A latin nyelvtan 
ismétlése. Hetenkint egyszer latin irály.

H e l l e n  n y e l v  b. 4 óra. A rendes co igék hajtogatása 
befejezve, a in és rendhagyó igék; eló'készület, elemezés, szó- és 
írásbeli fordítás. T. K. Curtius nyelvtana és Schenkel-Horvátb 
Chrestomathiája Xenophonból : Anabasis: I. II. III.

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

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Versmérték- és költészettan. 
T. K. Grédy F. M. „Die deutsche Poetik“ és Mozart: Lesebuch 
für O. G. I. kötete.

A kevésbé haladottakkal úgy mint az V. osztályban.
T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. Az ókor a nyugoti r. császárság 

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

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Ellenkező' mennyiségek, hat 
műtét többtagú egész mennyiségekkel, törtekkel, hatványokkal, 
gyökmennyiségekkel. Egy gyökű hatványok, végszerűtlen meny- 
nyiségek, első' és másodrendű egyenletek, egy és több ismeretlennel.

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

T e r m é s z e t r a j z  h. 3 óra. A téli félévben rendszeres 
állattan. T. K. Mihálka Antal állattana. A nyári félévben rend
szeres növénytan kézirat nyomán.

Hetedik osztály.

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Egyháztörténelem: általános, a 
vestfáliai békekötéstó'l korunkig, s hitjavítás története Magyar- 
országon. Pálffy J. tankönyve.
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L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Cicero in Catilinam I, III., in 
Verrem IV. 1—35. Vergilii Aeneidos VI. — Latin stylistica és 
irálygyakorlatok.

H e l l e n  n y e l v  h. 4 óra. Homeros Iliasa I, III, VI. — 
Xenophon Cyropaediájából összefüggő egészet képező szakaszok. 
Homerosi dialectus.

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

N é m e t  n y e l v  k. 2 óra. Irodalom történet az ókortól 
Klopstockig. T. K. Kluge Hermann : „Geschichte der deutschen 
Nationalliteratur“ és Weber Gy. olvasókönyve. Költői olvas
mány : Goethe’s Hermann und Dorothea. Irályi dolgozatok.

T ö r t é n e l e m  h. 4 óra. Az újkor története a bécsi con- 
gressusig. T. K. Ribáry Ferencz Egyet. Tört. III. k.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Tudományos tárgyalása az 
arányoknak. Láncztörtek, másodrendű egyenletek, logarithmusok, 
sorozatok. M értan: trigonometria és kúpszeletek. T. K. Mocznik.

T e r m é s z e t t a n  h. 2 óra. Delejesség. Villanyosság, hő. 
T. K. Abt.

T i s z t a  l o g i k a  h. 2 óra. T. K. Beck J.

Nyolczadik osztály

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Hit- és erkölcstan. T. K. Zsilinszky 
M. Kér. hit- és erkölcstan.

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Tacitus Annales I. 1—62. Hora
tius Od. I. 1, 3, 17, 18, 22. II. 1, 6, 7, 17, 18. III. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 24, 29. Epod. 1, 2. Sat. I. 1, 6, 9. II. 1. Epist. I. 10. 
Ars poetica. A római irodalom rövid áttekintése. — Irályi gya
korlatok.

H e l l e n  n y e l v  h. 4 óra. Homeros Iliasa XVI. XVIII. 
XXII. Plato Socrates védelme. Homerosi dialectus. A hellen 
epos, lyra és dráma fejlődése.

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

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Irodalomtörténet Wielandtól az
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újabb korig. T. K. Kluge H. és Weber Gŕy. olvasókönyve. — 
Költői olvasmány: Schiller: Wilhelm Teli. Irályi dolgozatok.

T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. A magyarok története 1848-ig. 
T. K. Ladányi G. nagyobb történelmi kézikönyve.

T e r m é s z e t t a n  h. 3 óra. Erőtan, hangtan. T. K. Abt.
M e n n y i s é g t a n  h. 1 óra. Bővített ismétlése a multévi 

tárgyaknak.
T a p a s z t a l a t i  l é l e k t a n  h. 2 óra magyarázat szerint. 

Segédkönyvül Dr. Pauer Im re: Tapasztalati lélektana ajánltatott.

b) F e lté te le sen  kötelező és m ellék-tárgyak.

1. T ó t n y e l v  h. 2 óra. Alaktan, olvasás, elemzés, fordítás 
és emlékelés.

2. F r a n c z i a  n y e l v  h. 2 óra. 1 ft. 50 kr. havidij mellett.
3. M é r t a n i  s z e r k e z e t i  r a j z  h. 2 órában azok számára, 

kik a polytechnicumra készülnek.
4. S z a b a d k é z i  r a j z .  A rajzolásban 75 tanuló több 

csoportozatra osztva nyert oktatást h. 4—4 órában. Tandíj egész 
évre 10 ft. 50 kr.

5. T o r n á s z a 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; Vasskó Gyula, segédtanár.
3. Rendkívüli tanár : Liska Sámuel.

II. Előadott tantárgyak.

Első tanfolyam.

1. Ókori egyháztörténet füzetek szerint h. 4 óra. — C s e 
cs e t  k a.

2. Bevezetés az Uj-testamentoniba az I. félévben h. 2 óra, a 
II. félévben h. 3 óra. Az egyes könyvek története. — Vasskó.

3. Újszövetség magyarázata. Máté evangelioma az I. félévben 
h. 3 óra, a másodikban h. 2 óra. — Yasskó.

4. lieber nyelv h. 3 óra. Nyelvtan. — Elemezve és magya-
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rázva: I. Móz. 2. 3. II. Móz. 14. Josua 3. Bírák 14. II. Sám. 
21. I. Kir. 14. — K á mo r y .

5. Bibliai régiségtan h. 2 óra. — K á m o r y .
6. Gyakorlati theologia h. 1 óra. Gyakorlatilag magyarázott 

evang. perikopák alapján egyszerű és bővített beszédvázlatok 
készítése. — T r s z t y é n s z k y .

7. Theologiai encyclopaedia h. 2 óra. — Sc h n e l l e r .
8. Vallástörténet h. 4 óra. — Sc h n e l l e r .
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Vasskó.

Második tanfolyam.

1. Ókori egyháztörténet h. 4 óra, az első évesekkel együtt. 
— C s ec s e t k a .

2. Ó-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Sámuel 26—31.
II. Sám. I. rész. Zsoltár 60—66. Ésaiás 40—42. A héber nyelv
tan ismétlése. — K á mo r y .

3. Kér. hittan h. 5 óra. — Yasskó.
4. Neveléstan h. 2 óra. — S c h n e l l e r .
5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. Kómái levél. — 

S c h n e l l e 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 r s z t y é n s z k y .

7. Homiletikai gyakorlatok h. 1 óra. Első félévben : Egy
házi beszédek készítése, elmondása, bírálata. Második félévben : 
Alkalmi beszédek szerkesztése, felolvasása, megbirálása. — 
T r s z t y é n s z k y .

8. Vallástörténet h. 4 óra. — S c h n e l l e r .
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Yasskó.

Harmadik tanfolyam.

1. Kér. erkölcstan h. 4 óra. — Cs e c s e t ka .
2. Egyház jog h. 4 óra. — Cs ecs e t ka .
3. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Első félévben : Egyházi 

vallásoktatás elmélete (katechetika.) Második félévben lelki
pásztorkodás elmélete. — T r s z t y é n s z k y .

4. Katechetikai és liturgikai gyakorlatok h. 1 óra. Első fél
évben : Katechetikai dolgozatok és katechizálás. Második félév
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ben : Egyházi ügyvitel s ügyiratok szerkesztése. Szertartási 
gyakorlatok. — T r s z t y é n s z k y .

5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. Római levél. — 
S c h n e l l e r .

6. O-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Sára. 26—31. 
II. Sám. 1. Zsoltárok 60 — 66. Ésaiás 40-42 . r. — K á m o r y .

7. Ó-testamentomi bevezetés h. 2 óra. — K á mo r y .
8. Latin nyelv h. 1 óra — Vasskó .

Feltételesen kötelező' tantárgy a bibliai tót nyelv h. 2 óra. 
Alak- és mondattan, elemzó' olvasás, fordítás, irályi dolgozatok 
és szavalás. Olvasókönyv: Új-testamentom. — Li ska .

E tanévben a theologiai intézet hallgatói szent beszédeket 
tartottak a pozsonyi magyar-tót templomban s a közel fekvő 
ev. egyházakban. Azonkívül az algymnasiumi tanulók számára 
novembertől márczius végéig 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.

Az új tanév küszöbén nem csekély aggodalommal néztünk 
annak megnyitása elé. Ugyanis főiskolánk két jeles veteránja, 
ki lyceumunk történetében kiváló helyet foglal el, részint előre
haladott koránál fogva részint pedig gyógyíthatatlan betegség 
gyötrelmei következtében testi erejében annyira megfogyatkozott, 
hogy működésük továbbra való folytathatása csakugyan kér
désesnek látszott. Aggodalmunk hála istennek! csak részben 
valósult, mert Fuchs  A l b e r t  tanár úr Stájer ország egészséges 
és regényes táján a nyári szünnapok alatt annyira felidült, 
hogy kevéssel a tanév megnyitása után körünkbe visszatérve, 
működését újra megkezdhette. L i e h n er  P á l  tanártársunk fáj
dalom ! a félt eredménynél gyászosabbal lepett meg. Köztudo
mású dolog, hogy lyceumunk ezen kiváló tanférfiát számos évek 
óta csak törhetlen lelki ereje párosulva tántoríthatatlan köteles
ségérzetével tartotta fenn hű munkásként az általa olyannyira 
hőn szeretett tanári pályán. Mily erőmegfeszítéssel! azt tudjuk

3
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mi, kik, a mily örömmel osztoztunk volna munkájának sikerében, 
ép oly részvéttel kisértük egészségének hanyatlásában. Végre 
annyira erőt vett rajta a romboló betegség, hogy magát talán 
túlszigorúan bírálva további munkálkodásra képtelennek találván, 
elhatározta, hivataláról való lemondását beadni. Azt hiszem, 
nem követünk el szerénytelenséget az általunk tisztelt kartárs 
irányában, ha a tanári karhoz intézett s 1880-ik évi augustus 
14-éról keltezett búcsúleveléből a következő sorokat ide igtat- 
juk : Karlsbadi gyógyvízivásom folytán e napokban rajtam ész
lelt kórjelek majdnem bizonyossá teszik, hogy tanári köteles
ségeimnek folytonosan kitartó teljesítésére elégséges munkabíró 
testi erőm most nincs és jövőre is alig remélhető. A múlt ta 
vaszkor szerzett tapasztalatokból szinte világos, hogy munkaerőm 
akkor fogyatkozik leginkább mikor legszükségesebb t. i. a ta 
vaszi hónapokban. Mindezeket gondolóra véve kötelességemnek 
tartottam resignatiomat a „nt. patronatusnál benyújtani.“ — A 
convent Lichner tanár lemondását őszinte sajnálattal vette tu
domásul s a bokros érdemű tanárnak kegyeletteljesen megsza
vazott hálás elismerést jegyzőkönyvileg megörökítvén, küldött- 
ségileg is kifejezte mély fájdalmát. A tanári kar testületileg 
búcsúzott el collegájától. Őszinte szivünkből kívánjuk, hogy 
volt munkatársunk, ki legjobb erejét a tanításnak szentelte és 
életét olyannyira összeforrva találta az iskolával, mint azt a 
tanári karhoz czímzett búcsúlevelében Szirmaitól és Cicerótól 
kölcsön vett szavakkal kifejező: extra cathedram mihi nulla 
est vita vitalis — már most csendes magányba visszavonulva 
és egyedül a tudományokkal foglalkozva, helyre állt egészség
ben háborítatlanúl élvezze számos éven á t a megérdemlett nyu
godalmat.

A hálás kegyelet sugalata e helyen egy másik tanférfiu- 
ról is készt megemlékeznünk, ki 24 éven át lyceumunk ifjúsá
gának nevelése körül buzgón fáradozott s ki finom classikai 
képzettségén kívül főleg a szánszkrit nyelvvel való foglalkozása 
által hazánk tudósai között méltó helyet foglal el. Ez Tamaskó 
I s t ván ,  kinek életéről leginkább saját hátrahagyott jegyzetei 
nyomán a következőket közöljük. Született 1801-ben február 11. 
Pozsonyban egyszerű polgári családból. A gymnasiumi valamint 
a theologiai két évi tanfolyamot a pozsonyi lyceumban elvégez
vén, 1822-ben az I. és II. gymnasialis osztályban mint helyet-



35

tes tanító 6 hónapig működött, azután theologiai tanulmányai
nak folytatása végett az épen akkor Bécsben megnyitott protest, 
theologiai intézetnél beiratkozott. Más fél évi ott tartózkodása 
vitán Surányban több évet töltött mint nevelő', utána egy évig 
Pozsonyban mint házitanitó időzött, mig végre a kormány a 
protestáns ifjaknak a németországi egyetemek látogatását meg
engedvén, Tamaskó a pozsonyi egyház főnökei által nagyobb se
gélypénzzel ellátva Göttingába mehetett, hol 2 évet töltött. Ott 
egyebek közt a híres Ewaldnál tanulta a szánszkrit nyelvet és 
Tychsennél az arab nyelvet, miután azt írta volt neki egy po
zsonyi lelkész, hogy Pozsonyban az arab nyelv tanítását is be 
fogják hozni. Németországból Halle és Berlin városokon keresz
tül ismeretekkel gazdagítva té rt vissza szülővárosába, hol egy 
évig mint tanító működött az akkor virágzó Blaskovics-féle 
nevelőintézetben, s miután a pozsonyi főiskolában egy tanszék, 
melynek elfogadására már azelőtt lekötelezte magát, nem jött 
üresedésbe, elfogadta a bazini magasabb polgári iskolánál az 
igazgatótanári állomást, melyben 1838-ig megmaradt. Ez évben 
a pozsonyi lyceumhoz mint a syntaxis tanára subrectori czim- 
mel lett meghiva, mely hivatallal a catechetai működés egybe
kötve volt. Midőn 1850-ben a lyceumban nagy váltózások tör
téntek, Tamaskó a felsőbb gymnas, osztályokban a német nyelv 
tanításával lett megbízva, s ugyanazon évben a városi főreál
tanoda felsőbb osztályaiban a ev. protest, vallástan előadásával. 
1862-ben, látván hogy a német nyelv tanítása a tanuló ifjúság 
körében sok nehézséggel jár, az egyházgyülekezet beleegyezésé
vel lyceumi tanszékéről lelépvén ezt az aggkorához képest csen
desebb leányiskolával cserélte fel, e mellett azonban állását a 
városi főreáltanodánál megtartotta. A gyöngéd ifjúság körében 
még tiz évet töltött tanítva s már azt gondolá :

„Hoc quoque me manet, u t pueros elementa docentem 
Occupet extremis nunc annis balba senectus. “ Horat. epist. 

midőn a pozsonyi egyház 1872-ben a 71 éves tanárt a megér- 
demlett végleges nyugalomba helyezte. Ezen időtől fogva 
egészen 1879. még csak a reáliskolában mint vallástanár mű
ködvén, 1881-ik évi január 27-én rövid betegség után bekövet
kezett haláláig egyedül a tudományos foglalkozásnak élt. Ko
szorúkkal dúsan megrakott koporsóját nagy számú közönség ki
sérte ki az örök nyugalom helyére, fényes tanúbizonysága azon

a*
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köztiszteletnek, melyet a nyájas szelidségű, hazafias érzelmű 
tanár és a tudományok előmozdítása körül buzgón fáradozó tudós 
méltán kiérdemelt. Béke lengen porai felett!

Tamaskónak gazdag irodalmi és tudományos foglalkozásá
ról tanúskodnak következő nyomtatásban megjelent művei: 1. De 
causis linguae Sanscritae Dissertatio. Posonii 1831. 2. Német 
nyelvkönyv. Pozsony 1844. 3. 0  cs. kir. Fönsége József fo'her- 
czeg, Magyarország Nádorának hivatala félszázados örömünne
pére, a pozsonyi A. h. főoskola. MDCCCXLVi. Szánszkrit ver- 
sezet. 4. „Hymni aliquot Yédici legibus metricis in Latinum trans
la ti“ a pozsonyi ág. h. evang. főiskola 1859/fi0. évi tudósítványá- 
ban. 5. Vezérfonal a világtörténeti elbeszélésekre 1845. 6. Da- 
nielis Bersenii poetae eclogae latinis versibus redditae. 1880. 
7. A „Szózat“ latinul. 1880. Azonkívül több kéziratban meg
levő dolgozat.

Licbner tanár úr lemondása következtében megürült clas
sica philologia tanszék betöltése az új tanév küszöbén égető 
szükséggé vált, miután a meglevő tanerők annak ideiglenes el
látására nem vállalkozhattak. A convent a tanári karnak a 
megürült tanszéknek egy rendes tanárral való betöltése iránt 
te tt indítványát magáévá tévé s egyúttal kimondta, hogy az 
idő rövidsége miatt pályázatot nem hirdet, hanem a tanári kar 
által egyhangúlag ajánlott Ma r kus ovsz ky  Sámuel  urat ren
des tanárnak megválasztja, ki ezen meghívást el is fogadta. — 
Markusovszky Sámuel 1851-ik évi deczember 24-én Szomolnokon, 
Szepes megyében, született. A gymnasiumi tanfolyamat a de- 
breczeni reform, főiskolában, egyetemi tanulmányait pedig a 
budapesti kir. tudom, egyetem bölcsészeti karánál végezte, mely 
egyetemi cursuson át a kir. tanárképző intézetnek is tagja volt. 
Tanulmányainak befejezte után tanárrá képesíttetett a buda
pesti orsz. tanárvizsgáló bizottság által a eláss, philologiából. 
Két évig a budapesti m. kir. tanárképző intézet gyakorló fő- 
gymnasiumában, egy évig pedig az aradi kir. főgymnasiumnál 
mint segédtanár működött. Isten áldása legyen ez új tanerővel 
mindig viruló egészséggel, ki egy évi körünkben való tartózko
dása alatt kartársainak és a tanuló ifjúságnak osztatlan bizal
mát és szeretetét megnyerő!

A be i r a t á sok  augustus-hó 28-kától september-bó 3-ig, a 
felvételi javító- és pótvizsgálatok september-bó 1—3-ig tartattak
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meg; a tanév ünnepélyes megnyitása september-hó 4-én történt, 
a rendes tanítás pedig september-hó 6-án kezdődött. Az 1-ső 
osztályba való beiratásoknál netalán mutatkozó túltömöttségnek 
a tanári kar az által igyekezett elejét venni, hogy a felveendó'k 
számát 63-ra állapította meg.

A lýceum jól t evőinek emlékére szokás szerint novem
ber-hó 30-án hálaünnepély tartato tt a következő' műsorozattal:

1. „ E rő sá r  a mi Istenünk.“ Énekli a gymnasiumi dalárda.
2. „Emlékbeszéd.“ K o rb é l ý  Gézától, eló'adja a szerzó'.
3. „Egy anya végső szavai búcsúzó fiához,“ költemény

J e s z e n s zk y  Ignácztól, eló'adja a szerzó'.
4. „An die Gönner des L y c e u m sóda Me n y h á r d  Frigyes

től, eló'dja a szerzó'.
5. „K dobrondincom.“ (A jóltevó'kböz.) Cz i mrák  Jánostól,

eló'adja a szerző.
6. „Hálaszó“ költemény K i s s Kálmántól, előadja a szerző.
7. „Ima,“ férfikar Gluck V. K.-tó'l. Énekli a gymnasiumi

dalárda.
A május i  v iga lom május-bó 17-én a zergebegyen és 

onnan folytatólag a 3-dik bimbóbáznál díszes és nagyszámú kö
zönség részvéte mellett lett megtartva.

A félévi  v i z sgá l a t ok  a szokott időben január- és junius- 
hó második felében tartattak  meg.

A múlt évi é r e t t s ég i  v i z sg á l a t o k  főtiszt, és nagys. 
Geduly  Lajos superintendens úr elnöklete alatt junius-hó több 
napján tartattak a nyilvános tanulókkal. Vizsgálatra jelentkezett 
44 tanuló, a vizsgálattól visszalépett 8. A megvizsgáltak közül 
érettnek nyilváníttatott 28, és pedig kitüntetéssel 3, jó ered
ménynyel 15, egyszerűen érettnek 10; visszavettetett 3 hónapra 8. 
Érettségi magánvizsgálatra jelentkezett 2 tanuló, ki jó ered
ménynyel érettnek Ítéltetett.

A september-bó 28-án megtartott érettségi vizsgálatra 
jelentkezett 14, részben visszalépett részben visszavetett nyil
vános tanuló, kik közül 3 jó eredménynyel, 5 egyszerűen érett
nek ítéltetett; 3 hónapra lett visszavetve 4, egy évre 2.

Január-hó 31-én tarto tt érettségi vizsgálatra jelentkezett 
5 nyilvános és 2 magántanuló, kik közül 2 jó eredménynyel, 
3 egyszerűen érettnek Ítéltetett, 2 pedig a junius-bóban tartandó 
javitóvizsgálat letételére utasíttatott.
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Február-hó 16-án intézetünk magántanulója Róth Ada 
kisasszony az egyetemes gyűlés különös engedélyezése folytán 
érettségi vizsgálatra bocsáttatván, azt kitűnő eredménynyel meg
állotta.

A folyó évi érettségi vizsgálatok eredményét az lSS^-diki 
értesítőben fogjuk közzétenni.

A gymnas i umi  önsegélyző  intézet, alapszabályainak a 
pártfogóság által f. é. május 1-én történt meg#ősitése után, a 
jövő tanév kezdetével fog életbe lépni. Bővebb közleményeket 
ezen intézetről az „Ifjúsági egyesületek“ rovatában szolgáltatunk.

A tanuló ifjúság magaviseletét ez évben is nagyobb részt 
megfelelőnek részben dicséretre méltónak mondhatni, egynémely 
esetben azonban szigorúbb fegyelmi eljárás alkalmazása elkerül
hetetlen volt. — A tanulók egészségi állapota a városunkban 
is mutatkozott hímlőjárvány daczára sem mondható kedvezőtlen
nek, noha többen huzamosb betegségben szenvedtek, azonban 
fájdalommal kell felemlítenünk, hogy egy szépen fejlődő s 
minden tekintetben nemes jellemű tanulónk, szüleinek egyedüli 
öröme, a halál áldozata lett. Ez Prónay Aurél, ki 1864. 
évi november 21-én Verbón, Nyitra megyében született s 
mint VII. osztálybeli tanuló már beteges állapotban hozzánk 
visszatérve a rajta sikeresen megejtett s általa türelemmel ki
állott gyógymetszés daezára nem volt életben megtartható. Meg
halt 1880. évi november 20-án. Nyugodjék békében!

E. Taneszközök és gyűjtemények.
I. Könyvtárak.

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

2. A n a g y  k ö n y v t á r  theologiai osztályában van 3935 mű 
5328 kötetben. Könyvtárnok : Schneller István, tanár. A könyv
tá r ez évben a következő művekkel gyarapodott, nevezetesen : 
A j ándék  u t j á n  : nagytiszteletü Glatz Henrik lelkész úr ha
gyatékából nt. Glatz Jakab kiérdemült esperes úrtól a követ
kező és kedves művekkel: Lipsius: Dogmatik; Rothe: Zur Dog
matik; Hagenbach : theol. Encyclopaedie; Rothe: theol. Ethik; 
Schleiermacher: Christi. Glaubenslehre; Kámory: Biblia; Schenkel: 
Christi. Dogmatik, Schenkel: das Charakterbild Jesu; Kahnis: 
Lutherische Dogmatik; Hase : Dogmatik; Rückert: Theologie;
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Hagenbach : Eiicyclopoediája; Biedermann: Christi. Dogmatik; 
L utliard t: Compendium der Dogmatik; S trauss: Christi. Glau
benslehre; Kant: Kritik der reinen Vernunft; Schenkel: Grund
lehren des Christentlmms; Schweizer: Christi. Glaubenslehre; 
Hilgenfeld: Hist. krit. Einleitung in d. N. T .; Renan: Das Leben 
Jesu; Weiss: Biblische Theologie; Rückert : Christi. Philosophie; 
Brendel: Handbuch des Kirchenrechts; Baumgarten Crusius: 
Grundzüge der biblischen Theologie; Baur : Vorlesungen über 
N. T.-liche Theologie; Reuss : Geschichte der h. Schriften; Bret- 
schneider : Dogmatik; Hutterus redivivus; Neander: Das Leben 
Jesu; Levin: das Leben Jesu; Neander: Geschichte der christl. 
Religion; Palmer: Paedagogik; Rosenkranz: Encyclopaedie der 
theol. Wissenschaft; Hugo Blair: Vorlesungen über Rhetorik; 
Herzog: Realencyclopaedie für prot. Theologie und Kirche; Hahn: 
Biblia hebra'ica; Harless : Christi. E thik; Erdmann : Grundriss 
der Metaphysik und Logik. — Nagytiszteletü Leška János es
peres úrtól : Jan Leška : Obrana augšpurského vyznani 1 fűz.; 
a „Kor uhew“ nt. szerkesztőitől : Tíistoletá jubileijní slavnost 
Knihy Svornosti, 1 füz.; nt. Fürst János lelkész úrtól : H. 
Müller : Geistl. Erquickstunden 1667.

V é t e l  u t j á n :  Portig : Die Religion und die Kunst 2 k. 
— Gyarapodott tehát összesen 41 művel, illetőleg 70 ötét ésk 
2 füzettel.

Az olvasott könyvek száma ez évben 377 kötet.
3. A l y c e u m i  k ö n y v t á r  nem t h e o l o g i a i  szakai ,  a 

m .  és IV. számú teremben, jelenleg az 1880. év május végén 
10236 mű által (17877 kötetben) vannak képviselve. Az elmúlt 
iskolai évben szaporodott :

V é t e l  ú t j á n  : Curtius : A görögök története III. és IV. 
köt. — Nisard : A franczia irodalom története. II .—IV. k. — 
Teuffel : Gesch. der röm. Literatur. — Delbrück: Einleitung in 
das Sprachstudium. — A rendt: Technik d. Exper. Chemie. I. — 
Sonklar : Lehrbuch der Geographie. 2 k. — Balassa Bálint b. 
költeményei. — Harms : Gesch. der Philosophie seit Kant. — 
Ribáry F. : Képes világtörténet. I. II. — Zeller : Gesch. der 
Philosophie der Griechen. III., 1. — Reclus: A föld. II. — 
Erisman : Egészségtan. — Georges: Lat. deutsch und deutsch 
latéin. Wörterbuch. 4 k. — Pape : Die griech. Eigennamen. — 
Pulszky Fer. : Életem és korom. II. — K ossuth: Irataim II. —
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Oncken : Allgem. Geschichte. 19—32. füz. — Magyar Lexicon, 
51.—70. füzetig. — Széchényi B. gr. keleti utazása.

A j á ndé k  ú t j án  : Nagys. és főt. Geduly sup. ú r: A magy. 
kir. min. IX. jelentése a közoktatás állapotáról. — Nagyságos 
Osztroluczky Géza úr : Schliemann, Ilios. — A magy. tudom, 
akadémia : 11 köt. és 33 füzet. — A „Franklin“ társulat Buda
pesten : 1 köt. — Steiner Zs. könyvkereskedő'. 1 köt. — Tamaskó 
István tanár. 1 füz. A magyarhoni kárpátegylet és Wigand K. F. 
1—1 k. — Zöllner, lipcsei tanár, Matueha Konrád úr által 1 köt.
— Matueha Konr. úr 4 köt. és 2 füz. — Nagys. Bacsák P. úr 
1 füz. — Tamaskó kisasszonyok 1 köt. — Willerding főtörzs- 
orvos úr 6 köt. — Kesztler Tiv. úr 1 köt. s 3 füzet. — Stromszky 
László IV. oszt. tanuló : Ueber Land und Meer. Jahrgang 1873. 
1877. — Fuchs tanár úrtól : 11 mű 18 kötetben. — Az olvasók 
száma 1245. — Őre: Harmath Károly, tanár. Segédekül fára
doztak : Hückl E. VIII., Schneider Viktor, Balhauser István. 
Kern Lajos és Geiger F. VII. és Grósz Sándor VI. 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. — Természet- 
tudományi közlöny. — Unsere Zeit. — Literarisches Central
blatt. — Repertorium für Experimental-Physik. — Paedagogium.
— Philologiai közlöny.

I f j ú s á g i  k ö n y v t á r .  Ez 568 műből (731 kötetben) áll 
és egy tanteremben lévén elhelyezve, a télen át is felnyittatott. 
Az olvasók száma, túlnyomói ag algymnasiumbeliek 3680. Heten- 
kint 80—120. A szaporodás az elmúlt évben :

V é t e l  ú t j á n :  A magyar ifjúság könyvesháza 7—9. és 
13—18. füzet. — Faulmann : Geschichte der Schrift (vége.) — 
Hasznos mulattató. 1881. — Heksch : Die Donau (vége.) — 
Szalay J. : A magyar nemzet története 26—34. füz.

A j á n d é k  ú t j á n :  A Franklin társulat Budapesten: 
Ifjúsági iratok tára V—X. és Jeles irók iskolai tára IX., X., 
XII., összesen 9 füzet. — Taubinger Béla volt III. oszt. tanuló 2, 
Stromszky László és Dömötör Pál IV. oszt. tan. 1, 1, Liska 
Vilmos III. oszt. tan. 2, Spenlinger János, Schuh Viktor és 
Scultety Kálmán III. oszt. tanulók 1—1 kötetet.

E könyvtár őre is Harmath Károly, tanár. Segédek voltak:
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Puck Oszkár, Trsztyénszky Ferencz, Jeszenszky Géza 1Y. és 
Liska Vilmos, Oeller György III. oszt. tanulók.

5. T a n á r i  k é z i  k ö n yv t á r :  293 köt. Őre: AdamisK.t r .
6. T a n u l ó  i f j ú s á g i  k ö n y v t á r a k  :
a) A theologiai magyar önképzó'-kör könyvtára áll 1236 

kötetből.
b) A gymnasiumi magyar önképző-kör könyvtára áll 2100 

kötetből.
c) A német önképző-kör könytárában van 630 kötet.
d) A tót könyvtárban van 1525 kötet.
e) A szerb könyvtárban van 592 kötet.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 42883 kötet.
A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és lemásolt 

kézirat.
Sí. Egyéb gyűjtemények.

1. A t e r m é s ze t t a n i  múzeumban van :
Nyugtán és mozogtan 83, bignyugtan és higmozogtan 39, 

légnyugtan és légmozogtan 28, fénytan 130, delejesség 20, dörzs- 
villanyosság 58, galvanismus 49, hangtan 21, hévtan 29, vegy
tani szer 74, vegytani anyag 326, csillagászati földrajz 16, 
mérőszerek 55, képek 46, különféle műszer 50, állványok 21, 
összesen 1045. Őre : Fuchs A., tanár.

A gyűjtemény ez idén következőkkel szaporodott: V é t e l  
u t j á n :  Egy megosztó villanygéppel, egy üvegmetszésre való 
gyémánttal.

2. A t e r m é s ze t r a j z i  gyűjteményben (a kövületeken kivül) 
van 479 állat, 2150 növény és 2245 ásvány. Őre : Bothár D., 
tanár.

A gyűjtemény ez iskolai évben következőkkel szaporodott:
A j á n d é k  ú t j á n :  Csattogányi Béla VIII. oszt. tanulótól 

egy mocsári szalonka, Schöpflin Róbert V. oszt. tanulótól egy 
dobos gém.

3. A f ö l d r a j z i  és t ö r t é n e t i  gyűjteményben van 13 ég- s 
földteke és 53 fali térkép. Őre : Győrik Márton, tanár.

A gyűjtemény ez évben vétel  ú t j án  szaporodott: Langl J. 
„Bilder zur Geschichte“ I. és II. cyclusával összesen 31 darab. 
A j á n d é k  ú t j á n :  Sebestyén Gyula V. oszt. tanulótól Caesar 
hídjának igen csinosan fából készített mintája.
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4. A ra jzeszközök gyűjteményében van 848 rajzminta, 
Öre: König Hugo, rajztanító.

5. A r é g i s é g e k  gyűjteményében vannak kő- és broncz- 
korszaki, egyiptomi, görög, római és magyar régiségek. Őre : 
Schneller István, tanár.

6. Az éremgyűjteményben van 1326 görög, 2914 római, 
60 afrikai, 249 ázsiai, 200 amerikai, 871 magyar, 253 orosz, 
156 török, 294 angol, 735 franczia, 1436 német, 2491 emlékérem 
stb. Összesen több mint tizenegyezer darab. Őre : Schneller 
István, tanár. Az éremgyfijtemény gyarapodott a következő 
a j á n d é k  ú t j á n  nyert érmekkel : Kesztler Gryula úrtól 1 római 
ezüst dénárral A. — Nero babér koszorúzottan :

NERO CAESAR — AVGVSTVS 
R. — Salus Istennő trónuson — alatta :

SALYS.
Eisert Gryula VIII. oszt. tanulótól 3 osztrák éremmel :

a) lombard-velenczei 1j4 ezüstlirával I. Eerencz, b) egy ezüst 5 
krajczáros I. Férd., c) egy ezüst 10 krajczáros I. Férd.; 1 orosz 
1852-ben vert ezüst 10 kopekes. Összesen 5 darabbal.

F ö l t e r  O t t o  százados úr a római érmek időrendi és az 
érez nemét jelző jegyzékével és ez érmek fanyomatu rajzával 
ajándékozá meg a gyűjteményt.

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

F. Jótékonysági rovat.
1. A l u m n e u m .  Az 1880/81-ki évben beiratkozott 159 

tanuló; évközben kilépett 5; a convictusba ment át 13; az év 
végével maradt 141. Ingyen volt 15; ezek közűi Zerdahelyi-féle 
5, Zay-féle 6, Szeleczky-féle 2, Mikulay-féle 1, Palkovics-féle 1, 
egyet meg a nemes egyházgyűlés a fizetésfele alól felmentett. 
— Élelmezés díja, mely tiz hónapra szól s két egyenlő részlet
ben september és február elején fizetendő le, 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 ta 

nítók fiai, a theologusok egyáltalában és mind azon ev. tanulók, 
kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnusok 
fizetik a nagyobb díjat.
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Az 1880/81-ki supplicatio az alumneum javára 1118 ft. 
82 krt eredményezett. Gyűjtött ugyanis : Nagy László 11. év. 
tli. a zalai, somogyi, tolna-baranyai esperességekben 48 ft. 02 
k rt.; Medveczky Károly II. év tli. a VI. sz. városi, a X III. vá
rosi, a VII. b. városi, a tátraaljai és sáros-zempléni és a hegy
aljai esp. 96 ft. 29 krt.; Wladár Zoltán II. év. th. a nógrádi 
esp. 123 ft. 04 krt.; Zvarinyi Gyula VIII. oszt. tan. a bácsi 
és bánáti esp. 68 ft. 65 krt.; Faix János II. év. th. a felsó' és 
alsó sopronyi, a felső és alsó vasi, kemenes-aljai, zalai és az 
V. sz. kir. városi esp. 92 ft. 35 krt.; Maróthy Lajos VII. oszt. 
tan. a zólyomi esp. 64 ft. 80 krt.; Kiss Kálmán III. év. th. a 
gömöri s kishonti esp. 92 ít. 44 k rt.; Schneider Viktor VII. oszt. 
tan. a győri, veszprémi, fehér-komáromi esp. és győrött valamint 
a h. hitv. komáromi egyházmegye egyházaiban 44 ft. 60 krt.; 
Czimrák János II. év th. az árvái, turóczi és liptói esp. 54 ft. 
08 krt.; Szekerka Pál II. év. th. a barsi és honti esp. 59 ft. 
25 krt.; Valentinyi Jenő III. év. th. a békési esp. 87 ft. 78 kr.; 
Keviczky László III. év. th. a budapesti s pestmegyei esp. 115 ft. 
17 krt.; Krizsán János III. év. th. a nyitrai és trencséni esp. 
108 ft. 79 krt.; Klar Béla II. év. th. a pozsonymegyei esperes- 
ségben és a pozsonymegyei helv. hitv. egyházakban (husvétkor) 
63 ft. 56 krt. Összesen 1118 ft. 82. kr.

Méltóságos Buttler Mathild báróné ajándékozott az alap
tőkéhez 50 ftot; a gálosi ev. gyülekezet 16 ft. 80 kr.; a miklós- 
falvi gy. 12 ±t.; a zurányi gy. 10 ft. 50 kr.; a hegyeshalmi gy. 
10 ft. 50 k r.; a levéli gy. 10 ft. 50 k r .; a rajkai gy. 10 ft.; a 
modori német gy. 10 f t.; a német-járfalvai gy. 4 ft.; az orosz
vári gy. 2 ft. 50 kr. Azonkívül ajándékoztak: Pfeiffer Sebestyén 
és Schmidt Frigyes egy-egy, Richter Ede két kosárral száraz 
süteményt; Maier Sámuel, Welser Sámuel, Gratz Mátyás és 
Bäumler J. A. az ünnepek alkalmával pecsenyét, Günther M. V. 
és Pflaum György a mákosmetélthez szükséges lisztet. — Epho
rus : Győrik Márton, tanár; senior: Becser Endre; consenior: 
Kiss Kálmán. — Kamatozó tőkepénze : 48,678 ft. 80 kr.

2. Scar icza-Jeszenák-féle convictus. Felvétetett az év 
elején 46 tanuló. Ezek közűi kimaradt 1; márczius havában fel
vétetett 13, maradt tehát az év végével 58. — Ephorus : 
Győrik Márton, tanár; senior: Szeberényi Lajos. Kamatozó tőke
pénze : 56,224 ft. 19 kr.
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Vacsora.  Beiratkozott 33 tanuló. Ezen intézmény elég
telen részvétel miatt az egyházgyülés m. é. október 3-án hozott 
határozata folytán fajdalom! megszüntetett. — Ephorus volt 
Győrik Márton, tanár; senior : Becser Endre.

3. T a n á r i  n y u g d í j - ö z v e g y - á r v a i n t é z e t .  Elnöke: 
Liska Sámuel, pénztárnoka Harmath Károly, tanárok. Tőkepénze 
1881. márczius 31-én 42,666 ft. 38 kr. A segélyezett özvegyek 
árvák és elaggott tanárok száma ez évben 10.

K e g y a d o m á n y o k  : Oífertorium 8 ft. 27 kr., kisebb ada
kozások 6 ft. 36 kr., házassági felmentvényi díjakból a főtiszt, 
egyházkerületi gyűlés által 46 ft. 66 kr., tek. Hamaliár Károly 
úr ajándéka 150 ft., tek. Jeszenszky József úr ajándéka 100 ft., 
pozsonyi I. takarékpénztártól 100 ft., pozsonyi I. temetkezési 
egylettől 10 ft. Pozsony városa a Schreiber Ignácz-féle alapít
ványból 100 ft., pozsonyi II. kerületi takarékpénztártól 25 ft., 
felnemvett temetési díjakból 30 ft. 80 kr. Összesen 546 ft. 29 kr.

4. A l ý c e u m  s z ü k s é g l e t e i n e k  fedezésére adakoztak: 
Egyetemes gyűlés 210 ft., ugyanaz a Zelenay-féle alapítványból 
125 ft., a dunáninneni ev. egyházkerület 100 ft., egyházkerületi 
gyámegyesület 100 ft., a pozsonyi gyámegyesület 120 f t . , a 
nagyszombati ev. gy. 15 ft. 75 kr., a sz.-györgyi 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-járfalvai 
gy. 4 ft., az oroszvári gy. 2 ft. 50 kr., Dr. Scheffer Vilmos, 
tanár úr 5 ft., Zsigmondy Vilmos úr 10 ft. 50 kr. Összesen 
775 ft. 65 kr. — Méltós. Buttler Mathild báróné az ifjúságnak 
az istenitiszteletnél való használatára 6 db bekötött énekes
könyvvel kedveskedett.

Fogadják a nemesszívü adakozó testületek és egyének 
hálás köszönetünket.

5. Ö s z t ö n d í j a k .
a) A k a d é m i a i  ösztöndíjak fejében kiosztatott 1280 ft.
b) T e l e k y - K ó t h  Johanna-féle 40 ftos ösztönydíjban ré

szesültek : 1. Szabó Béla, 2. Becser Endre, 3. Korbélý Géza,
4. Czimrák János, 5. Böhm János, 6. Faix Mihály, 7. Bartó 
Mihály, 8. Schönwiesner Kálmán, 9. Pukánszky Béla, 10. Kiár 
Béla, 11. Kvacsala János, 12. Klaar Eülöp, 13. Krno János,
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14. Reich Sándor, theologusok; 15. Bohus Károly VIII., 16. Hil- 
mer István VII. oszt. tanulók.

c) A F e k e t e - f é l e  100 ftos ösztöndíjban részesültek:
1. Petz Gedeon VIII., 2. Fekete Lajos VI. az utóbbi a hagyo
mányozó öcscse által történt kinevezés útján.

d )  K á l d y - f é l e  50 ftos pályadíjt megnyerték: 1. Petz 
Gedeon VIII. „Arany J. Toldyjának viszonya forrásához,“
2. Gerhauser József VIII. „Fráter György politikája,“ 3. Kern 
Lajos VII. „Tóth Kálmán“, 4. Kesztler János VIII. „Martinuzzi 
György politikája,“ 5. Bobus Károly V III. „Gyöngyösi, Petó'fi, 
Tompa és Arany ,Szécsi Mária' feldolgozása“ czímű pályamun
kákkal.

e) Káldy-féle 50 ftos ösztöndíjban részesültek : 1. Szebe- 
rényi Lajos, theol., 2. Valentinyi Ödön, theol., 3. Kern Lajos 
VII., 4. Hittrich Ödön VI., 5. Kollárik József VIII.

f) P é c z e l y  József-féle pályadíj : A theologusok pályáz
tak ezen tárgyra : „Sámuel elsó' könyvének tartalma.“ A pálya- 
díjt megnyerte Pukánszky Béla II. év. th. Dicséretre méltónak 
találtatott Szabó Béla munkálata.

A gymnasiumi tanulóknak szóló másik díjt Schneider Vik
tor VII. osztálybeli tanuló nyerte e l : „A rómaiaknak hite a 
túl világi életről Vergilius Aeneisének VI. éneke alapján“ czímű 
pályamunkájával. Geiger Ferencz jelesen pályázott VII. oszt. 
tanuló az ifjúság egyik barátjától e czélra felajánlott 1 db 10 
frkos aranynyal lett kitüntetve.

g) N é m e t h  Is tván-féle 42 ftos ösztöndíjban részesültek: 
Stur Antal, theol. és Kostyál Miklós VI.

h) B a l l a  Athanáz- fé le  segélypénzben részesültek : 1. Pe- 
trovics Száva VII., 2. Popovics János VIL, 3. Pántos Vincze VI., 
4. Végh Gyula V., 5. Polis Romulus II.

i) Clementis-féle ösztöndíjban részesültek : 1. Nagy
László II. év., theologus, 2. Pálovics Miklós VIII. oszt. tan.

k) Zelenka Dániel-féle ösztöndíjban részesült: Biszkup 
Béla I. év. theol.

l) Pauer-féle ösztöndíjban részesült: Král János, I. év. 
theologus.

m) Gombócz-féle ösztöndíjban részeltek: Reviczky László 
theologus, Grósz Sándor és Szirotka Elek, VI. Hatala Sámuel II.
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n) B e r  t  in a  Le h o c z k y - f é l e  segélypénzben részesültek :
1. Pukánszky Béla, theol., 2. Gireguss Lajos VII., 8. Gálié 
István, theol., 4. Szlabey Mátyás V III., Kiss Kálmán, theol.,
6. Schneider Viktor VII.

o) I n s t i t o r i s  Mossóczy-féle segélypénzben részesültek :
1. Krizsán János, theol., 2. Krahulecz Alfred VII., 8. Takács 
Sándor, theol., 4. Krizsán Zsigmond V., 5. Lukács Pál, theol., 
6. Braxatoris Márton VII.

p) Gero-féle jutalomdíjban részesült Wowy Sámuel IV.
q) Az E i se r t  Keresztély-féle ösztöndíjt élvezi : Eisert 

Gyula. VIII.
r) A J e t t i m - f é l e  100 ftos ösztöndíjt élvezi : Petz Gusz

táv III. év. theologus.
s) A Motkó-féle 48 ftos ösztöndíjt élvezi: Motkó Miklós IV.
t) Az Osztoics Teréz-féle 250 ftos ösztöndíjt élvezi : 

Stojsics Uros VII.
u) A Giba I lona-féle 100 ftos ösztöndíjt élvezi: Pap 

Virgil V.
v) A K ern-féle 250 ftos ösztöndíjt élvezi: Saly Mátyás VI.
x) Dr. Beliczay Elek, gyó'ri ügyvéd által két szorgalmas, 

szegény és erkölcsös magaviseletű algymnasiumi tanuló számára 
adományozott 6 ezüst forintból Wowy Sámuel IV. oszt. és 
Oeller György III. oszt. 3—3 fttal részesíttetett.

y) Egy magát megnevezni nem akaró által ösztöndíjképen 
adományozott 10 ft. Sztrazsovecz Mih. V. oszt. tanulónak ju t
tatott.

z) A pozsonyi m a g y a r  kör  által még tavaly adományo
zott 2 db. 10 frkos aranyat két felsőbb osztálybeli, idegen ajkú 
és a magyar nyelvben jelesen előhaladott tanuló számára, meg
kapta Krno János V III. és Szlabey Mátyás V II oszt. tanuló. 
A magyar körtől ugyanazon czímen ez évben is adományozott 
2 db. 10 frkos aranyra a tanári kar Geiger Eerencz VII. és Majba 
Vilmos VI. oszt. tanulót érdemesnek találta.

G. Ifjúsági egyesületek.

1. T h e o l o g i a i  m a g y a r  ö n ké p z ő k ör .  Czélja a kegyes
ség és tudomány jelszava alatt az önmivelődés előmozdítása; 
melyet elméletileg munkák felolvasása és bírálata, gyakorlatilag
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pedig a szónoki előadásban való képzés által kíván megvalósí
tani. Elnök : Csecsetka Sámuel, dékán; alel nők : Becser Endre; 
főjegyző': Korbélý Géza; aljegyzők : Pukánszky Béla és Strba 
János; pénztárnok: Petz Gusztáv; könyvtárnokok: Kiss Kálmán, 
Keviczky László és Mascbtena József. Tagjainak száma 29. A 
kör ez idén 22 rendes ülést tartott. A kör által kiadott „Gon
dolat“ czímű theologiai s philosophiai folyóirat az évben Yl-ik 
évfolyamába lépett; megjelent havonkint egy számban. — Szer
kesztő : Korbélý Géza; lappénztárnok : Löw Eülöp.

2. T b e o l o g i a i  olvasó-kör.  Czélja a tbeolog. ifjúság
nak szak- és szépirodalmi lapok olvasása által épülést és neme
sebb szórakozást nyújtani. Elnök : Schneller István, tanár; al- 
elnök : Korbélý Géza; jegyző : Becser Endre; laptárnokok: Róth 
Béla és Faix Mihály. Tagok száma 48. — A kör lapjai : Pro
testáns egyh. és iskol lap. — Prot. pap. — Debreczeni protes
táns lap. — Keresztyén magvető. — N. Enyedi Szemle. — Oes- 
terreichischer Protestant. — Prot. Kirchenzeitung. — Prot. Jahr
bücher. — Korouhev. — Kommenszky. — Paedagogium. — 
Nyelvőr. — Budapesti Szemle. — Vasárnapi újság. — Magyar- 
ország és a Nagyvilág. — Borszem Jankó. — Egyetértés. — 
Westungarischer Grenzbote.

3. A t h e o l o g i a i  m a g y a r  d a l á r d a ,  melynek elnöke 
Csecsetka Sámuel, dékán, ez évben újból megalakult 23 rendes 
működő taggal, és Holéczy Pál I. év. theol. vezetése alatt több 
egyházi ének és világi dal begyakorlása által igyekezett szép 
czélját valósítani. A kör alaptőkéje ez évben 55 ft. 45 krra sza
porodott fel.

4. Gymnas iumi  önsegé l yz ő  intézet .  Örömmel nyitunk 
ez évi értesítőnkben legelőször rovatot egy oly intézetnek, mely
nek életbeléptetésével tanuló ifjúságunk nemesszivű indulatának 
fényes tanúbizonyságát adá. Látván szegényebb sorsú tanuló
társainak sanyarú helyzetét és áthatva azon gondolattól, hogy 
az egyesült fiatal erő már nem egyszer volt nemes eszmének 
teremtője, buzgón felkarolta az önsegélyző intézet ügyét s a 
tanári kar által e czélra felkért Zorkóczy tanár közreműködé
sével az alapszabályok kidolgozásához fogott, melyek az illetékes 
fórumok helybenhagyása illetőleg megerősítése által érvényre 
emeltetvén, az intézet a jövő tanévben megkezdheti áldásos 
működését. Mily mérvben? nem mondhatjuk; ha azonban
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erős bizalmunkban nem csalódunk, a tanulók fillérjeihez az ifjú
ságnak nemesszivű barátjai is hozzá fognak járulni. A szük
séges pénzalap megteremtésére már most is örvendetes kezde
ményezés történt, miután a gymnasiumi ifjúság a májusi viga
lomra gyűjtött pénzösszegből 40 ft., Dr. Hoffmann tanár úr 1 
aranyat (5 ft. 48 krt), egy magát megnevezni nem akaró Győrik 
tanár úr által 2 ft., két magát megnevezni nem akaró Yasskó 
tanár úr által 2 ft., összesen 49 ft. 48 krt adományozott, mely 
összeg a takarékpénztárban elhelyeztetett. Azonkívül Fuchs 
tanár úr ugyan e czélra több iskolánkban használatban levő 
tankönyvet ajándékozott. Közöljük végre az önsegélyző intézet
nek alapszabályait.
A pozsonyi ág. hitv. evang. lýceum gymnasiumi tanuló ifjúság 

önsegélyző intézetének alapszabályai.
I . Czím.

1. A pozsonyi evang. lýceum gymnasiumi tanuló ifjúságá
nak önsegélyző intézete.

II. Czól.

1. Az intézet czélja a pozsonyi evang. lýceum gymnasiumi, 
szegénysorsú, és úgy tudományos törekvésük, mint erkölcsi pél
dás maguk viselete által a segélyre valóban érdemes ifjakat 
minden vallás külömbség nélkül támogatni.

III . Tagok,

Az intézet tagjai lehetnek :
1. Bel tagok.  Az intézetnek beltagja a pozsonyi evang. 

lyceumi gymnasium minden növendéke lehet.
Minden beltag tartozik legalább egy esztendeig tagnak 

maradni, mire magát az év elején a titkári főkönyvben saját
kezű aláírásával kötelezi.

2. Kül t agok.  Minden a lyceumból kikerült egyén továbbra 
is megmaradhat ez intézetünk tagjának, míg évi járulékát ren
desen beküldi.

3. P á r t o l ó  t agok.  Mindenki, ki az egylet nemes czélját 
adományozás által elősegíti, a pártoló tagok sorába lép.

IV . A z in té z e t  segélyforrásai :

1. A beltagok évi járulékai. Az algymnasiumi beltag leg
alább 50 (ötven) krajczárt o. é., a felgymnasiumi beltag legalább 
1 (egy) forintot o. é. fizet kötelezett évi járulék gyanánt, mely
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összeg vagy 10 (tiz) havi részletben, vagy tetszés szerint na
gyobb összegben fizethető.

A kötelezett összeg lefizetésére a beltag igazgatóilag is 
kényszeríthető.

2. A kültagok által évenként, de tetszés szerinti nagy
ságban fizetendő pénzösszeg.

3. A pártoló tagok áldozatkészsége.
4. Az intézet takarékpénztárba letett, vagy állampapírokba 

fektetett tőkéjének évi kamatja.
V . A z in tézet vezető i.

1. Az i n t é z e t  elnöke mindenkor a lýceum, illetőleg a 
gymnasium időszerinti igazgatótanára.

Az elnök képviseli az intézetet kifelé;
elnököl a köz- és a választmányi gyűléseken;
nála van letéve az intézet pénzalapja és mindennemű va

gyona gondviselés végett;
elkészíti az intézet működéséről szóló évi jelentést.
2. Az in t éze t  a l elnöke a gymnasiumi tanári kar által 

megbízott tanár, ki az elnököt akadályoztatása esetében helyet
tesíti.

Egyéb hivatalnokok mindenkor a tanulók sorából egy évre 
választatnak és következők:

I. A t i t k á r  vezeti a köz- és a választmányi gyűlések 
jegyzőkönyvét, mely egy a gyűlésből, az elnöktől kiküldött hi
telező bizottság által hitelesítendő s a következő ülésen felol
vasandó;

vezeti a főkönyvet, melybe minden választmányi gyűlésen 
az osztályokból befolyt pénzt az osztály rovata alatt bevezet;

viszi az elnök, illetőleg alelnök, tudtával és beleegyezésé
vel az intézet netalán szükséges levelezését.

II. A főpénztárnok.  A főpénztárnok beszedi az ellenőr 
jelenlétében minden választmányi gyűlésen az osztály pénztár
nokoktól a befolyt pénzeket;

fölveszi a tőkék után járó kamatot;
beteszi a kamatozó összegeket a takarékpénztárba, a taka

rékpénztári könyvecskét pedig az elnöknél teszi le;
teljesíti a gyűlések által megbatározott és az elnök által 

utalványozott kiadásokat;
4
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rendes számadási jegyzőkönyvet vezet a bevételek és kia
dásokról és számadási mérleget terjeszt azt utolsó közgyűlés elé.

III. Ellenó'r. Az ellenó'r ellenőrzi úgy a számadásokat, 
mint a bevételeket és a kiadásokat; külön ellenőri könyvet 
vezet; a pénztárnok számadásai csak is az ő ellenjegyzése mel
lett terjeszthetők be a gyűléseknek.

IV. O s z t á l y p é n z t á r n o k o k  : A beltagok évi járulékát 
az egyes osztályokban külön pénztárnok, az osztálypénztárnok, 
veszi át. Minden tagnak van külön íve, melyen a pénztárnok 
nyugtázza a teljesített fizetést. Az osztálypénztárnokot az 
illető osztály beltagjai a magok köréből választják.

V I. A z in téze t g y ű lé se i :

A. közgyűlések és B. választmányi gyűlések.
AJ A közgyűlés.

Évenkint rendszerint 3 (három) közgyűlés tartatik, melyet 
mindenkor az elnök, illetőleg az alelnök hív össze, s melyen 
minden beltag megjelenni kötelességének ismerje. Határozat- 
hozatalra a jelenlevők vannak, illetve azok többsége van fel
jogosítva.

A z e l ső a z a z  a l a k u l ó  g y ű l é s ,  az év első havában 
tartatik, melyen az alapszabályok felolvastatnak, és a hivatal
nokok megválasztatnak;

a második közgyű l és  a tanév első felének végeztével 
tartatik, melyen jelentés tétetik az intézet addigi működéséről; 
és a maga köréből választ egy háromtagú zárszámadási bizott
ságot, mely átvizsgálja az intézet összes vagyonát és erről je
lentést tesz az utolsó közgyűlésen;

a h a r m a d i k  az év végével, melyen a választott hiva
talnokok hivatalukról leköszönnek.

A közgyűlésen minden beltag indítványt tehet, választhat 
és választható.

Az alapszályokat csak a tanári kar, illetőleg az egyház- 
községi gyűlés beleegyezésével módosíthatja a közgyűlés.

B ) A választmányi gyűlések.
1. A választmány a hivatalnokok és minden osztály által 

beválasztott 3 (három) tagból áll.
2. A választmányi gyűlést minden hó végével az elnök 

hívja össze.
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3. A választmányi gyűléseken az egyes osztályban befolyt 
pénzeket az osztálypénztárnokoktól a főpénztárnok átveszi, az 
ellenőr az osztálypénztárnokok számadásait felülvizsgálja, a 
titkár pedig az osztály rovata alatt bevezeti a főkönyvbe.

4. A választmány előkészíti a közgyűlés tárgyait; elnöke 
által számot ad az intézet összes működéséről; meghatározza, 
kik és mikép segélyeztessenek a tanulók közül.

V II. A  segélyezés.
1. Vagyonával az intézet minden külbefolyás nélkül maga 

rendelkezik.
2. Segélyül az intézet költségeinek levonása után az összes 

jövedelem 4/5 (négy ötödé) használható fel, 1/5 (egy ötödé) tő
késítendő.

3. A segélyt kívánó ifjak szükségleteik kimutatásával in
dokolt folyamodványaikat az intézet elnökének tartoznak be
nyújtani. Ez történhetik minden hónapban a havi választ
mányi ülés előtt, de az ügyvitel könnyítése végett kívánatos, 
hogy lehetőleg már a félévi első választmányi ülés előtt nyuj- 
tassanak be a folyamodványok.

4. A segély kiosztásánál a már segélyezett ifjú előnynyel 
bír, ha a kitűzött feltételeknek még mindig megfelel.

5. A segélyzett a jótéteményt elveszti, ha meg nem felelő 
erkölcsi magaviseleté vagy lankadó szorgalma miatt többé meg 
nem érdemli, vagy javult anyagi helyzete a segélyt feleslegessé 
teszi.

6. A segélyosztásnál szegénységi, szorgalmi és magavise
leti rovatok állítandók fel, melyek szerint történik a szavazás 
a folyamodók kérelmére nézve.

7. A segély állhat tankönyvek, taneszközök, ruházat és a 
lakbér egész évi vagy részben való fizetéséből, a választmány 
által szükségesnek és czélszerűnek talált egyéb segítségből, s a 
pártoló közönség bárminő befolyt és egyenes segélésre alkalmas 
ajándékok kiosztásából.

A tankönyvek csak egy évi használatba adatnak, a lak
bért a segélyzett jelenlétében a főpénztárnok adja kezébe az 
illető szállásadónak egy megfelelő nyugta átvétele mellett.

8. Segélyért folyamodhatik a pozsonyi evang. lýceum gym- 
nasiumának minden szegénysorsú szorgalmas és jóviseletű nö
vendéke.

4*



V III. A z in tézet feloszlása.

Az intézet működésének szünetelését, vagy az intézet fel
oszlását akár az ifjúság saját kérelmére, akár anélkül, csak a 
lýceum tanári kara, illetőleg az egyházközség mondhatja ki. Az 
intézet megszűnése vagy szünetelése esetére a lýceum gymnasiutni 
tanári kara van feljogosítva az intézet vagyonát az alapszabá
lyok szellemében kezelni.

5. Gymnas i umi  ma g y a r  önképző-kör .  Elnöke : Dr. 
Hoffmann Frigyes, tanár; főjegyző': Kesztler János; aljegyző: 
Kollárik József; fó'könyvtárnok: Greguss Lajos. Tagjainak száma 
118, ezek közül: a) működő VIII. 19, VII. 21, VI. 17, V. 1 =  
58; b) olvasó V III. 18, VII. 10, VI. 17, V. 15 =  60.

6. N é m e t  ö n k é p z ő - k ö r .  Elnök: Michaelis Vilmos, 
igazgató tan ár; főjegyző: Löw Fülöp; aljegyző: Menyhárd 
Frigyes; könyvtárnokok : Faix Mihály és Illgen Antal. — A 
rendes tagok száma 21, (theologus 6, V III. 3, VII. 6, VI. 6) 
az olvasó tagoké 10.

7. Gyor s í r ók  t á r s u l a t a .  Elnöke: Schneller István, tanár; 
alelnök : Petz Gedeon, egyszersmind a magyar haladók vezetője; 
jegyzője: László Lajos, a felgymn. magyar kezdők (vezetője), és 
az algymnasiumi magyar tanulók vezetője; pénztárnoka: Kol
lárik József; könyvtárnoka: Porubszky Lajos, a német kezdők 
vezetője; Balhauser István, az algymn. magyar kezdők vezetője.
— Tagjainak száma 57, ezek közül : V III. 6, VII. 6, VI. 5,
V. 12, IV. 10, IM. 18 =  57.

A kör könyvtárában van összesen 110 gyorsírászati mű 
(45 magyar, 65 német). E tanévben 12 művel szaporodott, még 
pedig vé t e l  u t j á n  11 művel, a j ándék  u t j á n :  gróf Crenneville 
cs. k. főudvarmester ő nméltóságától: Teuffenbach, Vaterländi
sches Ehrenbuch czímű művel. — A kör a következő szaklapo
kat já ra tta : Gyorsirászati lapok. — Fővárosi lapok. — Reform.
— Oesterreichische Blätter für Stenographie. — Stenographische 
Jugendzeitung. — Stenographische Gartenlaube.

A kör május-hó 29-én versenyírást rendezett, mely alka
lommal a kitűzött jutalmakat elnyerték :

A m a g y a r  h a l a d ó k n á l :  1. díjt (Kisfaludy K. Összes 
művei): Balhauser István (írt perczenkint 208 szótagot); 2. díjt 
(Berzsenyi D. műveit): Cseh-Szombathy László (írt perczenkint
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208 szótagot); 3. díjt (Katona F. ,,Bánk-bán“-já t): Tótli Géza 
(írt 167 szótagot).

A f e l g y m n .  m a g y a r  k e z d ő k n é l :  1. díjt (Csokonai 
M. művei) Greguss Lajos (136 szót.); 2. díjt (Petőfi összes köl
teni.) Hametmayer Béla (132 szót.); 3. díjt (Kazinczy F. köl
teni.) Weisz Miksa (123 szót.)

A n é m e t  k e z d ő k n é l :  1. díjt (Lessing összes művei) 
Bauer Károly (71 szót.); 2. díjt (Goethe költem.) Brausewetter 
Benő (55 szót.).

A z a lgymnas .  magyar  kezdőkné l :  1. díjt (Tompa M. 
„Virágregék“) Wowy Sámuel (85 szót.); 2. díjt „(Magyar dal
nok“) Guggenberger Gyula (59 szót.).

8. G y m n a s i u m i  z e n e - e g y e s ü l e t .  Elnök: Michaelis 
Vilmos, igazgatótanár; karmester : Holéczy János, theologus; 
jegyző: Dudevszky István; pénztárnok: Zvarínyi Gyula; ellen
őr : Samarjay Károly. Működő tagjainak száma 7, pártoló ta 
goké : 54.

9. G y m n a s i u m i  g y á m e g y e s ü l e t .  Elnök: Schneller 
István, tanár. Az évi gyűjtésnek eredménye 94 ft. 71 kr. — 
Az összegnek szabad rendelkezésre álló egy harmada a zágrábi 
(15 ft.) és a szegedi (17 ft.) egyházak gyámolítására fordíttatott, 
a fennmaradó összeg pedig az egyházkerületi gyámintézet pénz
tárába átszolgáltatott.

10. G y m n a s i u m i  d a l t á r s u l a t .  Elnök: Győrik Márton, 
tanár; karmester: Frühwirth Sámuel, tanító; jegyző: Falb Lajos; 
pénztárnok: Steuer Lajos; ellenőr: László Lajos; leltárnok: 
Liska Emil, VIII. oszt. tanulók. Tagjainak száma 52 működő, 
28 pártoló.

A daltársulat május-hó 26-án az igazgatótanár tiszteletére 
nagyszámú közönség előtt egy szépen sikerült hangversenyt 
tarto tt következő műsorozattal :

1. Az úrnak napja ez. Karének Kreutzertől. Énekli a dalárda.
2. Megnyitó szavak. F a l b  Lajostól .
3. „Tannhäuser. Transscription. Liszttől. Zongorán előadja

P a u e r - G ü n t h e r  Károly.
4. Jaj de búsan szól a harang Turjánban. Népdal. Énekli a

dalárda.
5. Grand Trio. Reissigertó'l. Előadják: S a m a r j a y  K.,

Schneider  Viktor  és Zva r i ny i  Gyula.
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6. Hajósok dala. Zimaytól. Énekli a dalárda.
7. a) Marche caracteristique. Schuberttól.

b) La Baladine. Caprice. Lysbergtó'l. Zongorán négy 
kézre. Előadja: P a u e r - G ü n t h e r  K. és Schneider  V.

8. Virradóra szól a falu harangja. Népdal. Énekli a dalárda.
9. Gzigány módok. (Magyar ábránd.) Sarasatetől. Hegedűn

előadja Cbován Zsigmond.
10. Vadászkordal. Zimaytól. Énekli a dalárda.

II. A tanulók névsora, vallása és születéshelye.*)
I. G y m n a s i u m .

Első osztály.

Alberti Ernő, nagyváradi-bihari, ág.
Andics Miklós, padányi-pozsonyi, h.
Andrási Dániel, apostagi-pest-pilis-solti, ág. a.
Bézay Kornél, szempczi-pozsonyi, r. ism.
Bittó Zsigmond, pozsonyi, r. ism.
Blaschke János, pozsonyi, r.
Bogseb Géza, pozsonyi ág.
Brausewetter Érich, freudentkali-szileziai, ág.
Csederla József, dejthei-pozsonyi, r. ism.
Degendorfer Károly, pozsonyi, ág. ism.
Döbrentei Sándor, galántbai-pozsonyi, ág.
Dörnhöfer Albert, pozsonyi ág.
Ehrenfeld Sándor, pozsonyi, m.
Erdélszky Mihály, kosztolnai-nyitrai, ág. a. ism.
Érti Jenő, duna-bogdáni-pest-pilis-solti, ág.
Greguss Gyula, bucsáni-nyitrai, ág. a.
Günther Vilmos, pozsonyi, ág.
Gyenge Károly, rétei-pozsonyi, h. a.
Hamar László, kis-mányai-nyitrai, h.
Hatala Márton, miavai-nyitrai, ág. a.
Jäger Károly, beodrai-torontáli, r.
Joanovics Sándor, pancsovai-torontáli, g.
Kanász András, mörbischi-soproni, ág. a.
Karátsoni Andor, beodrai-torontáli, r.
Kiss Ernő, kossúthi-pozsonyi, r. ism.
Kolényi Károly, malaczkai-pozsonyi, ág.

*) A jelek m ag y a ráza ta : ág. =  ágostai h itv . ovang .; h. — helvét liitv. 
ev.: r. =  róm ai k a tho likus; g. — görög keleti; m. — m ézes vallasú; m t. =  
m agántanuló ; a. =  a lu m n ista ; c. =  convictor; ö. =  ösztöndíjas; ism. is
m étlő ; k. — kilépett.
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Kohn Armin, szeniczi-nyitrai, m.
Krizsán Gyula, szúlyói-trencséni, ág. a.
Laky Károly, nemes-ócsai-komáromi, h. a. 
Lederer József, pozsonyi, ág.
Lenárd Mihály, kis-mányai-nyitrai, h.
Lilienthal Lipót, ipolysági-honti, m. k.
Madie János, pozsonyi, r.
Mészáros Károly, felbári-pozsonyi, r. ism.
Miklós Móricz, nyáradi-győri, h.
Mórocz Jenó', győri, r.
Musotter József, soproni, r.
Nagy József, hegyi-pozsonyi, r. ism.
Nagy Sándor, farkasdi-nyitrai, h.
Novomeszky Frigyes, szeniczi-nyitrai, ág.
Otto Edmund, pozsonyi, ág.
Pál József, kocsi-komáromi, h. a.
Pálífy Imre, nemes-ócsai-komáromi, h.
Paraszty Ferencz, nagy-udvarnoki-pozsonyi, r. 
Pethes Dezső, alistáli-pozsonyi, h.
Polefkovics Gusztáv, récsei-pozsonyi, ág.
Prikler Ferencz, puszta-somorjai-mosoni, r. k. 
Reidner Gyula, nagy-mányai-barsi, ág.
Reidner Oszkár, pozsonyi, ág. ism.
Reisz József, pozsonyi, m.
Richter Richárd, pozsonyi, ág.
Rosenberger Károly, pozsonyi, ág.
Salamon József, vajkai-pozsonyi, m.
Samarjay Lajos, pozsonyi, ág.
Sárkány Albin, uszori-pozsonyi, r. k.
Sárközy Móricz, ekeli-komáromi, h.
Schätzler István, pozsonyi, ág.
Štetka Ernő, pozsonyi, ág.
Szeniczky Gyula, szeniczi-nyitrai, ág. 
Strazsovecz László, zay-ugróczi-trencséni, ág. a. 
Treusch Ernő, pozsonyi, m.
Yégh Mihály, szilasi-komáromi, h.
Vizváry Mihály, aranyosi-komáromi, h. ism. 
Wollner Náthán, verbóczi-nyitrai, m.

összesen 64.

Második osztály

Ambro Béla, kisujszállási-jászkúnsági, h. 
Ambrovics Rezső, karcsai-pozsonyi, r.
Aminger Károly, levéli-mosoni, ág. a.
Balassa János, pozsonyi, ág.
Balogh Imre, csépi-komáromi, b. a.
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Bodiczky Géza, zurányi-mosoni, ág. a.
Clementis József, kúnói-nyitrai, ág.
Clementis Viktor, kúnói-nyitrai, ág.
Csontos Lajos, aranyosi-komáromi, h.
Czablk János Jaroslav, oroszláni-komáromi, ág. a. 
Denk Mátyás, torcsi-pozsonyi, ág. a.
Deutsch Pál, szeniczi-nyitrai, m.
Dingha Sándor, chinorani-nyitrai, ág. a. ism.
Eke János, bőősi-pozsonyi, r. k.
Erdélyi István, rév-komáromi, h. a. k.
Farkas Gyula, pozsonyi, r. ism. k.
Garzuly Gyula, galánthai-pozsonyi, r. k.
Gerébi Imre, nagy-adacsi-pesti, r.
Gersich Géza, éberhárdi-pozsonyi, r.
Grósz Rezső', debreczeni-bihari, r.
Hatala Samu, mijavai-nyitrai, ág. a. ö.
Iczés Sándor, sz.-mihályi-komáromi, ág.
Jelűnek Dávid, n.-lévárdi-pozsonyi, m.
Jurcso András, szobotisti-nyitrai, ág. a.
Jurcso Rezső, grinádi-pozsonyi, ág. k.
Kesztler, Gyula, pozsonyi, ág.
Knoth Ágost, pozsonyi, ág.
Krajcz István, verbói-nyitrai, ág.
Krajcz Lajos, pozsonyi, ág.
Kut'lik Vladimir, n.-szombati-pozsonyi ág.
Langer Manó, hegyeshalomi-mosoni, r. a.
Lerch Tivadar, pozsonyi, ág.
Mészáros István, pozsonyi, r.
Moczkovcsák Károly, bazini-pozsonyi, ág.
Molnár Gábor, pozsonyi, r.
Munker Henrik, pozsonyi, ág.
Novomeszky Gusztáv, csácsói-nyitrai, ág. a. 
Osztroluczky Géza, pozsonyi, ág.
Petőcz Gábor, banai-komáromi, ág. a.
Pisztóry Zoltán, győri, r.
Polis Romulus, prezsezsti-aradi, g. a. ö.
Reisz Miksa, pozsonyi, m.
Rudnyák Lajos, borsai-pozsonyi, r.
Sárközy Albert, negyedi-nyitrai, h. a.
Schneider László, szakolczai-nyitrai, ág.
Schubert Salamon, sápi-pozsonyi, m.
Steigenhöfer Károly, budapesti, r.
Stein Miksa, modori-pozsonyi, m.
Stromszky Róbert, pozsonyi, ág.
Svittil Ágost, budapesti, ág.
Szmetana Sámuel, miavai-nyitrai, ág. a.
Teplicska István, pozsonyi, ág.
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Tomassovics István, szeniczi-nyitrai, ág.
Végh Kálmán, gútori-pozsonyi, r.
Walásek Sámuel, miavai-nyitrai, ág.
Zatkalik János, krajnai-nyitrai, ág.

összesen 56.

Harmadik osztály.
Babóthy Günthér, galgóczi-nyitrai, r.
Brausewetter Benő, bécsi-a.-austriai, ág.
Bretschneider Károly, pozsonyi, ág.
Csáder Gusztáv, pozsonyi, ág.
Deák Géza, farkasdi-nyitrai, h. a.
Döbrentei, Károly, galántbai-pozsonyi, ág.
Füzessy Árpád, török-sz.-miklósi-hevesi, h. a.
Galambos Elek, tej falusi-pozsonyi, r.
Gerencsér József, kocsi-komáromi, h. a.
Grimm Adolf, pozsonyi, ág.
Guggenberger Gyula, alsó-lendvai-zalai, ág.
Holko Mihály, pozsonyi, ág.
Jordán Károly, pozsonyi, r.
Kiss Márton, bőnyi-győri, r. mt.
Kobn Ignácz, jóiszi-mosoni, m. mt.
Kossá László, kamocsai-komáromi, h. a.
Lederer Lajos, pozsonyi, ág.
Lelkes Dénes, kamocsai-komáromi, h.
Liska Vilmos, pozsonyi, ág.
Maier Gyula, vereknyei-pozsonyi, ág.
Mayer György, pozsonyi, ág.
Mayer Károly, misérdi-pozsonyi, ág.
Miklós Mihály, kosztelnei-nyitrai, ág. a.
Nagy Miklós, farkasdi-nyitrai, h.
Nagy Vilmos, farkasdi-nyitrai, h.
Oeller György, rajkai-mosoni, ág. a. ö.
Pauer Lajos, rajkai-mosoni, ág. a.
Rosenberger György, pozsonyi, ág.
Rosenzweig Rezső, cbocbolnai-trencséni, m. ism. k. 
Schuh Viktor, gálosi-mosoni, ág. a.
Schultz Kálmán, csataji-pozsonyi, ág. a.
Scultéty Kálmán, kúlai-bácsi, ág. a.
Speckart Emil, bécsi-a.-austriai, r.
Spenlinger János, pozsonyi, ág.
Számecz Károly, zalathnai-erdélyi, ág.
Vitalis Béla, lónyabányai-nógrádi, ág. a.
Walásek János, bodfalvai-nyitrai, ág. a.
Zlocha Tivadar, n.-szombati-pozsonyi, ág. a.
Zsolnay Pál, szedlicsnai-trencséni, ág. eltanácsoltatott.

összesen 39.
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Negyedik osztály.

Bariss Árpád, galgóczi-nyitrai, ág. a.
Belitscbka Gusztáv, lajosfalvai-torontáli, ág. a.
Besse Kálmán, megyercsi-komáromi, h. a.
Blaskovics Géza, m.-óvári-mosoni, ág. 
báró Buttler László, kis-libercsi-nógrádi, ág. 
Brunovszky Lajos, modori-pozsonyi, ág. a.
Dömötör Pál, lévai-barsi, h.
Dörnhöfer Rezső, pozsonyi, ág.
Emeritzy Emil, pozsonyi, ág.
Eaix Béla, csetneki-gömöri, r.
Falb Pál, miklósfalvai-mosoni, ág.
báró Feilitzsch Berthold, török-kanizsai-torontáli, ág.
Gerébi Gyula, nagy-adacsi-pesti, r.
Goggi József, pozsonyi, r.
Gosztonyi Tibor, hartyáni-pesti, ág.
Guggenberger Károly, alsó-lendvai-zalai, ág.
Halász Sándor, aranyosi-komáromi, h. a.
Hargas István, morva-ljeszkoi-trencséni, ág. a.
Jankó Zsigmond, ácsi-komáromi, ág.
Jeszenszky Géza, nagy-sz.-miklósi-torontáli, ág. c. 
Karika Béla, tatai-komáromi, b.
Karsay Béla, érsekújvári-nyitrai, r. a.
Kecskés Gyula, kamocsai-komáromi, b. a. 
Kesselbauer Sándor, pozsonyi, ág.
Knauer Emil, pozsonyi, ág.
Kolman Dávid, deákii-pozsonyi, m.
Lange Győző', trencséni, ág. a. eltanácsoltatott. 
Littomericzky Nándor, pozsonyi, r. mt.
Marczell Elemér, nagy-rőczei-gömöri, ág. ism.
Mayer Vilmos, misérdi-pozsonyi, ág.
Melingo Alcides, bécsi-a.-ausztriai, g. mt.
Menczer Miksa, vizkeleti-pozsonyi, m.
Metzl Gusztáv, bazini-pozsonyi, ág. mt.
Modrovich Ernő', rajkai-mosoni, r.
Motkó Miklós, pozsonyi, r. ö.
Neumann Manó, pozsonyi, m.
Nika Sándor, bazini-pozsonyi, ág. c.
Pálffy János, torzsai-bácsi, b. a.
Péntek Gyula, ácsi-komáromi, h. a.
Pénzes Antal, nagy-szarvai-pozsonyi, r.
Petőcz Rezső, banai-komáromi, ág. a.
Piltz Endre, mezőberényi-békési, ág. a.
Póka Béla,, jámi-krassói, h.
Pongrácz Ábris, lóczi-nógrádi, ág.
Puck Oszkár, koltai-komáromi, ág. c.
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Rotter Dávid, holicsi-nyitrai, m.
Samarjay Gyula, pozsonyi, ág.
Sándor Benő, réteipozsonyi, h.
Schätzler Aladár, pozsonyi ág.
Schmidt Frigyes, pozsonyi, ág.
Schröder Arthur, petseki-csehországi, ág. 
Schulpe Alfonz, 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. 
Trsztyénszky Ferencz, losonczi-nógrádi, ág. 
Weiss Tivadar, pozsonyi, ág.
Wieland Géza, pozsonyi, ág.
Wowy Sámuel, pozsonyi, ág. c. ö.
gróf Zay László, zay-ugróczi-trencséni, ág.

összesen 62.

Ötödik osztály.

Bézay Gyula, rétei-pozsonyi, r.
Buschor Lajos, váczi-pesti, r.
Csáder Károly, duna-szerdahelyi-pozsonyi, ág. 
Csengey Aladár, bárándi-fehéri, r. ism. k. 
Dömötör Kálmán, kis-udvarnoki-pozsonyi, r. 
Ebner János, levéli-mosoni, ág. a.
Falb Virgil, pozsonyi, ág.
Feliér Károly, aranyosi-komáromi, h. a.
Gokescb Manó, pozsonyi, r.
Grósz Gyula, szt.-györgyi-pozsonyi, ág. c. 
Hofbauer János, levéli-mosoni, ág. c.
Kollárik Imre, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Kovácsy Andor, tompaháti-csongrádi, r.
Krizsán Zsigmond, zárjecsi-trencséni, ág. a. ö. 
Kropf Ágoston, pozsonyi, ág.
Lichard Vladimir, szakolczai-nyitrai, ág. c. 
Lindner Lipót, olmützi-morvaországi, m.
Löwy Adolf, baracskai-bácsi, m.
Menczer Leo, vizkeleti-pozsonyi, m.
Mészöly István, halasi-pesti, h.
Modrovich Gábor, rajkai-mosoni, r. ism.
Müller József, diószegi-pozsonyi, m.
Osztroluczky Miklós, osztrolukai-zólyomi, ág. 
Pap Virgil, siklói-aradi, g. a. ö.
Popelka Pál, tordasi-fehéri, ág. a.
Rambovszky Jenő, n.-sz.-miklósi-torontáli, r.
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Rexa László, csejtei-nyitrai, ág. a.
Rexa Pál, csejtei-nyitrai, ág. a.
Ruttkay János, a.-kubini-árvai, ág. c.
Sabranszky Henrik, pozsonyi, r.
Schlesinger Árpád, komáromi m.
Schmidt Károly, pozsonyi, ág.
Schönfeld Miksa, n.-magyari-pozsonyi, m.
Schöpflin Róbert, verbói-nyitrai, ág. a.
Schröder , Gyűl a, petseki-csehországi, ág.
Schultz Ágost, horkai-nyitrai, ág. c.
Sebestyén Gyula, sz.-antalfai-zalai, h. a.
Simkó József, n.-lévárdi-pozsonyi, ág. c.
Sztrazsovecz Mihály, zayugróczi-trencséni, ág. c. ö. 
Szülő András, pozsonyi, ág.
Thiering Jenó', zurányi-mosoni, ág. c.
Tocsek Miklós, dojcsi-nyitrai, r.
Yégh Béla, negyedi-nyitrai, h. a.
Végh Gyula, nagyváradi-bihari, g. a. ö.
Yieder Frigyes, boglári-somogyi, r.
Vitalis Gusztáv, lónyabányai-nógrádi, ág. a. ism. 
Welser Károly, pozsonyi, ág.
Zathureczky István, drietomai-trencséni, ág. a.

összesen 48.

Hatodik osztály.

Ambro Nándor, kis-ujszállási-nagykunsági, h.
Baich Iván, varadiai-temesi, g. mt.
Baihauser Otto, kis-tapolcsáni-barsi, r.
Békeffy József, kassai-abauji, r. ism.
Bittó Kálmán, sárosfai-pozsonyi, r.
Both László, komáromi, h. a.
Brandtner Pál, péczeli-pesti, ág. a.
Bunzl Izidor, pozsonyi, m. mt. k. 
báró Buttler Jenó', kis-libercsi-nógrádi, ág. 
báró Buttler Sándor, b.-gyarmati-nógrádi, ág. 
Conrád Gyula, kúnoi-nyitrai ág. a. eltanácsoltatott. 
Emery Henrik, pozsonyi, ág.
Fekete Lajos, karádi-somogyi, ág. ö.
Göttche Károly, cservenkai-bácsi, ág. a.
Grósz Sándor, misérdi-pozsonyi, ág. c. ö.
Hajnos Gyula, klánjeczi-horvátországi, ág. c.
Hajnos Sándor, klánjeczi-horvátországi, ág. a. 
Hametmayer Béla, szeghalmi-békési, r. a.
Hitsch Károly, ohababisztrai-szörényi, ág. a. 
Hittrich Ödön, komáromi, ág. c. ö.
Jettm ár János, eszéki-tótországi, r.
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Kostyál Miklós, nyitrai, ág. ö.
K rajez Károly, modori-pozsonyi, ág. a.
Lauffer Nándor, jókai-pozsonyi, m.
Maiba Vilmos, modori-pozsonyi, ág. c.
Marczell Arthur, nagyrőczei-gömöri, ág.
Menczer Lipót, vizkeleti-pozsonyí, m.
Michaelis Róbert, pozsonyi, ág.
Mossóczy Lajos, pozsonyi, ág.
Mudroň Vladimir, pozsonyi, ág.
Miiek Ágost, pesti, ág.
Nonnenmacher Henrik, uj-verbászi-bácsi, ág. a. 
Nozdroviczky Lajos, nozdroviczi-trencséni, ág. ism. 
Pántos Vincze, nagypéli-aradi, g. a. ö.
Patak Károly, modori-pozsonyi, ág. a. ism.
Póth József, torzsai-bácsi, h. a.
Saly Mátyás, ruszti-soproni, ág. ö.
Samarjay Károly, pozsonyi, ág.
Schlesinger Lajos, san-migueli-san-salvadori, r. mt. 
Schuh Guido, gálosi-mosoni, ág. c.
Sonnenfeld Lajos, senkviczi-pozsonyi, m. ism. 
Steltzer Gyula, trencséni, ág. a.
Sulyok Ede, orosházai-békési, ág. c.
Szirotka Elek, apostagi-pesti, ág. a. ö.
Szláby József, pozsonyi, ág. c.
Taubinger Kornél, modori-pozsonyi, ág. a.
Válent Armin, sz.-györgyi-pozsonyi, ág. a. ism. 
Vendég Móricz, alsógelei-komáromi, h. a.
Vermes Gedó', pozsonyi, r. ism.

összesen 49.

Hetedik osztály.

Balhauser István, kis-tapolcsáni-barsi, r.
Barla István, n.-dobszai-somogyi, h. a.
Bernhardt János, ó-verbászi-bácsi, ág. a.
Bezzeg Sámuel, mezó'berényi-békési, ág. a. 
Blaskovics Béla, császárréti-mosoni, ág.
Braxatoris Márton, radványi-zólyomi, ág. a. ö. 
Csehszombathy László, bó'nyi-győri, h. a.
Csermák Pál, holicsi-nyitrai, ág. a.
Csiba János, cs.-patonyi-pozsonyi, h. a. ism.
Czvikli Gyula, gyó'ri, ág.
Dessewffy Dezsó', vanyarczi-nógrádi, ág.
Geiger Ferencz, pozsonyi, r. ö.
Glünkl László, modori-pozsonyi, r. a.
Gosztonyi Miklós, hartyáni-pesti, ág.
Greguss Lajos, zayugróczi-trencséni, ág. c. ö.
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Hilmer István, breznobányai-zólyomi. ág. c. ö. 
Hoffmann-Scultéty Jenő, győri, ág. a.
Izsák Dénes, negyedi-nyitrai, b. a.
Káldy Imre, n.-gencsi-vasi, ág.
Kern Lajos, feketebegyi-báesi, ág. c. ö.
Klimo Gyula, beszterczebányai-zólyomi, ág. a. 
Kopfstein Zsigmond, sopronyi, m.
Krahulecz Alfréd, modori-pozsonyi, ág. a. ö. 
Krizsán Károly, zárjecsi-trencséni, ág. a.
Kubiss Aladár, pozsonyi, ág.
Maróthy Lajos, n.-libercsi-nógrádi, ág. c. 
Modrovich János, rajkai-mosoni, r.
Nauratyill Oszkár, vágujhelyi-nyitrai, r.
Orth Mihály, torzsai-bács-bodrogi, b. a.
Pauer Károly, pozsonyi, ág.
Petrovics Száva, nagy-laki-csanádi, g. a. ö. 
Popovics János, siklói-aradi, g. a. ö.
Prónay Aurél, verbói-nyitrai, ág. f  
Ribiánszky Elemér, p.-pálma-téri-békési, r. 
Rozsulegh Tivadar, nebojszai-pozsonyi, r. mt. 
Schätzler Károly, pozsonyi, ág.
Schneider Viktor, bazini-pozsonyi, ág. c. ö. 
Szeybold Lajos, kőszegi-vasi, ág.
Szoisits Uros, szabadkai-bácsi, g. a. ö.
Vecsey Oláh, tokaji-zempléni, h.
Végh Géza, negyedi-nyitrai, h. a.
Weilbacher Richárd, hegyeshalmi-mosoni, ág. 
Weisz Miksa, n.-megyeri-komáromi, m.

összesen 43.

Nyolczadik osztály.

Adler Károly, galánthai-pozsonyi, m.
Bohus Károly, somorjai-pozsonyi, ág. c. ö. 
Csattogányi Béla, tavarnoki-nyitrai, r.
Csengey Gyula, budapesti, ág.
Deák Kálmán, farkasdi-nyitrai, h. a.
Dudevszky István, nagy-halápi-nógrádi, r. 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.
Gerhauser József, kőszegi-vasi, ág. ö.
Goldstein Sándor, uj-vidéki-bácsi, m. mt. 
Herczog Miksa, verbói-nyitrai, m.
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Hückl Ernő, sz.-györgyi-pozsonyi, ág. c.
Huszár Gyula, erdő-tagyosi-komáromi, r.
Illgen 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. ö.
Kollárik József, n.-szombati-pozsonyi, ág. ö. 
Laczko János, morva-ljeszkoi-trencséni, ág. a. 
Laebne Vilmos, soproni, ág. mt.
László Lajos, ekecsi-komáromi, b. a.
Liska Emil, pozsonyi, ág.
Mátis László, aranyos-maróthi-barsi, r. 
Oesterreicher Eülöp, boldogasszonyi-mosoni, m. 
Pálovics Miklós, kún-tapolczai-gömöri, ág. a. ö. 
Petz Gedeon, harkai-soproni, ág. ö.
Pfeiffer Henrik, pozsonyi, ág.
Porubszky Lajos, pozsonyi, ág.
Rázgha Béla, liczkói-mosoni, ág.
Buston József, bécsi-a.-ausztriai, ág, mt.
Steuer Lajos, hegyeshalmi-mosoni, ág. a. 
Stromszky Armin, pozsonyi, ág.
Szlabey Mátyás, n.-falu-árvai, ág. c. ö.
Sztodola Emil, liptó-sz.-miklósi, ág. c.
Tóth Géza, farkasdi-nyitrai, h.
Urbauer Frigyes, linzi-f.-ausztriai, ág. c. 
Urbauer Károly, linzi-f.-ausztriai, ág. a.
Varga Zsigmond, ácsi-komáromi, h. a.
Vozsenilek Károly, kőszegi-vasi, r.
Wolfshörndl Lajos, bazini-pozsonyi, ág. a. 
Zvarinyi Gyula, ujverbászi-bácsi, ág. a.

összesen 46.
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II. Tlicologiai intézet.

Első tanfolyam.

Algöver István, podluzsáni-honti, a.
Biszkup Béla, losonczi-nógrádi, c. ö. 
Dobronyovszky Gyula, péterii-pesti, a.
Gallé István, kishartai-pesti, c. ö.
Holéczy János, egyházasmaróthi-honti, a. 
Jeszenszky Ignácz, fibisi-temesi, c.
Klaar Fülöp, újverbászi-bácsi, c. ö.
Král János, zniováralljai-turóczi, c. ö.
Krno János, németlipcsei-liptói, c. 
Kruttschnitt Antal, cservenkai-bácsi, a. 
Kvacsala János petrováczi-bácsi, c. ö.
Lukács Pál, pelsőczi-zólyomi, a. ö.
Marczy István, szombati-szepesi, c.
Marschal Günther, petrováczi-bácsi, k. 
Menyhárd Frigyes, pozsonyi, ö.
Plavetz Gyula, szarvasi-békési, a.
Reich Sándor, vibornai-szepesi, c. ö.
Strba János, tótkomlósi-békési, a.
Szemian Lajos, turolukai-nyitrai, a.
Vitális Gyula, lónyabányai-nógrádi, a.

Második tanfolyam.

Barto Mihály, ispánmezó'i-gömöri, c. ö.
Böhm János, locsmándi-soproni, c. ö. 
Csepcsányi Károly, sz.-mihályi-turóczi, a. 
Czimrák János, n.-falui-árvai, c. ö.
Engisch Frigyes, ujverbászi-bácsi, a.
Faix Mihály, kis-lomniczi-szepesi, c. ö.
Kiár Béla, n.-sz.-miklósi-torontáli, c. ö. 
Kmety Mátyás, kis-bokróczi-liptói, ö. 
Koricsánszky Pál, felső-terényi-honti, c. 
Lányi Gusztáv, szarvasi-békési, a.
Maschtena József, pozsonyi, ö.
Medveczky Károly, n.-szalatnyai-zólyomi, a. 
Nagy László, gömör-panyiti, a. ö.
Pukánszky Béla, orosházai-békési, c. ö. 
Quotidian György, beniczi-turóczi, c.
Róth Béla, ujverbászi-bácsi, a.
Szekerka Pál, pocsuvadloi-honti, c.
Sztik Gusztáv, poltári-nógrádi, a. elküldetett. 
Takács Sándor, tápio-sz.-mártoni-pesti, a. ö.

5
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Valtini Pál, puszta-szalatnyai-nógrádi, c.
Wengh Gyula, récsei-pozsonyi, a.
Wladár Zoltán, sámsonházai-nógrádi, a.
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai.

Harmadik tanfolyam.

Becser András, jólsvai-gömöri, c. ö.
Chovan Zsigmond, szarvasi-békési, a.
Draskóczy Ede, hódmező-vásárhelyi-csongrádi, c. 
Reviczky László, zsidói-pesti, a. ö.
Kiss Kálmán, kis-kó'rösi-pesti, a. ö.
Korbélý Géza, tornallyai-gömöri, c. ö.
Krizsán János, szúlyói-trencséni, a. ö.
Löw Eülöp, ujverbászi-bácsi.
Novomeszky László, szakolczai-nyitrai, a.
Petz Gusztáv, mezó'berényi-békési, c. ö. 
Schönwiesner Kálmán, zsákóczi-szepesi, c. ö. 
Simkó Gyula, bánki-nógrádi, a.
Stúr Antal, nemespodhragyi-trencséni, a. ö. 
Szabó Béla, kladzáni-zemplényi, c. ö.
Szeberényi Lajos, csabai-békési, c. ö.
Valentinyi Jenő, sziráki-nógrádi, c. ö.
Zsilinszky András, csabai-békési, c. ö.

Statistikai adatok.
Beiratkozott: I. 20, II. 23, III. 17 =  60. — Kilépett: 1. 

Elküldetett: 1. — Maradt a tanév végével : I. 19, II. 22,
III. 17 =  58. — Valamennyi belföldi. — Életkor szerint : 18 
éves: 1, 19 éves: 6, 20 éves: 15, 21 éves: 13, 22 éves: 18, 23 
éves: 2, 24 éves: 2, 25 éves: 1, összesen: 58.
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Figyelmeztetés,

A nyilvános gymnasiumi tanulók f e l v é t e l e  september 
1-jétől kezdve september-hó 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-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 augustus-hó 30-án 
és 31-én tartatnak; — a tanév ünnepélyes megnyitása september- 
hó 5-én reggeli 9 órakor a könyvtári nagy teremben fog végbe
menni.

Minden gymnasiumi tanuló első felvételre személyesen 
szülői, gyámja vagy ezek megbizottja kíséretében tartozik az 
igazgatónál jelentkezni, nem külömben az illető osztály főnöké
nél 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 
ellenjegyző

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, 
gyermekök vagy gyámoltjuk felvételekor alkalmas helyettest 
tartoznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat és 
kötelezettségeiket átruházzák, hogy az intézet a növendékek 
erkölcsi viselete tárgyában folyton és könnyen érintkezhessék a 
szülők ezen helyetteseivel.

Az alumneum ephorusa az új tanévben Gyűrik Márton 
tanár, kinél az alumneum díj félévenkint előre lefizetendő.

L y c e u m i  i g a z g a t ó n a k  a l e g k ö z e l e b b i  3 é v r e  
M i c h a e l i s  Vi lmos  t a n á r  ú j ó l a g  m e g v á l a s z t a t o t t .








