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Székfoglaló beszéd.

Főtisztelendő és nagyságos egyházi és iskolai elöljárók! 
Mélyen tisztelt tanári testület!
Kedves tanuló ifjúság!

Midőn most egy éve a helybeli egyházközség páratlan 
bizodalma folytán ez ős régi protestáns főiskolához a eláss, 
philologia rendes tanárává megválasztattam: az öröm és aggódás 
váltakozó érzete között foglaltam el új állásomat. Öröm hullám
zott keblemben, mert ezen egyházközség egyházi és iskolai elöl
járói engemet, mint teljesen ismeretlent — ki sem csillogó tehet
séggel, sem tudományos érdemekkel nem dicsekedhetem — egyedül 
tanulmányaimban te tt előhaladásaimban bízva, méltónak tartott 
arra, hogy e főiskola érdemes és tudós férfiainak díszes soraiba 
emeljen; e kitüntető bizodalom örömmel töltötte be lelkemet és 
a reám váró kötelességek hűséges teljesítésére sokszorosan buz
dított; de egyúttal aggódás is szálta meg lelkemet, vájjon 
parányi erőm elég lesz-e lefizetni ama hálát, melyet ez intézet 
kormányzó testületéinek megtisztelő bizalma legelső köteles
ségemmé tett. Jól tudva azonban, hogy kitartó szorgalom és 
szigorú kötelességérzet által sok fogyatkozás pótolható és 
remélve, hogy nagyérdemű tiszttársaim jóakaratát és szíves 
támogatását szerencsés leszek megnyerhetni: bizalommal fogtam 
a reám váró feladathoz és elfoglaltam a részemre kijelölt munka
kört. Egy év leforgása óta azonban csak most, e jelen isk. év 
megnyitási ünnepélyén részesülhetek azon szerencsében, hogy 
protestáns főiskoláinkban divó gyakorlat szerint tanszékemet

1*



4

egy rövid értekezéssel elfoglaljam, mely értekezésemben azon 
kérdést óhajtom néhány pontban megvilágítani: m i é r t  t a n u l 
j u k  a g y m n a s i u m b a n  a l a t i n  és h e l l e n  n y e l v e k e t  
és v á j j o n  e ze n  n y e l v e k  t a n u l á s á n a k  van-e v a l a m i  
h a s z n a  és e ló 'nye?

Ismeretes azon ellenszegülés, mely napjainkban bizonyos 
körökben az ókori classikus nyelvek ellen kezd irányulni; majd
nem általánossá kezd válni az a nézet, hogy az ókori classicus 
nyelvek az újkori életre szükségtelenek és idó'rablók, hogy a 
classicus népek világa régen letűnt, nyelvök „holtnyelv“, mely
hez bennünket ma már semmi gyakorlati érdek nem csatol. 
A tanuló hallván ezen nyilatkozatokat minden egyes szót kész 
pénz gyanánt vesz és lankadtan és kedvetlenül tanulja ezen 
nyelveket; némelyike pedig úgy tekinti ezeket, mint az ő szá
mára feltalált kinzó szert. — Ezen vélemény-áramlatnak gátat 
vetni és terjedését megakadályozni, egyszersmind ezen nyelvek 
iránt a tanuló ifjúságban kedvet és érdeket gerjeszteni: ez a 
elás. phil. tanárának egyik legszentebb kötelessége. Helyén lesz 
tehát ez alkalommal felvetni e kérdést: mi a gymnasium és mi 
a gymnasiumi oktatásnak a czélja, továbbá vájjon korunk semmi 
tekintetben sem áll-e érintkezésben a hajdani classicus népek 
korával?

A gymnasium a görög „yvfivóg“ szótól vette eredetét s 
jelölte azon helyet, hol a görög ifjak magokat a testgyakorlás
ban, ugrálásban és hajigálásban gyakorolták, de egyszersmind 
szellemi gyakorlatokra, költői és tudományos művek felolvasására 
is használtatott. Ma is a gymnasiumot úgy kell tekintenünk 
mint szellemi gymnasticát, melynek feladata az ifjak természeti 
tehetségeit kiképezni, ízlésüknek irányt adni és erkölcsi érze
teiket ápolni; czélja továbbá megtanítani az ifjút helyesen 
beszélni, szabatosan írni, logicailag gondolkozni; irányt jelölni 
a szépre, nemesre és igazra. Egyszóval a gymnasium czélja az 
ifjúnak általános műveltséget adni, és egyszersmind eló'készíteni 
ó't a tudományos szakpályára. Ez lévén a gymnasiumi oktatás 
czélja, önként felmerül ez a kérdés, melyek azon nevelési és 
tudományos eszközök, melyek a gymnasium eme czélját leghat- 
hatósabban eló'mozdítják és megvalósítják? Erre azt kell felel
nünk, hogy az ész fejlesztésére, az Ízlés kiképzésére, a kedély 
nemesítésére egyik legalkalmasabb eszköz a latin és hellen nép
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nyelve és irodalma. Évszázados tapasztalatok bizonyítják, bogy 
a classicus nyelvek és irodalom művelése volt mindenkor élet
adója azoknak, kik magasabb szellemi műveltség után törekedtek; 
ezen tápszer hatotta át mindenkor azok lényét, kik a nyilvános 
élet vezetésére hivatva voltak; ezen szellemi termékek lendítettek 
legtöbbet az újkori tudományok és művészetek terjedésén és fel
virágzásán; ezek szolgáltatták Európa haladni kívánó népeinek 
azt a szilárd alapot, melyen jelen tudományosságukat és mű
vészetüket biztossá tehették. Igazolják ezt a történelem lapjai. 
Midőn a római birodalom a népvándorlás zivatarai közepette 
elenyészett és a görög és latin műveltség a zárdák csendes 
falai közé szorult: sűrű fellegek boríták a tudományok és mű
vészetek egét Európában mindenütt; a véres hadak feldúlták a 
tudományok székhelyeit, és az emberiség kebeléből kialudt a 
művészet és tudomány iránti érzet. Midó'n azonban a 15. század
ban a szellemi világ egén új hajnal kezd derengeni: ismét az 
ó-classicus műveltség sugárai hintik szét jótékony fényüket és 
melegüket. Hóditó harczok folytán hazájukból kibujdosott tudósok 
eló'ször Italiában kezdik terjeszteni a classicus műveltség mag
vait; innen hatnak el a műveló'dés és jóizlés elemei éjszak és 
nyugotnak legtávolabb eső országaiba. Ezen éledezés jótékony
ságában részesülnek nemsokára Franczia-, Angol- és Német
ország annyira, hogy új irodalmi korszak ébredt föl. Ezen idő
szakokban egyhangú az összes nyugoti népek főleg az olaszok 
vallomása, hogy az emberi elmét élesítő, a szívet nemesítő mű
veltség magvait az ókori classicus népek remek műveiben kell 
keresni. De hogy is lehetett volna ez máskép? Hiszen az ókori 
műveltség nem szakadt meg, hanem uralkodó maradt és foly
tonos lánczolatban származott át egyik emberkorról a másikra. 
A mit az ókor mély elméjű féríiai az ember lényének és vég- 
czéljának kérdései felől gondoltak: az nem évülhetett el, sőt ezt 
megőrizni és újból feltárni ezen korszak tudósainak jutott fel
adatul. Ok voltak hivatva arra, hogy megtisztítsák azt, mit a 
viszontagságos századok elhomályosítottak és hogy korukat azon 
szellemi örökség birtokába juttassák, mely teher gyanánt nehe
zedett az előbbi századokra. A classicus irodalom felvirágoz
tatására nagy buzgalommal működött férfiak e tudományokat 
„studia humaniora“ névvel nevezték el. A 16. században is ezen 
műveltség terjeszti el jótékony sugarait; ez volt a következő
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században is a tudományos oktatás alapja, és a tudományok 
különböző ágaiban mint költészetben, szónoklatban, bölcseletben 
bámulatos és majdnem elérhetetlen eredményeket hozott létre; 
nemsokára pedig abban mutatja ki termékenyítő erejét, hogy az 
azt művelő nemzetek anyanyelve annyim gyarapodik, hogy 
lassanként bármely tudomány előadására alkalmassá válik. 
A 18. század közepe táján már az élő nemzeteknek az ó-classicus 
nyelvek tökéletes mintái után gazdagított anyanyelvűk kezd a 
tudományos közlekedés eszköze lenni, és a classicus nyelvek 
terét a nemzeti nyelvek foglalják el. Ezen rövid vázlatból látjuk 
tehát, hogy napjainkig a classicus nyelvek- és irodalommal való 
foglalkozás volt azon elem, mely a magasabb szellemi művelt
ségnek életet adott, minden magasabb lélek az antik világ tiszta, 
egészséges levegőjében élt át egy bizonyos korszakot, és annak 
remekműveit választotta követendő mintákul. Vergiliust az 
egész középkor csodás tisztelettel illette; Shakespeare műveinek 
legfönségesebb tárgyait a régiségekből meríté; az angol parla
mentnek legnagyobb szónokai mindig Demosthenes és Cicero 
után képezték magukat. Lessing, az újabb német irodalom ala
pítója, minden lapon elárulja a régi classicusokban való jártas
ságát; a classicus tanulmányok emelték Schillert és Gröthét 
minden nép és kor leghíresebb költői közé. Nemzeti irodalmunk 
és nyilvános életünk első rangú bajnokait, Széchényit, Kazin
czy t ,  Berzsenyit stb. is a classicus tanulmányok képezték 
kitűnőkké. Nyelvünknek szónoki méltóságát, költői szellemét 
jobbára a latin nyelv befolyásának köszönhetjük. Ezért méltán 
köti szivére Kölcseynk páratlan jelességű Parainesis-ében a 
honfisarjadéknak, hogy tisztelje és tanulja más művelt népek 
nyelvét is, de főleg ama kettőt, melyen Plutarchos a nem
zetek legnagyobbikának hőseit és Tacitus a római zsarnok 
tetteit a történet évkönyveibe való színekkel benyomta; hogy 
ösmerkedjék meg a régi és újabb kor nevezetes szónokaival, de 
mindenek fölött ama kettővel, kiknek egyikét Athene, másikát 
Róma nevezé magáénak: Demosthenessel és Ciceróval.

Azonban noha az ó-classicai műveltségnek ily ragyogó 
jelenetei tárulnak fel elénk a történelem lapjain, mégis nap
jainkban, midőn az országos és társadalmi ügyvezetés már min
denütt nemzeti nyelven foly, és a tudományos közművelődés 
már mindenütt nemzeti nyelven terjeszti jótékonyságát, nap
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jainkban művelődésünk ama hatalmas tényezője több oldalról 
megtámadtatott, sőt jelen viszonyainkra szükségtelennek, haszna
vehetetlennek nyilváníttatott. Évszázadoknak az emberképzés
ben leghathatósabbnak talált tapasztalatait egyszerre megdön- 
teni és csalékonyaknak nyilvánítani: bámulatos merészség. 
Korunkat általában a műveltség és fölvilágosodás korának 
szokás nevezni. Ámde a valódi műveltség természete rendszerint 
valami általánost, egyetemest foglal magában, az emberiség 
egész eddigi életének felölelését, ismeret és eszmélés általi 
elsajátítását. Sok század elmélkedése és gondolkodása adta meg 
az embernek azt az eszmekört és nyelvezetet, melyet ma a 
tudomány és művészet bir. Mi volna a mai Europa műveltsége, 
ha belőle kivennők azt, mit az ó hellen és római világnézet 
hagyott át és ójtott be? Mi volna, mi lenne a költészet azon 
fogalmak, képek és alakok nélkül, melyeket neki a hellen köl
tészet és hellen világnézet adott? A classicus népek irodalma 
ennélfogva minden korszakban elkerülhetlen szükséges tanul
mánya lesz a valódi műveltség után törekvő embernek, mivel 
egy kor sem haladhat előre a nélkül, hogy az őt megelőzők 
nyereményeit a műveltségben és humanitásban ne használja. 
Ezen irodalom vezeti be a népeket az emberi nem történetébe, 
ez juttatja a szellemi művek létesítésének lehető legmagasabb 
fokára; ez által ösmerjük meg az ókori népek gondolkodás 
módját, alkotó erejét, szellemi életét. Ezen népek költői, szó
nokai, történetírói és bölcsészei mindegyik a maga nemében a 
tudomány és tapasztalásnak legbecsesebb kincseit gyűjtötték 
össze és hagyományozták nekünk, melyek mind a beléjök szőtt 

.érzelem és szellem mind külalakjuk miatt mindaddig utánzásra 
legméltóbbaknak tartattak  és tartatn i fognak. Ha valaki a böl
csészet és ékesszólás nagyműveit akarja tanulmányozni: ezeknek 
tisztább forrásait máshol mint a classicus népeknél nem találja. 
Teljes fényben ragyog itt Plátó, k it méltán nevezett az ókor a 
lélek orvosának. Általa az élet bölcs vezetésének elvei és sza
bályai oly kecsesei és bájjal adatnak elő, hogy róla Cicero nem 
kételkedett kimondani, miszerint maga Zeusz, ha görögül akart 
volna beszélni, erre nem mást, mint Pláto nyelvét használta 
volna. Aristotelesről azt mondják, hogy aranyfolyam ömlött le 
ajkairól. Ezt követte Xenophon, ama kellemes bölcsész és tör
ténetíró, kinek szája által, mint mondák, magok a múzsák
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szólották. Tacitustól minden idó'ben tanulhat az emberiség elő- 
adási finomságot és részrehajlatlan Ítéletet, Liviustól méltóságot 
és érthetőséget, Caesartól egyszerűséget; Homertól kölcsönözhet 
fényt és meleget, mely ragyogó képekkel és magasztos eszmékkel 
özönlé el a világot.

Ily remekművek tanulmányozása kedvesen foglalkoztatja 
az ifjú lelki erejét, csodálatos gyönyörrel lelánczolja és lelkesíti. 
A nehézség, melyet itt-ott a szerző megérthetésében a mytholo- 
giából és régiségből kölcsönzött anyag, vagy a legnagyobb 
figyelemmel is néha alig észrevehető összefüggés és a gondo
latok sorrendje nyújt, arra készteti a lelket, hogy ébren legyen, 
hogy erejét összpontosítsa és éleszsze, hogy tudomány által 
gazdagítva ismeretesről ismeretlenre következtessen, hogy a 
teremtő észnek szentélyébe hatoljon. Másfelől pedig az egyes 
remekmű szépsége, az alaknak tökélye, a tartalomnak gazdag
sága míveli az ítéletet és ízlést. Az ifjú pl. Homeros vagy Ver
gilius eposzának egy szakaszát, Demosthenes vagy Cicerónak 
valamely beszédét, Herodotos vagy Sallustius történelmi könyvé
nek egy részét elsajátítván, az elrendezés és kivitelnek nagy 
művészetét látván és megtanulván: tudni fogja, mikép kell 
adott anyagot elrendezni és feldolgozni, hogyan foglalhatja el 
minden rész a neki kiszabott helyet; hogyan kell feleslegest 
eltávolítani, a fődolgot kitüntetni és megvilágosítani. Egyszóval 
a classicus művek tanulmányozása által szerez az ifjú önálló 
gondolkodást, ítélést, szigorú következetességet mind a szóbeli 
előadásban, mind az Írásban, továbbá itt találja az életbölcses
ségnek és az erkölcsi képzésnek legszebb mintáit.

Mindaz, mit az újkor tudományban, művészetben, köz
intézetekben bir, a régiektől származik le és alapját az ó-classicus 
népek szellemi életében kell keresnünk. Ennélfogva a classicus 
nyelvek és ezek irodalmának ismerete szükséges először is a 
theologusnak.  A keresztyén vallás, bár keletről származott, 
mégis a görög és római régiség útján maradt reánk. A szent 
okmányok, az egyházi atyák iratai az ókor classicus nyelvein 
vannak írva; ennélfogva főleg protestáns theologus épen nem 
nélkülözheti az eredeti nyelveket. Épen neki szükséges, hogy 
vallásnak okmányait, melyeket magyaráz és az ellenfél táma
dásai ellen véd, eredeti nyelven olvassa, az eltérő nézeteket
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összehasonlítsa, a homályos helyeket értelmezze és saját meg
győződését megerősítse.

A classicus nyelvek és irodalom szükséges továbbá a j o g- 
tudósnak.  A mai jogtudománynak általános alapjai az ó római 
jog talajábau gyökereznek. Ezt pedig azon kiterjedésben meg
ismerni, a mint az a Justinianus alatt gyűjtött törvénykönyv
ben foglaltatik és czélszerűen felhasználni, a latin nyelv alapos 
tudása, a római régiségek, intézmények, szokások és erkölcsök 
ismerete nélkül lehetetlen. A szakmájában jártas jogász, ki a 
jogot egész kiterjedésében óhajtja ismerni, nem fog beérni a 
római jog ismeretével, hanem tanulmányait az atticai jogra 
is ki fogja terjeszteni, hogy ily összehasonlító tanulmányozás 
által nézetei körét bővítse és gazdagítsa. Ezen kivül ne feledjük 
el azt sem, hogy hazánkban Szent Istvántól fogva latin nyel
ven folyt a törvényhozás és az igazságszolgáltatás; továbbá az 
ország alapjogai, más nemzetekkel kötött szerződései, törvényei, 
békében és háborúban viselt te ttei egészen a legújabb időkig 
latin nyelven Írattak meg: a magyar jogtudós tehát ezen 
elkerülhetlen kútforrásokat a latin nyelv tudása nélkül meg 
nem értheti, fel nem használhatja. Az orvos-tudomány, termé
szet-tudományok, mennyiségtan, forrásaikat szintén a görög iro
dalomban lelik Hyppokrates, Aristoteles, Euklides és Archimedes 
műveiben.

Tehát azon tudományok, melyek bizonyos hivatásra, élet
pályára előkészítenek, alapjukat a görög római világban lelik, 
azért a ki valóban akarja megérdemelni a „tudós“ nevet: annak 
a classica philologiát mellőzni, nélkülözni nem lehet, nem szabad. 
De még inkább áll ez azon tudományokra, melyek az általános 
műveltséget eszközük, úgymint a philosophiáról, történelemről, 
szónoklatról és a szépművészetekről. A bölcsésze t - tudomány 
alapját szintén a classicus régiség képezi. A görög népnél 
találjuk a philosophia kezdetét, legszebb felét, sőt lényegének 
nagyobb része benne be is van fejezve. Ámbár egyes elvei 
átalakultak és az újabb bölcsészek által szorosabban bebizonyí- 
ta tta k : legmélyebb problémai mégis már ott is meg vannak 
fejtve és pedig oly művekben, melyek nemcsak eredetiség, hanem 
lángoló előadás és szigorú módszer tekintetében az utókor bámu
latát teljes mértékben kiérdemelték. E téren senki sem léphet 
fel önállóan, ki azon korba vissza nem fordul és nem az eredeti
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forrásból merít. A bölcsész, ki fordításra szorul, sohasem fogja 
megérteni, mit Pláto és Aristoteles tanítottak. Hasonló hely
zetben van a t ö r t éne t í ró ;  részint, hogy a régi népek sorsát, 
alkotmányuk fejlődését és természetét kutassa, részint, hogy a 
nagy mesterektől tanulja az anyag feldolgozását, szóval, hogy 
jó történetíró lehessen; azonkívül mindazok, kik a régiséggel 
összefüggő tudományt miveinek, a geographus, az archaeologus, 
a szónok, egy sem nélkülözheti az ó-classicai irodalmat és 
nyelvet.

Míg ekként a tudományok tekintetében feladataink minden 
lépten-nyomon az antik világ latin részére, Rómára utalnak: 
addig az emberi szellem legszabadabb nyilvánulásában, a mű
vészetben minden lépten Hellasba, az antik világ másik részébe, 
vezettetünk. Ez áll különösen a képző művészetek szemet-lelket 
gyönyörködtető tárgyairól. Az olymposi isten-alakok sok század 
után még jelenben is fenségben és utolérhetetlen szépségben 
ragyognak; a korinthusi oszlopok koszorús fejezetei, az örök
becsű Akropolisnak és Minerva templomának romjai; a nagy
emberek hamvait fedő urnák maradványai, a vert pénzeken 
büszkélkedő herosoknak élethű lenyomatai ma is becses emlékei 
ama dicső aranykornak; az emberi mű-geniusz még ma is hala
dását egyedül a szerint méri, minél inkább hasonlít műve ezen 
örök mintapéldányokhoz. A költészetben is a görög remekművek 
tekinthetők a legnagyobb példányoknak. Találunk azokban köl
tészetet, mely az érzelem leghevesebb kitöréseiben is uralkodik 
magán; örül mértékkel, szomorkodik hiedelemmel Találkozunk 
költői értelemmel, mely sohasem feledkezik magáról, sohasem 
áldozza fel az egészet a részeknek; a lelkesedés legihletettebb 
pillanataiban sem veszti el jelenlétét, tisztaságát és józanságát. 
Igaz ugyan, hogy költői hatás, a feltalálás gazdagsága, a gon
dolatok merészsége, az érzelem hevessége tekintetében az újabb 
nemzetek költészete előtte áll a régi hellen költészetnek, de 
művészetre, értelmességre a műszerkezet helyességére, a forma 
mesterkéletlen szépségére nézve a hellen remekművek örök 
mintaképek gyanánt tündökölnek nemcsak a jelen, hanem a 
jövendő időkben is. Az újabb nemzetek hőskölteményei sohasem 
fogják nélkülözhetővé tenni Homerost, valamint az újabb dráma 
termékei minden gazdagságuk mellett a képzeletben, szellemben, 
a cselekvés és jellemek változatosságában sohasem fogják pótolni
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az egyszerűségében nagyszerű görög drámát, Aescliylosnak 
magas szellemét, Sophoklesnek arányos szépségét, Pláto eszményi 
lelkesültségét.

Azonban a classicus népek tudományos jelességénél, művé
szetük nagyszerűségénél nem kevésbé becsesb ránk nézve azon 
erkölcsi érzület, melylyel irodalmukban oly sok helyen talál
kozunk, és mely az ifjú jellemképzésére, a derék férfiúhoz illő 
és nemes tetteket szülő erkölcsi érzületre fogékonynyá teszen. 
Gondoljunk csak a görögök világhírű hazaszeretetére. Ez nem 
egyedül a szülőföld iránti hajlamban, hanem azon kötelesség
érzetben lelte magyarázatát, mely a becsületérzésből származik. 
Ezen öntudatos hazaszeretetnek, polgári erényeknek, a törvény 
iránti tiszteletnek hol találjuk eszményibb példáit mint Kodrus- 
ban, Epaminondasban, Miltiades, Themistokles, Aristidesben, 
valamint a Curiusok, Camillusok, Fabiusob, Gracchusok és 
Scipiókban, kik mindannyian a tiszta honszeretetnek, a köz
ügyek iránti buzgalomnak kimagasló óriásaiként ragyognak. Az 
ifjú olvasva ezen tettekben nyilvánuló hazafiságot, lehetetlen, 
hogy fel ne lelkesüljön és ne kívánná, hogy hazájának az lehes
sen, a mi Miltiades, Aristides, Perikies és Caesar saját hazájá
nak volt. — De a rósz hajlandóságok fékezésére is képesek a 
classicus remekművek. Mely nép történetében látjuk a törvé
nyek felforgatására czélzó törekvéseknek elrémítőbb jeleneteit, 
mint a görögök és rómaiak történetében, hol szemlélhetjük job
ban a népbujtogatók és álbölcsek garázdálkodásainak szörnyű 
következményeit, mint az ókori államéletben? így tehát egy
felől ama magasztos honszeretet, másfelől eme politikai botlások 
nem szolgálnak-e mindnyájunknak a legtisztább tükörül, intésül, 
korlátul? A polgári és családi erényeknek, tiszta erkölcsnek, 
bölcseség és valódi emberi kegyeletnek mily számtalan meg
ragadó példáit találjuk Plato, Cicero, Seneca bölcsészeti művei
ben. Ezek olvasásából mindenki láthatja, mit helyeztek ők az 
erkölcs érdemében és méltóságában, mit az indulatok fékezésé
ben, mit a kötelességek megtartásában és hű teljesítésében, 
mennyire át voltak hatva azon tudat által, hogy ők mint véges 
lények egy felsőbb lénynek hatalmától függnek és mennyire 
törekedtek viseletök által annak tetszeni, akaratának eleget 
tenni, hozzá minden módon közeledni. Innen származott azon 
aggályos lelkiismeretesség, innen ama kötelességeknek hű telje
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sítése, melyek a köztök és isteneik között létező viszonyokból 
keletkeztek. A Homeros által ecsetelt ember az istenekben a 
népek és államok sorsának intézőit és rendezőit látja; a mit a 
hősök haragjának vagy a köztök támadt viszályok gyászos 
következményei gyanánt énekel meg, az nem más, mint a hatal
mas Zeusznak örök végzése. Ugyanily vallásos érzület lengi át 
az ókor nagy történetíróit. Számtalanszor hangoztatják, hogy a 
nemzetek jó vagy rósz állapota, virágzása vagy elhervadása, 
keletkezése vagy elenyészése azon viszonyoktól függ, melyekben 
azok isteneik iránt vannak. Mily szomorúság tölti el Horatius 
szívét, midőn nemzetét ősei útjáról eltérve istentelenség, tob
zódás, fényűzés, elpuhulás által a végenyészet romlásához köze
ledni látja! Mily buzdítólag inti őket eme szavaiban:

Dis te minorem quod geris, imperas:
Hinc omne principium, huc refer exitum.

Hi multa neglecti dederunt 
Hesperiae mala luctuosae.

Mily megragadó példákat találhatunk a görögök tragoediáiban 
arra nézve, hogy mily kérlelhetlenül boszulja meg minden elbiza
kodott dacznak vakmerőségét az örök nemezis; mikép harapódzik 
nemzetségről nemzetségre a gonoszság, míg végre romlásba dönt.

Sokan azonban azt mondhatnák, hogy ők megengedik és 
elismerik, hogy az ókorral sem tudományos, sem művészeti, sem 
erkölcsi viszonyok tekintetében nem szakíthatunk, de ezen viszo
nyokat megismerhetjük ma már anyanyelvűnkön is a régi népek 
történelméből, főleg miután ezek fordítások által már nagy rész
ben meghonosultak, minek tehát még nyelveiket is oly fárad
sággal tanulni? Tagadhatlan, hogy a fordítás az eredetit bizo
nyos fokig pótolhatja és így az ókori népek történetét, polgári 
szervezetét, műtökélyét megismerhetjük, sőt miután az újabb 
népek irodalmára az ó-classicus irodalom jelentékeny befolyást 
gyakorolt: az ókori népek erkölcsi eszméi is nagyjában átmentek 
már az újabb irodalmakba; de a haszon mindég tökéletlen 
marad, mivel a legjobb fordítás sem adja vissza az eredeti 
munkát, csak mindég tökéletlen utánzás az. Mert valamely 
népnek modorát és szellemét csak nyelve és előadási modora 
által érthetjük meg. A mindennapi tapasztalás mutatja, hogy 
népeket csak úgy ismerhetünk meg, csak úgy tanulmányozhatjuk
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szokásaikat, szellemüket és jellemüket, ha országaikat megláto
gatjuk. Az egyedüli mód tehát, mely mintegy alkalmat nyújt, 
hogy az antik világot meglátogassuk az, ha nyelvét és irodalmi 
műveit tanulmányozzuk és ezen tanulmány által költőivel, szó
nokaival, történetíróival társalgunk. Minden idegen nyelvből 
fordított gondolat, legyen az bármiképen kifejezve, sokszor csak 
hideg élettelen kőszobor és nem életteljes kifejezése az eredeti
nek, melyet más nyelvnek erélye és ügyessége csak ritkán 
pótolhat. Még a legműveletlenebb nyelvek is bizonyos szókban 
és szólásmódokban vagy a szófüzésnek különös sajátságában 
jellemzetes szépséggel bírnak; és minél gazdagabb és tökélete
sebb a nyelv, annál inkább fokozódik a szépség is. Valamely 
költemény vagy beszéd tartalm át a fordítás elég pontosan 
tükrözheti ugyan vissza, de minden, mi a szónoklat kecsét és a 
költészet báját képezi, a nyelv, mely dallamossága és gondolatok 
fűzése által gyönyörködtet, a képzelet ékessége, a nemzeti és 
fesztelen géniusznak erőteljes fellengése, melyben fó'leg a görögök 
és rómaiak remekírói kitűnnek, mindezt csak az eredeti műven 
érthetjük és élvezhetjük. Homerost mindig csak görög nyelven 
olvashatjuk; Vergiliusnak szépségét, egyszerűségét és magasz
tosságát még nem élvezte az, ki az Aeneist, Georgikont és a 
bucolikákat nem latin nyelven olvasta. — Minden fordítás tehát, 
legyen ez a leghívebb, mind ezekből nem adhat egyebet vissza, 
mint tökéletlen fogalmat. Különösen áll ez a költőknél, kiknél 
az eszmemenetek egész sora sokszor egyetlenegy szóhoz van 
kapcsolva, mit semmiféle nyelven vissza nem adhatunk. A régi 
nyelveknek nemcsak az élő nyelvektől eltérő szerkezetük van, 
hanem költői symbolikával is bírnak, mely gyakran egyetlen egy 
kifejezéssel a képek egész csarnokát hozza szemünk elé, mely 
fordításban rendesen kivész. A fordítások — mondja Hegel egyik 
gymnasiumi beszédében — hasonlítanak a mesterséges rózsák
hoz, melyek alkat, szín- s talán még szagra nézve is hasonlók 
lehetnek a természetes rózsákhoz, de az élet kedvességét, gyön
géd finom lágyságát nem érik el. A nyelv a zenei elemet teszi, 
mely a fordításban eltűnik: ama finom illatot, melyen keresztül 
a lélek rokonszenve magát érezhetővé, élvezhetővé teszi, de a 
mely nélkül "a régiek művei illata vesztett rajnai borhoz hasonlók.

Ha már a classicus irók sikeres megismeréséhez csak ezen 
nyelvek alapos tudása által lehet ju tn i: kétség kívüli dolog,
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miszerint csak azok férhetnek a classicai ismeretek tárához, kik 
ama nyelvek megtanulására nem kíméltek semmi fáradságot. De 
ebből megint helytelenül következtetné valaki, hogy csak tudo
mányos képzés végett és csak tudósok számára bírnak ezen 
nyelvek fontossággal. Az ó-classicai nyelvek a leghathatósabb 
alaki képző' eró'vel is bírnak, melyek felköltik és ébren tartják 
az összes szellemi erőket; kifejtik és gyakorolják az emlékező, 
képzelő, ítélő tehetségeket; előmozdítják és ügyesítik a szó- és 
írásbeli kifejezéseket, ezek a legczélszerűbb, legkiválóbb gymna- 
sticája a fejledező szellemnek. Igaz ugyan, hogy a szellemi fej
lődés legelső mozzanata az anyanyelv által nyer kifejezést. 
Általa nyilvánul legközvetlenebbül a szellemi tevékenység első 
nyilatkozata; ebben tükröződik vissza leghívebben a nép egész 
jelleme és lelke. De az anyanyelv még sem azon legfőbb eszköz, 
hogy a végczélt, a mi az emberi szellem általános kiképzésében 
nyilvánul, általa sikeresen elérhessük. De azért mégis szükséges, 
hogy az egész oktatás kiindulási pontját, vezérlőjét ég alapját 
a nemzeti nyelv ismerete, öntudatos használata és elsajátítása 
képezze. Ezen czélhoz később hozzá kell járulnia egy másik 
czélnak is, t. i. a hazai nyelvet eszközül használni más nyelvek 
tanulására, idegen eszmekört, idegen világnézeteket felfogni és 
ez által a hazai eszmék körét szélesbíteni; elvonni más nyelvek 
és irodalmak köréből a kincseket, eszméket, és azokkal a honit 
gazdagítani: mindez a gymnasiumi nyelvoktatás feladata. E fel
adat elérésére czélzó irányok munkásságra késztetik a szellemet 
és fejlesztik a lelki tehetségeket. Mert midőn pl. az idegen 
nyelveknek anyanyelvűnkétől elütő sajátságait vizsgáljuk és 
azokat anyanyelvünkéval összehasonlítjuk: ekkor anyanyelvűnk 
szabályairól és különösségeiről is kell számot adnunk. Midőn 
pedig idegen nyelvből anyanyelvűnkre fordítunk, ez által nemcsak 
az idegen nyelvben kifejezett eszméket és gondolatokat veszszük 
át, hanem szóbőséget, kifejezésbeli csínt és szabatosságot is sajá
títunk el. Csak az a kérdés most, vájjon az észbeli tehetségek 
fejlesztésére hatályosabb-e egyik nyelv a másiknál és lehet-e e 
tekintetben a régi nyelveknek nagyobb előnyt adni, mint az 
újaknak? E szempontból vizsgálván a nyelveket bizonyos, hogy 
azon nyelvnek van nagyobb előnye, mely anyanyelvűnktől több 
tekintetben eltér, hogy épen ezen eltérés késztesse ébredezni 
szellemünket a nyelvtani szabályok sajátságainak észlelésére;
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továbbá annak, mely eredetiségét, alakját, szerkezetét, csinos
ságát és fejlettségét tekintve más nyelveknek mintául szolgálhat.

Ezen elmeképző eszközöket legnagyobb mértékben bírják 
a latin és görög nyelv, melyeket semmi újabb nyelv, sem a 
franczia, sem az angol nem képes pótolni. Mindkét nyelv szép
ségére, hangzatosságára, szervezetére nézve Europa egyéb nyel
vével sem hasonlítható össze. Bennök találjuk az alakot az 
eszmével együttesen kifejezve, szervezetök pedig maga a logika, 
mely szervezet mint teljesen kifejlett bevégzett egész áll eló't- 
tünk, ennélfogva taneszköznek alkalmasabb mint a változó éló' 
nyelvek. — A kitűnő elmeképző' sajátságok megvannak ugyan 
mind a két classicus nyelvben, de nem ugyanazon pontokon. 
Innen van, hogy a kettő nem zárja ki egymást, hanem kiegé
szíti, egy egészet alkot. A görög nyelv más módon eszközli a 
gymnasiumi képzést, a latin ismét más módon. A latin nyelv
nek ugyanis alaki és szóegyeztetési tagoltsága egyszerű, kül- 
rendje szigorú, állandó. Ellenben a hellen nyelv nagyobb ter
mészetesség, finomabb szellemiség és szabadság jellegét viseli 
magán. A latin nyelv szerkezetének legkiválóbb sajátsága a 
szigorú logikai következetesség, így mondat szerkezetében például 
a fő- és mellékmondat között oly szigorú a viszony, mely kérlel
hetetlen logikával arra késztet, hogy világosan gondolkozzunk 
és világosan beszéljünk : ellenben a görög nyelv a mondatokat 
democraticus szabadsággal főzi egybe, de kitűnik abban, hogy a 
gondolatok és mondatok alakjainak a legfinomabb árnyalatokat 
is kifejező bőséggel dicsekszik, melylyel bármely irót barát
ságosan támogat; Pindarosnál és Aeschylosnál merész fellengésre 
emelkedik; hódol Aristophanes pajkos szeszélyének; simul Ana- 
kreon és Theokritos gyöngéd énekeihez; követi Demosthenes és 
Thukydides magasztos jellemét és gondolatjai menetét, Plato 
pedig rajta emelkedik fel az eszmék magas tájaira.

íme, tisztelt hallgatóság, ezek azon eszmék és nézetek, a 
melyeknél fogva az ókori classicus nyelvek a gymnasiumból 
nemcsak hogy ki nem rekeszthetők, hanem tudományosságunk 
és műveltségünk a lehető legmagasabb fokra való emelhetése 
végett nélkülözhetetlenek és pótolhatatlanok; mert ezek mind 
külső szerkezetbeli, mind belső tartalm i kötelességüknél fogva 
hatalmunkba adják a gymnasiális képzésben a legczélravezetőbb 
módot, ezek fejlesztik és világosítják az értelmi tehetséget, éltető
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meleggel hatják át a kedélyvilágot és azt az igazra, szépre és 
nemesre fogékonynyá teszik.

Nem hagyhatom el e helyet, míg azon előleges bizalomért, 
melyet ezen egyház mélyen tisztelt egyházi és iskolai elöljárói 
megválasztatásom alkalmával irántam tanúsítottak — hálás 
köszönetemet tiszteletteljesen még egyszer ki nem fejezem. 
E bizalmat mindenkor kiérdemelni életem egyik legfőbb feladata 
leend. Hasonló hálaérzet csatol hozzátok, mélyen tisztelt tanár
társaim! kik egyévi rövid ittlétem alatt rokonszenveteknek és 
jóindulatotoknak annyi szép jelét adtátok! kérlek tartsatok meg 
továbbra is kartársi és baráti jóindulatotokba, hogy kölcsönös 
támogatással, jóakaratéi buzdítással, egyesült erővel közremunkál
hassunk tanítványaink értelmének öregbítésén, érzelmeik nemes
bítésén, akaratuknak a jóravaló irányozásában, ás ez által inté
zetünk nagyczéljainak előmozdításán!

És végül hozzátok van néhány szavam, kedves tanuló 
iíjak! Ti oly czélból léptetek a tudományos pályára, hogy egy
koron tudományos képzéstek által szolgálhassátok a hazát és 
emberiséget. Ne feledjétek el azért soha, hogy e kort, melyben 
élünk, a haladás korának szokás nevezni, mely óriási vív
mányokat hozott létre a tudományok és ismeretek minden ágá
ban. Tehát kettőzött erélylyel s kitartással és lankadatlan szor
galommal kell mívelnetek pályájátokat, hogy majdan az élet 
küzdterén tántoríthatlanúl megállhassatok. Azért törekedjetek 
teljes odaadással, folytonos munkakedvvel és kitartással szellemi 
tehetségteitek fejlesztésén és ismereteitek gyarapításán, visel
tessetek élénk érdeklődéssel és meleg vonzalommal az ókori 
classicus nyelvek és irodalom iránt, a melyek leginkább adnak 
fejlesztő táplálékot az értelemnek és érzelemnek, a bennök rejlő 
örök-szép eszmék és gondolatok pedig felköltik a lelkesedést és 
vonzalmat minden szép, nemes és nagy iránt. Őrizzétek meg 
szíveitekben a legnagyobb magyarnak Széchenyi Istvánnak eme 
szavait: A classicus művek szolgáljanak ezután is a férfiú tömött 
szólás és Írás példájául és legyenek mindenek felett halhatatlan 
remekeik által buzdítói nemzeti ifjúságunknak római honszeretetre, 
római nagylelkűségre, római nagyságra!

Markusovszky Sámuel.
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önsegélyző intézet elnöke.

2. Adamis Károly, rendes tanár, tanította a vallást a II. 
és III., latin nyelvet a III., magyar és német nyelvet a II. és 
III. osztályban, hetenkint 18 órában; a III. osztály főnöke és 
a tanári kézi könyvtár őre.

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

4. Fuchs Albert, rendes tanár, tanította a mennyiségtant
2
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és természettant a VII. és VIII. osztályban, hetenkint 10 órá
ban; a természettani szertár őre.

5. Győrilc Márton, rendkívüli tanár, tanította a magyar 
nyelvet a IV., a földrajzot az L, II., 111. és IV., a történelmet 
a II., III. és IV. osztályban, hetenkint 18 órában; a IV. osztály 
főnöke, a földrajzi és történeti gyűjtemény őre és a gymnasiumi 
daltársulat elnöke, az alumneum és convictus ez évi gondnoka.

6. Harmatli Károly, rendes tanár, tanította a latint a IV. 
és V., a magyar nyelvet és történelmet az V. osztályban, heten
kint 17 órában; az V. osztály főnöke, a nem tbeologiai és az 
iíjusági könyvtár őre.

7. Hirschmann Nándor, kisegítő segédtanár, tanította a 
német nyelvet a IV., az állattant, szám- és mértant az I. osztály
ban, hetenkint 8 órában.

8. Dr. Hoffmann Frigyes, segédtanár, tanította a magyar 
nyelvet és történelmet a VI., VII. és V III. osztályban, heten
kint 17 órában; a VIII. oszt. főnöke, a magyar önképző-kör 
elnöke és a szerb könyvtár őre.

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

10. Lenkei Sámuel, rendes tanár, tanította a vallást, a latin 
és magyar nyelvet az I., a vallást a IV. osztályban és tót 
nyelvet az algymnasiumban, hetenkint 16 órában; az I. osztály 
főnöke s a tót könyvtár őre.

11. MarJcusovszJcy Sámuel, rendes tanár, tanította a latin 
és hellen nyelvet a VII. és V III. osztályban, hetenkint 18 órá
ban; a VII. osztály főnöke, a tanári értekezlet jegyzője s a 
gymnasiumi önsegélyző intézet alelnöke.

12. Schneller István, rendes tanár, tanította a logikát és 
lélektant a VII. és V III. osztályban, hetenkint 2—2 órában; a 
theologiai könyvtár, az érem- és régiséggyüjtemény őre, a gyors
írók társulatának s a gymn. gyámegyesület elnöke.

13. TrsztyénszTcy Ferencz, rendes tanár, tanította a vallást 
a VI., VII. és VIII. osztályban, hetenkint 2—2 órában.

14. VassJcó Gyula, segédtanár, tanította a hellen nyelvet a 
VI. osztályban, hetenkint 4 órában.

15. Zorlcóczy Sámuel, rendes tanár, tanította a latin nyelvet 
a II., ásványtant és természettant a III., természettant és
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vegytant a IV., mennyiségtant az V. és VI. osztályban, az 
I. félévben 17, a II. félévben 18 órában; a II. osztály főnöke.

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

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

M e l l é k t a n í t ó k  :
19. König Hugo, rendes rajztanító, tanította a rajzolást, 

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

II. Tantárgyak és tankönyvek.

a) Kötelezett tantárgyak.

Első osztály.

V a l l á s t a n  hetenkint 2 óra. Ószövetségi válogatott 
szakaszok alapján hit- s erkölcstani igazságok fejtegetése. 
T. K. Pálffy József „Bibliai történetek“, és Hübner „Biblische 
Historien.“

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra. Alaktan, rendes ragozás „verbum 
passivum “-ig, nemi szabályok, szavak emlék elése, elemezés, meg
felelő szó- s írásbeli fordítások. T. K. Schultz-Kiss latin nyelv
tana és gyakorlókönyve.

Magyar  nye l v  h. 4 óra. Alaktan szó- és írásbeli gyakor
latokkal; válogatott darabok értelmes olvasása és nyelvtani ele
mezése; költemények fordítása németre s emlékelése. T. K. Ihász 
magyar nyelvtana és Kármán olvasókönyve.

F ö l d r a j z  h. 3 óra. A természetrajzi és természettani 
földrajz alapvonásai. Térképek készítésének alapfogalmai. T. K. 
Dr. Schwicker F. H. és Debes atlasza.

S z á m t a n  h. 3 óra. Számtani előfogalmak. Tizes szám- 
rendszer és ennek kiegészítése a tizedes számokkal. Négy szám- 
mivelet egész és tizedes számokkal, közönséges törtekkel, fejbeli 
és írásbeli gyakorlatokkal egybekötve. T. K. Mocznik-Szabóky.

N é z l e t t a n  h. 1 óra. Pontok, vonalok, vonalok mérése
2*
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különös tekintettel a régi és új hosszmértékre; szögek és három
szögek. T. K. Mocznik-Szabóky.

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Első félévben: emlős állatok; 
második félévben: izállatok. T. K. Dorner József állattana.

S z é p í r á s  b. 1 óra.

Második osztály.
V a l l á s t a n  h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok 

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

L a t i n  n y e l v  b. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendhagyó szókra nézve; a ragozbatlan beszédrészek, meg
felelő gyakorlatokkal élő szóval és írásban. T. K. Sebültz-Kiss 
latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M a g y a r  n y e l v  b. 2 óra. Az alaktan befejezése, mondat
tanból az egyszerű mondat, fő- és mellékmondat, elméletileg és 
gyakorlatilag; válogatott darabok olvasása és nyelvtani elem
zése; költemények fordítása németre és emlékelése. T. K. Sáros
pataki magyar nyelvtan és Dlhányí olvasókönyve.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Az alaktan az igéig, elméletileg 
s gyakorlatilag. Prózai s költői darabok olvasása, elemzése, 
magyarra való fordítása és emlékelése. T. K. Rassmann nyelv
tana s Mager olvasókönyve I.

F ö l d r a j z  b. 2 óra. Az európai államok leirása, térképek 
készítése. T. K. Dr. Scbwicker földrajza és Debes atlasza.

T ö r t é n e l e m  h. 2 óra. Ókori történelem életrajzi vázla
tokban. T. K. Zsilinszky M. vezérfonala és König tört. atlasza.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A 4 első míveletek tizedes tör
tekkel s többnevű számokkal. Rövidített szorzás és osztás. Mér
tani viszonyok és arányiatok. Három-, négy- és sokszögek. 
T. K. Mocznik-Szabóky.

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Első félévben: madarak, 
hüllők, kétéletűek és halak. T. K. Dorner; második félévben: 
növénytan, jobbára szemléletileg.

S z é p í r á s  b. 1 óra.

Harmadik osztály.
V a l l á s t a 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 t i n  n y e l v  h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan; az 
idó'k, az accusativus cum infinitivo, nomin. c. infin. és az ablativi 
absoluti. Szó- és Írásbeli gyakorlatok. T. K. Schultz-Kiss latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve.

Siebelis - Szamosi „Tirocinium poeticum“ czimű olvas
mányokból: II. rész Phaedrus II. 7, 8; III. 6, 7; IV. 4, 6, 9, 10; 
V. 10. — Weller olvasókönyvének XV—XVIII. szakaszait 
elemezték és fordították, míg a Tirociniumból fordítottakat mind 
emlékelték is.

M a g y a r  n y e l v  h. 2 óra. Mondattan, írásbeli jegyek 
használata és helyesirástan, folytonos óráról órára készített pél
dákkal. Költemények elemezése, emlékelése és szavalása. T. K. 
Sárospataki magyar nyelvtan és Erdélyi Indali Péter magyar 
olvasókönyve III.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Mondattan, megfelelő' Írásbeli 
gyakorlatok. Válogatott darabok olvasása, elemezése, magyarra 
való fordítása és emlékelése. T. K. Rassmann nyelvtana és 
Mager olvasókönyve I.

Fö ldra j z  h. 1 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália 
földirata; térképek készítése. T. K. Dr, Schwicker földrajza és 
Debes atlasza.

Tör t éne l em h. 3 óra. A közép- és újkori történelem élet
rajzi vázlatokban, Zsilinszky tankönyvének II. kötete szerint, 
Spruner-Brettschneider-féle fali abroszok használatával, térképek 
és kortáblák készítésével.

M e n n y i s é g t a n  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.

Te rmé s z e t t udomá nyok  h. 2 óra. Első félévben: ásvány
tan. T. K. Szabó J. Második félévben: physica. A testek álta
lános tulajdonságai, a hőtan alapelemei. T. K. Greguss te r
mészettana.
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Negyedik osztály.
V a l l á s t an  h. 2 óra. Kér. hit- és erkölcstan. T. K. Tischer- 

Margócsy: a kér. vallás alapvonásai.
L a t i n  n y e l v  h. 6 óra. Az egész alaktan ismétlése. 

Mondattan, különösen idő- és módtan megfelelő' szó- és Írásbeli 
gyakorlatokkal, prozódia s a római naptár. T. K. Schultz-Kiss 
latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

Cornelius Neposból: Aristides, Cimon, Thrasybulus, Conon, 
Chabrias, Timotheus, Phocion, Hannibal és Cato czímű szakaszok 
fordítása, elemezése otthon készített praeparatio mellett és 
néhánynak emlékelése.

Siebelis - Szamosi Tirocinium poeticumának I. 2, 1—18;
II. 22, 34; III. részéből: „A tavasz. Az évszakok s az élet 
korai. A hírvágy. Arion. Bacchus fölfedezi a mézet. Vulgus 
amicitias etc. Orestes és Pylades. Busiris és Phalaris“ czímű 
szakaszoknak elemezése, fordítása és emlék elése.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Irály tan, különös tekintettel 
a levelezésre s az ügyiratokra, óráról órára készített házi gya
korlatokkal; válogatott szakaszok olvasása; költemények emlé
kelése és szavalása. T. K. Környei J. gyakorlati irálytana és 
Erdélyi-Indali P. olvasókönyve IV. k. írásbeli dolgozatok.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Helyesírás, mondattan és inter
punctio. Megfelelő Írásbeli gyakorlatok. Költemények és prózai 
darabok olvasása, fejtegetése, magyarra való fordítása, emlé
kelése és szavalása. T. K. Rassmann nyelvtana és Mager olvasó
könyve I.

P ö l d r a j z  h. 2 óra. Az osztrák-magyar birodalom föld
rajza, Scholcz Albert tankönyve alapján. Hetenkint térképek 
készítése.

T ö r t é n e t  h. 2 óra. Magyarország története, Ladányi Gr. 
tankönyve szerint. Helmár A. történelmi térképe használatával.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A 4 első mi velet algebrai 
mennyiségekkel, hatványok és gyökerek. Első fokú egyenletek 
egy ismeretlennel. T. K. Mocznik-Szász.

A kör- és tömeg-mértan, Mocznik-Szabóky szerint.
Te rmésze t t an .  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 órá- 
ben: vegytan. T. K. Dékány K. elemi vegytana.
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Ötödik osztály.
V a l l á s t a n  h. 2 óra. Általános bibliai bevezetés. Részletes 

bevezetés az ótestamentomba és az apokryphus könyvekbe. 
Futólag olvastatott majdnem minden könyvből egy vagy több 
darab. Részletesen volt magyarázva : Példabeszédek 19, 21. 
Zsoltár 126, 129. I. Mózes 13. II. Mózes 14. III. Mózes 25. 
Josua 14. I. Samuel 18. Bírák 12. Jerémiás 14, 22. Ezékiel 28. 
Dániel 3, 4. Jób 18—42. Az újtestamentomból is egynéhány hely.

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. A latin mondattan ismétlése. 
Caesar: De bello gallico IV. V. Könyv nélkül tanultak válo
gatott szakaszokat és mythologiát latinul Schröer nyomán. — 
Ovidius keservei: V. 3 (könyv nélkül is). — Naptár I. 543—586 
(könyv nélkül is). II. 195—242, 687—710, 809—862. — Átvál
tozások I. 313—415, XI. 85—193. — Hetenkint egy-egy gya
korlatot készítettek 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 hajtogatású cu 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 müvek elmé
lete a drámáig. Példánydarabok olvasása és fejtegetése. Irály- 
gyakorlatok. T. K. Torkos László költészettana és olvasó
könyve.

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 2, 10, 11 
és 15; Zsilinszky Mih. : A magyar költészet és szónoklat kézi
könyvéből : A tatárfutás után.

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. Térképek készítése. T. K. Ribáry : Világtörténelem I.

Menny i ség t an  h. 3 óra. Az algebrai mennyiségek ismer
tetése, 4 alapmívelet egy és többtagú kifejezésekkel; a számok 
oszthatósága, a legnagyobb közös mérték, a legkisebb közös
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többszörös; közönséges-, tizedes- és láncztörtek. — Síkmértan 
a körig. T. K. Mocznik-Klamarik.

T e r m é s z e t t a n  k. 2 óra. Ásványtan. T. K. Dorner 
ásványtana.

Hatodik osztály.
V a l l á s t a n  h. 2 óra. Az elsó' félévben az új testámen - 

tom magyarázata nevezetesen Krisztus példabeszédei s a galata- 
beliekhez irt levél; a második félévben egyháztörténelem a refor- 
matióig. T. K. „A kér. egyház története“ Pálfiy Józseftől.

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. M. T. Ciceronis pro Archia poeta 
és Philippica II. 11—40. — P. Virgilii Maronis Aeneidos Liber 
VI. 103—fin. VII. 1—200. Könyv nélkül: Cic. pro Árch. poeta 
1—6; Philipp. 14—19; Aen. VI. 138—258, 538—632. — A latin 
nyelvtan ismétlése. Hetenkint egyszer latin irály.

H e l l e n  n y e l v  h. 4 óra. A rendes co igék hajtogatása 
befejezve, a ui és rendhagyó igék; eló'készület, elemezés, szó- és 
Írásbeli fordítás. T. K. Curtius nyelvtana, Dávid István elemi 
olvasókönyve és Schenkel-Horváth 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. 
Irálygyakorlatok. T. K. Torkos, „Prózai olvasmányok.“

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Versmérték- és költészettan. 
T. K. G-redy 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. Kibáry F. 
Egyet. tört. II. k.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Az V. osztály feladatának 
átismétlése, viszonyok, arányok alkalmazása; hatványozás és 
gyökvonás. — Tömör mértan. T. K. Mocznik-Klamarik.

T e r m é s z e t r a j z  h. 3 óra. A téli félévben rendszeres állat
tan. T. K. Pap J. álattana. A nyári félévben rendszeres növény
tan kézirat nyomán.

Hetedik osztály.
V a l l á s t a n  h. 2 óra. Egyháztörténelem: általános, a 

vestfáliai békekötéstől korunkig, s a hitjavítás története Magyar- 
országon. Pálfiy J . tankönyve.
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L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Ciceronis oratio pro Sexto Roscio 
Amerino. Vergilii Eclogarum I., IV., V. — Aeneidos VIII. 
Irálygyakorlatok. A második félévben önként vállalkozóknak 
tárgyaltatott és olvastatott heti 2 órában Plautus „Captivi“ 
czímű comoediája, mely órákban 20 tanuló vett részt.

Hel l en  nyelv  h. 4 óra. Herodotostól a marathoni ütközetre 
vonatkozó és egységet képező' szakaszok. Homeros Iliasa I., II. 
1—440; VI. 369—502. A mondattanból az esettan és az idó'k 
használata, megfelelő' gyakorlatokkal.

M a g y a r  n y e l v  h. 2 óra. A magyar irodalom története 
Kazinczy Ferenczig. Jellemzó' mutatványok olvasása az egyes 
irók műveiből. írásbeli dolgozatok. T. K. Beöthy Zsolt, történ' 
és olvasókönyve I.

N é m e t  n y e l v  h. 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. Mértan: 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. Fehér-Ipolyi.

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  nye l v  h. 5 óra. Tacitus Annales I. 1—14; VI. 

1—30: Horatius Od. I. 1, 2, 3, 6, 12, 14, 18, 22, 31, 37; II. 3, 
7, 10, 13, 14, 17, 18; III. 1, 2, 3, 5, 6, 30; IV. 3, 7, 9. Epod. 
2, 7. Sat. I. 1, 4, 6; II. 8. Epist. I. 2, 19. A római irodalom 
rövid áttekintése. —• Irálygyakorlatok.

Hel l en nyelv h. 4 óra. Plato Protagoras. Homeros 
Odyssea. I. 1—95; V. VI. 1—100.

M a g ya r  nye lv  h. 3 óra. A magyar irodalom története 
a Kazinczy-féle nyelvújítástól 1848-ig. írásbeli dolgozatok. T. K. 
Beöthy Zsolt II. kötete.
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Német  nye l v  h. 2 óra. Irodalomtörténet Klopstocktól az 
újabb korig. T. K. Kluge H. és Weber Gy. olvasókönyve. — 
Költó'i olvasmány: Schiller: Wilhelm Teli. Irályi dolgozatok.

Tör t éne l em h. 3 óra. A magyarok története 1848-ig. 
T. K. Ladányi G. nagyobb történelmi kézikönyve.

Te rmé s z e t t a n  h. 4 óra. Eró'tan, hangtan, fénytan. T. K. 
Fehér-Ipolyi.

Me n ny i s ég t a n  h. 1 óra. Bó'vített ismétlése a múltévi 
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 Imre: Tapasztalati lélektana ajánltatott.

b) Feltételesen kötelező és mellóktárgyak.
1. Tót n y e l v t a n  az algymnasiumban. Alaktan, olvasás, 

elemzés, fordítás és emlékelés.
2. Francz i a  nyelv h. 2 óra. 1 ft. 50 kr. havi díj mellett.
3. Ábrázoló  mé r t an  h. 2 órában azok számára, kik a 

polytechnicumra készülnek. Ábrázoló mértan.
4. Szabadkézi  rajz.  A rajzolásban 54 tanuló több cso- 

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

5. To r nás za t  h. 2 óra. Tanítási díj egész évre 6 frt.

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

1. Dékán: Gsecsetka Sámuel.
2. Tanárok: Kámory Sámuel, Schneller István, Trsztyénszky 

Ferencz; Vasskó Gyula, segédtanár.
3. Rendkívüli ta n á r: Lenkei Sámuel.

II. Előadott tantárgyak.
Első tanfolyam.

1. Középkori és újkori egyháztörténet füzetek szerint h. 4 óra. 
— Csecsetka.

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

3. Újszövetség magyarázata Máté evangelioma az I. félév
ben h. 2 óra, a másodikban h. 2 óra. — Vasskó.
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4. Héber nyelv h. 3 óra. Nyelvtan. — Elemezve és magya
rázva : II. Móz. 3. V. Móz. 29. Bírák 8. II. Kir. 5. II. Krón. 9. 
Példab. 14. — Kámory.

5. Bibliai régiségtan h. 2 óra. — Kámory.
6. Gyakorlati theologia h. 1 óra. Gyakorlatilag magyarázott 

evang. perikopák alapján egyszerű s bővített beszédvázlatok 
készítése. — Tr sz tyénszky .

7. Theologiai encyclopaedia b. 2 óra. — Schnel ler .
8. Bölcselem története h. 4 óra. — Schnel ler .
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Y asskó.

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

együtt. — Csecsetka.
2. Ó-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Móz. 1—10. rész. 

Zsoltár 67—72. Esaiás 43—46. A héber nyelvtan ismétlése. — 
Kámory.

3. Kér. hittan h. 5 óra. — Vasskó.
4. Metaphysica h. 2 óra. — Schnel ler .
5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. János evang. — 

Schnel ler .
6. Gyakorlati theologia h. 2 óra. Első félévben: Egyházi 

szertartástan (liturgika). Második félévben: Egyházi szónoklattan 
h. 2 óra és egyházi szertartástan h. 1 óra. — Tr sz tyénszky .

7. Homiletikai gyakorlatok h. 1 óra. Első félévben: Egy
házi beszédek készítése, elmondása, bírálata. Második félévben: 
Alkalmi beszédek szerkesztése, felolvasása, megbirálása. — 
Tr s z t yé nsz ky .

8. Bölcselem története h. 4 óra. — Schnel ler .
9. Latin nyelv h. 1 óra. — Yasskó.

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

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

4. Katechetikai és liturgikai gyakorlatok h. 1 óra. Első félév
ben : Katechetikai dolgozatok és katechizálás. Második félévben:
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Egyházi ügyvitel s ügyiratok szerkesztése. Szertartási gyakor
latok. — Tr sz t y é n sz k y .

5. Újszövetség magyarázata h. 3 óra. János evang. — 
Schnel ler .

6. Ó-testamentom magyarázata h. 3 óra. I. Móz. 1—10. rész. 
Zsoltárok 67—72. Ésaiás 43—46. r. — Kámory.

7. Ó-testamentomi bevezetés h. 2 óra. — Kámory.
8. Metaphysica h. 2 óra. — Schnel ler .
9. 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: Uj-testamentom. — Lenkei .

E tanévben a theologiai intézet hallgatói szent beszédeket 
tartottak a pozsonyi magyar-tót templomban s a közel fekvő 
ev. egyházakban. Azonkivül az algymnasinmi tanulók számára 
novembertől márczius végéig az iskolai épületben külön isteni 
tisztelet tartatott, mely alkalommal theologusaink nemcsak a 
szentbeszédek elmondásában, hanem az egész isteni tisztelet 
vezetésében is gyakorolták magokat.

D. Adatok az intézet történetéhez.

Főiskolánk életében a jelen tanév folyamán előfordult ese
mények közül mint legfontosabb első helyen kiemelendő azon 
kérdésnek végleges megoldása, mely 11 éven át az összes 
magyarhoni ág. bitv. evang. egyházat élénken foglalkoztatá s 
hosszas vajúdás után a már várva várt eredményre ju to tt: 
a m a gy a r ho n i  ág. hi tv.  evang.  egyet emes  egyház  
t he o l og i a i  a k ad é mi á j á n a k  Pozsonyban  való felállítása. 
Ezen ügy a m. é. októberhó 19—21-ig tarto tt egyetemes egy
házi közgyűlésen az egyházegyetem és a pozsonyi egyház között 
kötött szerződés alapján véglegesen elintéztetett, mely alkalom
mal — hogy ezen üdvös intézet már a jövő tanévben Isten 
segedelmével tényleg megnyitható legyen — az akadémiai nagy
bizottság is megválasztatott. Ezen bizottság a szerződés értel
mében a pozsonyi egyház által megválasztott tagokkal együtt
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f. é. májushó 6—8. napján n. m. báró Radvánszky Antal egye
temes felügyelő úr elnöklete alatt Pozsonyban összeülvén, a kis 
bizottságot megválasztotta, az akadémia szervezeti szabályzatá
nak kidolgozása iránt intézkedett, a tanszékek betöltéséről gondos
kodott s általában mindent előkészített, hogy az akadémia, 
miután a pozsonyi egyház által e czélra felajánlott épület átala
kítása biztosítva van, september-bó folytán megnyitható legyen. 
A tbeologiai akadémia ügye most már befejezett ténynyé válván, 
nem hagyhatjuk e helyen megemlítés nélkül, hogy ezen kérdés 
sikeres megoldását épúgy az érdekelt egyházkerületek s egye
temes gyűlés valamint az ezen testületek élén álló férfiak s 
kiválólag egyetemes felügyelőnk buzgósága és jóakarata tette 
lehetővé, mint főleg a pozsonyi egyház áldozatkészsége, melylyel 
több mint harmadfél évszázadon át a lýceum gymnasiumi osz
tályaival együtt szerves egészet képező theologiai intézetének 
tulajdonjogát szerződésileg az egyetemes egyházra ruházván, 
az összes magyarhoni protestáns egyház birtokában álló theolo
giai akadémia magasztos rendeltetésének megfelelő biztos alapra 
való fektetését és fenntartását is biztosította. Adja a jó isten, 
hogy az e tanintézethez kötött szép remények istennek áldó 
kegyelméből teljes mérvben valósuljanak!

Egyetemes felügyelő úr ő nagyméltósága itt tartózkodásá
nak rövid idejét arra is felhasználta, hogy vasárnap május-hó 
6-án délután az akadémiai bizottság több tagjával együtt a 
gymnasium I. és II. osztályát, valamint a theologiai intézetet 
meglátogassa; szándékát azonban csak olyan időben közölvén, 
a midőn a kisebb tanulók csak nehezen voltak összehozhatok, 
miért is az osztályok sem voltak teljes számmal összegyüle
kezve. Egyetemes felügyelő úr figyelmét ez alkalommal csak a 
latin nyelvre terjesztette ki, a megejtett vizsgálatot éber figye
lemmel kisérte s a felmutatott eredmény főleg a követett tan
módszer felett megelégedését fejezte ki. Ezt követte a theologiai 
intézet meglátogatása egy általa rögtönözött vizsgálattal kap
csolatban, mely alkalommal lelkes szavakat intézett az egybe- 
gyült ifjakhoz, s végre a muzeum megtekintése. Távoztakor 
azon ígéretét vettük, hogy még e nyár folytán iskolánkat ismét 
szerencsésítve megjelenésével, a többi osztályokat is meglátogatja.

A tanári karban előfordult nevezetesebb események a 
következők: F u c h s  Albert tanár előrehaladott koránál fogva
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fogyatkozó erejének érzetében mindinkább azon gondolattal 
kénytelen volt megbarátkozni, hogy az általa oly annyira sze
retett és hosszas éveken á t oly szép eredménynyel betöltött 
tanári pályától megválni keilend. Egyelőre ugyan is már a 
nyári szünidő' alatt azon kérelemmel fordult az egyházhoz, hogy 
gyengélkedésének tekintetbe vételével az Y. és YI. osztályban 
eddig ő általa ellátott mennyiségtani órák tartásától felmentes
sék, mely kérelmét egyházgyülésünk a legnagyobb előzékeny
séggel teljesítő. A nyert könnyítést azonban Fuchs tanár 
gyengélkedése következtében nem élvezte háborítatlanul, mi őt 
visszavonulási szándékában még inkább megerősíté, úgy hogy 
február havában nyugdíjaztatása iránt folyamodott. A convent 
a hivatalában megőszült tanár kérelmét méltányolva, nyugdíjaz
tatását elhatározta s így tanártársunk a jelen tanév végével 
működését főiskolánknál, melynek 37 éven át buzgó tanára s 
több ízben igazgatója volt, befejezi. Körünkből való távozását 
őszinte sajnálattal veszszük, mert benne sokan egykori tanárukat 
s mindnyájan a tudománynak hű és szakavatott férfiát tiszteltük. 
Élvezze soká a megérdemelt nyugodalmat!

A mennyiségtani órákat az V. és VI. osztályban Zor- 
kóczy Sámuel tanár vette át, ki Fuchs tanár visszalépése után 
annak helyét fogja a fó'gymnasiumban betölteni. Az algymna- 
siumban üresen maradt órák betöltésére H i r s chmann  Nándor 
tanárjelölt, lyceumunb derék növendéke, ki időközben a tanári 
vizsgálatot is letette, kisegítő tanári minőségben alkalmaz
tatott.

A beiratások september-hó 1-jétől 3-ig, a felvételi, javító- 
és pótvizsgálatok augustus-hó 30-án és 31-én tartattak  meg; 
a tanév ünnepélyes megnyitása september-hó 5-én történt, a 
rendes tanítás pedig september-hó 6-án kezdődött.

A lýceum jó t evő i nek  emlékére  szokás szerint no
vember-hó 30-án hálaünnep tartatott a következő műsorozattal:

1. „Erős vár a mi Istenünk.“ Énekli a theologiai énekkar.
2. „Emlékbeszéd.“ Pukánszky Bélától, előadja a szerző.
3. „A lýceum jótevőinek emlékezetére.“ Költemény Je 

szenszky Ignácztól, előadja a szerző.
4. „Ein Lied.“ Költemény Menyhárt Frigyestől, előadja 

a szerző.
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5. „A jótevők emlékezetére.“ (K pamiatke dobrodincov.) 
Költemény Czimrák Jánostól, előadja a szerző.

6. „Vigyázzatok, ezt kiáltják.“ Énekli a gymnasiumi 
énekkar.

A félév i v iz sg á la to k  a szokott időben január- és junius- 
hó második felében tartattak meg.

A múlt évi é re t ts é g i  v iz sg á la to k ró l tavalyi értesítőnk 
részletes adatokat nem közölhetvén, ezt most a következőkkel 
pótoljuk. Az írásbeli vizsgálatok szabályszerű lefolyása után a 
rendes szóbeli vizsgálatok főtiszt, és nagys. Geduly Lajos super
intendens úr elnöklete alatt tartattak junius-hó második felének 
több napján, a rendkívüli és javító vizsgálatok september-hó 
‘24-én, október-hó 12-én, január-hó 30-án és február-hó 4-én. 
Első ízben vizsgálatra jelentkezett 43 nyilvános és 3 magán
tanuló, kik közül érettnek nyilváníttatott 37 és pedig kitünte
téssel 5, jeles eredménynyel 5, jó eredménynyel 16, egyszerűen 
érettnek 11; 3 hóra visszavettetett 2, 6 hóra 2, 1 évre 5. 
Másod ízben, illetőleg javító vizsgálatra jelentkezett 8 tanuló, 
kik közül érettnek nyilváníttatott 7 és pedig jó eredménynyel 2, 
egyszerűen érettnek 5; véglegesen visszavettetett 1.

A folyó tanévre szóló érettségi vizsgálatok eredményét az 
1882/3-iki értesítőben fogjuk közzétenni.

Kedves kötelességet teljesítünk, midőn megemlékezünk azon 
vállalatról, mely tisztán a theologusok kezdeményezése alapján 
megindulva, immár szép gyümölcsöt is termett. E vállalat a 
m ag y ar nyelv  ta n í tá s a  czé ljábó l m e g n y ito t t  ingyenes 
tan fo lyam . Január-hóban különösen Böhm János III. évi 
theologus indítására vállalkoztak Engisch Frigyes III. évi és 
Stromp László I. évi theologusok ily tanfolyamok vezetésére, 
segédekül ajánlkoztak: Strba János, Lányi Gusztáv, Roth Béla, 
Fukánszky Béla, Galle István, Král János, Biszkup Béla, 
Kruttschnitt Antal, Binder Jenő, Holéczy János, Marczy István, 
theologusok. A theolog. tanári kar részéről Schneller István 
theol. tanár bízatott meg azzal, hogy legyen a theologusoknak 
e vállalatukban tanácsadója és támogatója. A convent a lýceum 
helyiségeit, a tanári kar pedig a tanszerekről és világításról 
való gondoskodást felajánlotta. Január-hó végével a közönség 
figyelme sajtó útján felhivatott a vállalatra. A hirdetés minden
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várakozáson túlmenő visszhangra talált. 270-en részint iparosok, 
kereskedők, nyomdászok, katonák, reál- és gymnasiumi tanulók, 
felnőttek és kiskorúak egyaránt jelentkeztek, úgy hogy már 
február-hó 3-án a lýceum 3 külön termében Böhm János, Engisch 
Frigyes és Stromp László vezetése mellett majd később a ter
mek túltöltöttsége miatt még egy negyedikben Pukánszky Béla
III. évi theologus vezetése mellett folyt a magyar nyelvre való 
tanítás. Idővel a tanulók e nagy száma már csak az elemek 
heterogen volta miatt is megapadt, úgy hogy a külömben is 
csak ideiglenesen megnyitott 4-ik tanfolyam majd hamar be lett 
szűntetve. A három ügybuzgó fáradhatlan vezetőt azonban a bár 
előrelátható, de mégis lehangoló körülmény el nem csüggeszté, 
kik az összeolvadt csapattal junius-hó 2-ig lankadatlanul küz
döttek a nemes czélért, mely időben ugyanis beszámolva mun
kájukról, bezárták ez iskolai évben — a jövő évben való viszont
látás reményével — a részben valóban meglepő eredményt fel
mutató tanfolyamot. A zárórában jelen volt 40 felnőtt, 45 kis
korú kezdő és 15 haladó, összesen 100. — E sorainkat nem 
fejezhetjük be a nélkül, hogy a vezetőknek és azok segédjeik
nek önzetlen fáradozásuk miatt őszinte köszönetünket ki ne 
fejezzük azon óhajjal, hogy e szépen megkezdett vállalat mind a 
vezetők — mind a vezéreltekre s így intézetünk-, egyházunk- és 
hazánkra nézve áldásos legyen és hogy az új tanév újolt erőben 
találja e vállalat folytatása mellett az erre meghívottakat!

A tanuló ifjúság magaviseletét illetőleg, mely általában 
megfelelőnek mondható, nem hallgathatjuk el e helyen, hogy 
intézetünk tanári kara kénytelen volt több tanuló ellenében, kik 
titkos társulatot alkottak volt, fegyelmileg eljárni és 5 tanuló
nak főiskolánkból való kizáratását, a többinek nagyobb vagy 
kisebb carcerbüntetéssel való megfenyítését, valamint az élvezett 
beneficiumoktól való megfosztását az igazgató iskolai tanácsnál 
ajánlatba hozni, az utóbbiakra nézve azon kikötéssel, hogy 
további megmaradásuk intézetünkben csak azon feltétel alatt 
engedhető meg, ha ünnepélyes fogadás mellett mindennemű 
titkos társulattól való távoltartásuk iránt kellő és megnyugtató 
biztosítást szolgáltatnak. A tanári kar által ajánlatba hozott 
Ítéletet az iskolai tanács megerősítette.

A tanulók egészségi állapota egészben véve kedvezőnek 
mondható, miután egyes huzamosabb betegségi eseteket és épen
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a tanév vége felé nehány tanulónál enyhe alakban fellépő' 
kanyarót, fennakadást nem szenvedett.

A lyceumnak tőszomszédságában épen most épülő elemi 
iskolában fedett tornahelyiségről is gondoskodva lévén, biztos 
kilátásunk van arra, hogy már a to r n a  is, mely eddig csak 
mint melléktárgy szerepelt iskolánknál s évenkinti 6 frtban 
megállapított külön díj lefizetése mellett taníttatott, a jövő tan
évben mérsékelt összeg lefizetése mellett az általános kötelezett 
tantárgyak sorába lesz felvehető.

E . Taneszközök és gyűjtemények.
I. Könyvtárak.

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

2. A nag y  k ö n y v t á r  theologiai osztályában van 3950 mű 
5345 kötetben. Könyvtárnok: Schneller István, tanár. A könyv
tár ez évben a következő művekkel gyarapodott, nevezetesen: 
A jándék  ú t j á n :  Haubner Máté emlékezete; K iss  Lajos, nagy- 
alásonyi lelkésztől: Tót János halotti beszédei; T ó t h  Sámuel, 
theol. tanártó l: Tóth Sámuel, a magyarhoni ref. egyház 1881. 
oct. 31.—nov. 24. Debreczenben tartott országos zsinatának 
jegyzőkönyve, 12 melléklettel. K iszh au e r  Adolf könyvkötőtől: 
Renan, Leben Jesu. Dr. S c h u h  Kristóf, rajkai orvostól: német 
nyelvű elején csonka bibliát, 1569-ben majnai Frankfurtban 
nyomtatott név- és krónikás könyvvel. Boór Mihály lelkésztől: 
Korouhev 1878-, 79-, 80-iki évfolyamai, 3 kötetben. — Egy 
m a g á t  megnevezn i  nem k ív á n ó tó l  a következő becses 
könyvekkel: Anonymus: Historia ecclesiae evang. aug. conf. add. 
in Hungária; K lein: Tentamen juris ecclesiastici ev. aug. conf. 
add. in Hungária; Salamon: De statu ecclesiae evang. ref. in 
Transsilvania commentatio; Filo L . : Rapport sur l’eglise de 
Hongrie; Révész J .: Erdősi János; Kiss Gábor: Egyházi beszéd; 
Löw Lipót által fordított zsidó vallási elvek, megállapítva a 
nagy Sanhedrin által; Kolbenheyer: „Zur Feier der wiederher
gestellten Landesverfassung Ungarn’s“ könyveivel.

V é t e l  ú t j á n :  Goldzieher Ignác: Az „Iszlám“ czímű 
művével.

Az o k m á n y tá r  ez évben ugyancsak a magát megnevezni
3
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nem kívánó fölötte becses ajándéka által gyarapodott 3 értékes 
kézirattal és 56 levéllel.

A k é z i r a t o k :  1) Transscripta, excerpta et auctaria ad 
memoriam rerum evang. Posonionium pertinentia, 87 folio lap. 
2) Diurna actorum Synodi generalis evang. 1791 scriptura 
secreta. Opera Dan. Crudi 58 16° lapon. 3) Species facti. Anno 
1752 die 17 Junii Vanyolai Ekklesianak romlásának leírása. 
2 folio lapon.

A l e v e l e k  részint mint a 17. sz. történeti, nyelvészeti 
okmányai — politikai és műveló'dési érdekűek, részint pedig 
a jelenkorra vonatkozók — a személyi érdektói eltekintve — 
a 40-es évektől az újabb idó'kig terjedő és létező hazai — külö
nösen egyháztörténeti és nyelvészeti irodalomra és irodalmi 
mozgalmakra nézve — számos érdekes és megható adatot 
nyújtanak.

A könyvtár ez évben 15 művel 17 kötetben, az okmánytár 
pedig 3 kézirattal és 56 levéllel gyarapodott.

Az ez évben olvasott könyvek száma 250.
3. A lyceumi k ö n y v t á r  nem theologia i  szakai ,  a

III. és IY. számú teremben, jelenleg az 1882. év május végén 
10263 mű által (17918 kötetben) vannak képviselve. Az elmúlt 
iskolai évben szaporodott:

V é te l  ú t j á n :  Dr. Topinard: Anthropologia. — Curtius: 
A görögök története V., VI. kötet. — Taine H .: Az angol iro
dalom története. I. — Szász K ár.: A világirodalom nagy eposai. I.
— Thierry : A római birodalom képe stb. I. — Symonds: A 
renaissance Olaszországban. I. — Goldzieher: Az iszlám. — 
Alexander B .: Kant élete és munkái. I. — Pulszky Ferencz: 
Életem és korom. III. k. — Zeller: Geschichte der Philosophie 
der Griechen. III. 2. és Register. — Kossuth : Irataim az 
emigraczióból. III. — A rendt: Technik d. Experim. Chemie. II.
— Ribáry-Molnár: Képes világtörténet. III., IV. k. — Oncken: 
Allgem. Geschichte. 33—48 fűz. — Magyar Lexicon. 71—102 fűz. 
Széchenyi B. keleti utazás befejezése.

A já n d é k  ú t j á n :  Nagyságos és főt. Geduly superinten
dens úrtól 5 kötet. — A magyar tud. akadémiától 18 kötet, 
82 füzet és a Gazette de Hongrie 1 évi folyama. — Nagyságos 
Osztroluczky Géza ú rtó l: Rom in "Wort und Bild (eddig 20 fűz.) 
és Griechenland in W ort und Bild (eddig 10 fűz.). — Michaelis V.
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igazgató úrtól 1 köt. — Kiszhauer Adolf úrtól 5 kötet. — 
Szilágyi Sándor úrtól: A magy. kir. egyetemi könyvtárban levő' 
codexek. — Dr. Wagner Lajos úrtól 1 füzet. — A pozs. keresk. 
és iparkamarától ennek jelentését az 1879. évről. (2 péld.) — 
Névtelentől: 6 kötet és 5 füzet s 3 darab fénykép (köztük 
Itenwal Lexicon finnicum. Catalog. bibi. Telekianae. II., III.) — 
Győrik tanár úrtól 2 köt. — A kolozsvári tud. egyetemtől 2 fűz.
— Szirotka Elek VII. oszt. tanulótól 1 köt. — Az országos 
könyvészeti kiállítási bizottság elnökétől: Kalauz az országos 
könyvkiállításhoz. — Az olvasók száma: 798.

Megemlítésre méltó, hogy könyvtárunk az országos magy. 
iparművészeti ministerium által rendezett könyvkiállításban 
résztvett s codexei és ősnyomtatványai a szakférfiak figyelmét 
nem csekély mérvben vonták magukra. Nem vagyunk ugyan 
azon szerencsés helyzetben, hogy magyar nyelvű vagy Corvina- 
codexeket küldhettünk volna közszemlére, mindazonáltal a 
hazai történeti kútfők s különösen az idegen nyelvű codexek s 
az ősnyomtatványok sorában díszes helyre jutottak az általunk 
kiállított művek. Veres bársonykötésű a 4 evangeliomot ta rta l
mazó görög hártya-codexünk ezeknek sorában, valamint a „Die 
Anbötor Christi“ czímű művecske az ősnyomtatványok sorában
— keletkezésük idejét tekintve — a 3-ik helyet foglalják el.*) 
Az ősnyomtatványok közt még az 1479-ben Augsburgban nyo
matott „Historie von Troja“ czímű u n i c u m  és az 1483-ban 
szinte Augsburgban nyomatott ú. n. „Concilienbuch“ érdemelnek 
megemlítést.**) Feltűnő, hogy „Ofner Stadtrecht“ czímű német, 
de hazai érdekű s mindenesetre a XV. században Íratott codexünk 
csak mellesleg van említve a Mueglen krónikája czím alatt 
(38 lap, 118 sz.), pedig ez kézirattárunk legbecsesebb műve s 
mindenképen megérdemelte volna, hogy külön czím alatt 
említtessék.

E könyvtár őre: Harmath Károly, tanár. Segédek: Schnei
der G y., Geiger F. és Balhauser István V III., Hittrich 0. és 
Grosz Sándor VII. és Puck O. V. oszt. tanulók.

A tanári kar részére a következő folyóiratok jártak: Tanár
egyleti közlöny. — Magyar nyelvőr. — Figyelő. — Századok.

*) L. a Kalauz 101. és 121. lapjait.
**) L. a Kalauzban az ősnyomtatványok 29. és 38. sz.

3*
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— 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. -- Philosophiai közlöny. — Ungarische 
Revue.

I f j ú s á g i  könyv tá r .  Ez 581 műből (751 kötetben) áll 
és egy tanteremben lévén elhelyezve, a télen át is felnyittatott. 
Az olvasók száma, túlnyomólag algymnasiumbeliek, 2725. A sza
porodás az elmúlt évben:

V é te l  ú t ján :  Hasznos mulattató. 1882 folyam. — Szalay J.: 
A magyar nemzet története (folytatva). — Népszerű természet- 
tudományi előadások gyűjteménye. IV. köt. — Hauffs Märchen.
— Becker: Erzählungen aus der Geschichte der alten Welt.

A jándék  ú t j á n :  A Franklin-társulattól Budapesten: 
Mikes Kelemen válogatott levelei. — Kiszhauer A. úrtól 2 kötet.
— H. K.-tól 4 füzet. — Szirotka Elek VII. oszt. tanulótól 1 köt.
— Brand Ede VI. oszt. tanulótól 3 kötet. — Lenkei Vilmos IV. 
és Stein Miksa III. oszt. tanulóktól 2 kötet.

E könyvtár őre is Harmath Károly, tanár. Segédek voltak: 
Oeller György, Lenkei Vilmos, Lederer Lajos és Nagy Vilmos IV. 
és Bodiczky Géza és Krajcz Lajos III. oszt. tanulók.

5. Taná r i  kézi  k ö n y v tá r :  328 köt. Őre: Adamis K. tr. 
Szaporodott az ajándék útján Dobrovszky és Franke, Eggen
berger, Hölder, a Franklin-társulat, Lampel R., Schmiedicke, 
Schworella és Heick, Zilahy könyvkiadók által küldött könyvekkel.

6. Tanuló  if júság i  k ö n y v tá r a k :
a) A theologiai magyar önképző-kör könyvtára áll 1263 

kötetből.
b) a gymnasiumi magyar önképző-kör könyvtára áll 2182 

kötetből.
c) A német önképző-kör könyvtárában van 686 kötet.
d) A tót könyvtárban van 1525 kötet.
e) a szerb könyvtárban van 592 kötet.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 43161 kötet. 
A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és lemásolt 

kézirat.
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II. Egyéb gyűjtemények.

1. A t e r m é s z e t t a n i  múzeumban van:
Nyugtán és mozogtan 94, hignyugtan és higmozogtan 41, 

légnyugtan és légmozogtan 30, fénytan 142, delejesség 22, dörzs- 
villanyosság 63, galvanísmus 53, hangtan 23, hévtan 32, vegy
tani szer 74, vegytani anyag 326, csillagászati földrajz 16, 
méró'szerek 55, képek 46, különféle műszer 53, állványok 22, 
összesen 1092. Őre: Fuchs A., tanár.

2. A t e rm é s z e t t a n i  gyűjteményben (a kövületekben kivül) 
van 488 állat, 2150 növény és 2245 ásvány. Ő re: Bothár D., 
tanár.

A gyűjtemény ez iskolai évben következőkkel szaporodott: 
A já n d é k  ú t j á n :  Gröschel K. úrtól 2 kitömött emlős, 6 madár 
és 1 kígyó; Érti Gusztáv úrtól 40 madártojás; Ruttkay Lajos 
úrtól 26 db kövület a fejlábuak osztályából; Berlin Ágoston 
hadnagy úrtól egy páfránlenyomat.

3. A fö ld ra jz i  és t ö r t é n e t i  gyűjteményben van 13 ég- 
s földteke és 53 fali térkép. Őre Gŕyó'rik Márton, tanár.

A gyűjtemény ez évben vétel  ú t j á n  szaporodott: „Um
gebung von Pressburg“ czímű vászonra felhúzott nagy fali 
térképpel.

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

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

6. Az é r  e m gyűjteményben van 1326 görög, 2914 római, 
60 afrikai, 249 ázsiai, 200 amerikai, 872 magyar, 253 orosz, 
156 török, 294 angol, 735 franczia, 1437 német, 2492 emlékérem 
stb. Összesen több mint tizenegyezer darab. Őre : Schneller 
István, tanár. Az éremgyűjtemény gyarapodott a következő 
a jándék  ú t j á n  nyert érmekkel: Gryőrik Márton tanártól egy 
az 1873-ik évi deczember 2-ára vonatkozó bronz hadi emlék
éremmel; N. N.-től egy Mariani ezüst garassal 1698-ból és egy 
osztrák ezüstgarassal 1693(?)-ból. — E két utóbbi érem a most 
épülő elemi iskolatelken ásatás közben találtatott.

Fogadják a főiskola gyűjteményeit gyarapító nemesszívü 
egyének és testületek hálás köszönetünket.
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F. Jótékonysági rovat.
1. Alumneum. Az 1881/82-iki évben beiratkozott 162 

tanuló; évközben kilépett 12; a convictusba ment át 8; az év 
végével maradt 142. Ingyen volt 16; ezek közül Zerdahelyi-féle 5, 
Zay-féle 7, Szeleczky-féle 2, Mikulay-féle 1, Palkovics-féle 1. — 
Élelmezés díja, mely tiz hónapra szól s két egyenlő' részletben 
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 

tanítók fiai, a theologusok egyáltalában és mind azon ev. tanulók, 
kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnusok 
fizetik a nagyobb díjat.

Az 1880/81-iki supplicatio az alumneum javára 1028 ft 
84 krt eredményezett. Gyűjtött ugyanis: Biszkup Béla II. év. 
tbeol. a kemenes-aljai, veszprémi, gyó'ri és zalai esperességekben 
82 ft 12 krt; Reich Sándor II. év. tb. a YI. sz. kir. és szepesi 
X III. városi, a Szepesbánya városi, a tátraaljai és sáros-zempléni 
és a hegyaljai esp. 134 ft 37 krt; Schneider Victor VIII. oszt. 
tan. a bács-szerémi és bánáti esp. 60 ft 26 krt; Dobronyovszky 
Gyula II. év. th. a felsó' és alsó-sopronyi, a felső- és alsó-vasi 
esp. 93 ft 94 krt; Nagy László III. év. tb. a gömöri s kishonti 
esp. 67 ft 95 krt.; Holéczy János II. év. th. a nógrádi esp. 
valamint a h. hitv. komáromi egyházmegye egyházaiban 87 ft 
69 krt; Krahulecz Aladár V III. oszt. tan. az árvái, turóczi és 
liptói esp. 50 ft 80 krt; Lukács Pál II. év. th. a barsi, n.-honti 
és zólyomi esp. 98 ft 38 k r t ; Szekerka Pál III. év. th. a 
békési esp. 60 ft 22 krt; Wladár Zoltán III. év. th. a buda
pesti esp. 77 ft 62 krt; Czimrák János III. év. th. a nyitrai 
és trencséni esp. 95 ft 70 krt; Strba János II. év. th. a pozsony - 
megyei esperességben és a pozsonymegyei helv. hitv. egyházak
ban (husvétkor) 55 ft 78 krt. Összesen 1028 ft 84 kr.

Az a lumneum szükség le te inek  fedezésére adományoz
tak : a dunáninneni egyházkerület 150 ft; méltós. Buttler Mathild 
báróné 50 ft: Dessewfíy Erzsébet asszonyság 16 ft; a gálosi 
ev. gyülekezet 16 ft 80 k r.; a miklósfalvi gy. 12 ft; a zurányi 
gy. 10 ft 50 k r.; 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;
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az oroszvári gy. 2 ft 50 kr. Azonkívül ajándékoztak : tek. Sziklay 
Ottó ügyvéd úr husvétkor egy kövér bárányt; Schmidt Frigyes 
34 darab és Pfeiffer Sebestyén egy 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. — Ephorus: Gyó'rik 
Márton, tanár; senior: Böhm János; consenior: Klár Béla. — 
Kamatozó tőkepénze: 48,151 ft 34 kr.

2. Scar icza-Jeszenák-féle  convictus. Felvétetett az év 
elején 48 tanuló, márczius havában felvétetett 8, összesen 56. 
Ezek közül az alumueumba tétetett át 5, kitétetett 1, maradt 
tehát az év végéig 50. — Ephorus: Gyó'rik Márton, tanár; 
senior: Pukánszky Béla. — Kamatozó tőkepénze: 57,704 ft 90 kr.

3. T a n á r i  nyugd í j -ö zv eg y -á rv a in téze t .  Elnöke: Lenkei 
Sámuel, pénztárnoka: Harmath Károly, tanárok. Tőkepénze 1882 
márczius 31-én 45,263 ft 46 kr. A segélyezett özvegyek, árvák 
és elaggott tanárok száma ez évben 8.

K egy ad o m á n y o k :  Offertorium 8 ft 42 kr.; kisebb ada
kozások 3 ft 10 kr., házassági felmentvényi díjakból a főtiszt, 
egyházkerületi gyűlés által 45 ft 55 kr., Szauber Mihály és 
Teréz hagyománya 42 ft, tek. Jeszenszky József úr ajándéka 
50 ft, Dr. Gotthard K. úr ajándéka 25 ft, ns. Osztroluczky 
Géza úr ajándéka 25 ft, pozsonyi I. takarékpénztártól 100 ft, 
pozsonyi I. temetkezési egylettől 10 ft, Pozsony városa köz
gyűlése a Schreiber Ignácz-féle alapítványból 105 ft, pozsonyi
II. kerületi takarékpénztártól 25 ft. Összesen 439 ft 07 kr.

4. A lýceum szükség le te inek  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 50 ft, a nagy- 
szombati ev. gy. 15 ft 75 kr., a sz.-györgyi gy. 12 ft 60 kr., 
a récsei gy. 10 ft, 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 715 ft 65 kr.

Fogadják a nemesszívű adakozó testületek és egyének 
hálás köszönetünket.
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5. Ösztöndíjak.
a) Akadémia i  ösztöndíjak fejében kiosztatott 1762 ft 50 kr.
b) T e lek y -R ó th  Johanna-féle 37 ftos ösztöndíjban része

sültek : 1. Kvacsala János, 2. Reich Sándor, 3. Barto Mihály,
4. Faix Mihály, 5. Klaar Fülöp, 6. Böhm János, 7. Kiár Béla, 
theologusok; 8. Hilmer István VIII.; 9. Stromp László, 10. Je 
szenszky Ignácz, 11. Riszdorfer János, 12. Král János, theolo
gusok; Grósz Sándor VIII.

c) A Fekete-féle 100 frtos- ösztöndíjban részesültek:
1. Pukánszky Béla III. évi theol., 2. Jeszenszky Géza V., az 
utóbbi a hagyományozó öcscse által történt kinevezés útján.

d) Káldy-féle 50 frtos pályadíjt megnyerték: 1. Greguss 
Lajos VIII. „Obsidio Sigetiana vagy a Szigeti veszedelem“,
2. Schneider Victor VIII. „Az amerikai szabadságharcz okai“,
3. Kern Lajos VIII. „Kik boldogok lehettek volna“, Grósz 
Sándor VII. „Az éjszakamerikai szabadságharcz okai s előz
ményei“, 5. Hittrich Ödön VII. „A szigeti veszedelem fójellemei“ 
czímű pályamunkákkal.

e) Káldy-féle 50 frtos ösztöndíjban részesültek: 1. Strba 
János II. évi theol., 2. Fábry Pál I. évi theol., 3. Hittrich 
Ödön VII., 4. Kern Lajos VIII., 5. Kostyál Miklós VII.

f) Pécze ly  József-féle pályadíj: A theologusok pályáztak 
ezen tárgyra: „A keresztes hadjáratok okai és következményei.“ 
A pályadíj Pukánszky Béla III. év. és Kvacsala János II. év. 
theologus között megosztatott.

A gymnasiumi tanulóknak szóló másik díjt Krahulecz 
Aladár V III. osztálybeli tanuló nyerte el: Vörösmarty „Csongor 
és Tündé“-je összehasonlítva Görgei Albert „Argirus királyfiá
val“ czímü pályamunkájával.

g) N ém eth  István-féle 42 frtos ösztöndíjban részesültek: 
Bohus Károly I. év. theol. és Greguss Lajos VIII.

h) B a l l a  A t h a n á z  -féle segélypénzben részesültek:
1. Pántos Vincze VII., 2. Popovics Victor VII., 3. Popovics 
György I:, 4. Popovics János VIII., 5. Pavlovics János I.,
6. Stojsics Milán V., 7. Stojsics Uros VIII.

i) Clementis-féle  ösztöndíjban részesültek: 1. Prúnyi 
Vilmos I. év., theologus, 2. Szláby József VII. oszt. tan.

k) Zelenka  Dániel-féle ösztöndíjban részesült: Biszkup 
Béla II. év. theol.
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l) Pauer-féle ösztöndíjban részesült: Kürtösy Gyula I. év. 
theologus.

m) Gombócz-féle ösztöndíjban részeltettek: Nika Sándor V., 
Grósz Gyula VI. és Szirotka Elek VII. oszt. tanulók.

n) B e r t in a  L e b oczky-féle segélypénzben részesültek:
1. Schneider Victor VIII., 2. Sztrazsovecz Mihály VI., 3. Maiba 
Vilmos VII., 4. ßuttkay János VI., 5. Wowy Sámuel V., 
6. Schulcz Ágost VI. oszt. tanulók.

o) I n s t i t o r i s  Mossóczy-féle segélypénzben részesültek : 
1. Böhm János III. év. theol., 2. Lukács Pál II. év. theol., 
3. Mikler Sándor I. év. theol., 4. Bázlik Pál I. év. theol.

p) Gero-féle jutalomdijban részesült: Oeller György IV.
q) A K osz t ics  Péter-féle 300 frtos ösztöndíjt élvezi: 

Stejics János VII.
r) Az Osztoics Teréz-féle 250 frtos ösztöndíjt élvezi: 

Stojsics Uros VI. és Stojsics Milan V.
s) A Gozdu-féle 80 frtos ösztöndíjt élvezi : Popovics 

Victor VII.
t) A Kern-féle 270 frtos ösztöndíjt élvezi: Saly Mátyás VII.
u) J u t a l o m k ö n y v e k  csak minden második évben osztat

nak felváltva a theologia, fel- és algymnasium tanulói közt. Az 
1881/2-iki tanévben a Mossóczy-féle alapítványból következő' 
theologusok nyertek jutalomkönyveket: Pukánszky Béla, Faix 
Mihály, Czimrák János, Böhm János III. év.; Kvacsala János, 
Král János, Reich Sándor II. év.; Stromp László, Riszdorfer 
János, Fábry Pál I. év. theologusok.

v) A pozsonyi m a g y a r  kör  által adományozott 2 darab 
10 frankos arany két felsőbb osztálybeli, idegen ajkú és a 
magyar nyelvben jelesen előhaladott tanuló számára Geiger 
Ferencz VIII. és Stejics János VII. o. tanulóknak juttatott.

G. Ifjúsági egyesületek.

I. Theo logia i  m a g y a r  önképzőkör. Czélja az önmivelés, 
a theologiai tudományok köréből vett thémák kidolgozása, a dol
gozatok megbirálása és a művészi előadásban való gyakorlás 
által. Elnök: Csecsetka Sámuel, dékán; alelnök: Maschtena József; 
főjegyző: Pukánszky Béla; aljegyző: Riszdorfer János; pénz
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tárnok: Marczy István; könyvtárnokok: Jeszenszky Ignácz, 
Dobronyovszky Gyula és Holéczy. János. Tagjainak száma 21. 
A kör ez idén 20 rendes ülést tartott. A körnek „Gondolat“ 
czímű theologiai és pliilosopliiai folyóirata ez évben VII. év
folyamát töltötte be; megjelent minden hó elsején másfél nyom
ta tott íven. Szerkesztője Pukánszky Béla, kiadója Reich Sándor 
volt. — A kör könyvtára gyarapodott 15 művel 27 kötetben.

2. Theologia i  olvasó-kör.  Czélja szak- és szépirodalmi 
lapok olvasása által a theologiai ifjúságnak épülést és nemesebb 
szórakozást nyújtani. Elnök: Schneller István, tanár; alelnöb: 
Lányi Gusztáv III. év. theol.; főjegyző: Reich Sándor II. év. 
theol.; aljegyző: Dobronyovszky Gyula II. év. theol.; pénz
tárnok: Engisch Erigyes III. év. theol.; laptárnokok: Kiár Béla 
és Roth Béla III. évi theologusok. Tagok száma 41. Tagsági 
dij 2 frt. Olvasási idő minden nap d. u. 4—7 óráig. — A kör a 
következő lapokat já ra tta : Protestáns egyh. és iskolai lap. — 
Prot. pap. — Debreczeni protestáns lap. — Keresztyén mag
vető. — Egyházi és iskolai szemle. — Magyar philosophiai 
szemle. — Oesterreichischer Protestant. — Prot. Kirchenzeitung.
— Prot. Jahrbücher. — Korouhev. — Slowo žiwota. — Századok.
— Nyelvőr. — Budapesti Szemle. — Vasárnapi újság. — Bors
szem Jankó. — Egyetértés. — Ajándékozva le tt: Vasárnap. — 
Zsinati tudósító. — Cirkewnik. — Pozsony vidéki lapok. — West
ungarischer Grenzbote. — Pressburger Zeitung. — Nach der 
Schicht. — Nach der Arbeit. — Közlöny. — Haubner Máté 
emlékezete. — Theol. Jahrbücher. — Obrana Augsburgského 
vyznáni.

3. A theologia i  m a g y a r  d a l á rd a ,  melynek elnöke 
Csecsetka Sámuel, dékán, ez évben újból megalakult 33 rendes 
működő taggal, és Holéczy Pál II. év. theol. vezetése alatt 
több egyházi ének és világi dal begyakorlása által igyekezett 
szép czélját valósítani; jegyzője: Kiár Béla; pénztárnoka: Vitális 
Gyula. — Vétel útján megszereztetett: Zsasskovszky Ferencz 
és Endre „Egri dalnok “-a, Moesz Géza „Kis Orgoná“-ja, Har
monia. — Ajándék útján jutott a dalárdának: „Magyar dal
album“ a theol. magyar önképző körtől, és Zsasskovszky „Egri 
ének káté“-ja Holéczy Jánostól.

4. Gymnas iumi önsegélyző  in téze t .  Elnök: Michaelis 
Vilmos, igazgató; alelnöki Markusovszky Sámuel, tanár; jegyző:
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Kern Lajos, főpénztáratok: Greguss Gyula, VIII. oszt. tanulók; 
ellenőr: Michaelis Róbert VII. o. tanuló; osztály pénztárnokok: 
HoíFmann-Scultéty Jenő VIII. o., Szirotka Elek VII. o., Thirring 
Jenő VI. o., Nika Sándor V. o., gr. Zay Imre IV. o., Osztroluczky 
Géza III. o., Karácsonyi Andor II. o., Fürst Lajos I. o. tanulók. 
Az alapszabályok értelmében tartato tt 8 közgyűlés és havon- 
kint választmányi gyűlés.

Intézetünk működése első évében igen örvendetes fejlődés
nek indult, a mennyiben az ifjúság barátjainak nagylelkű párt
fogása és magának a tanuló ifjúságnak áldozatra kész nemes- 
szívű indulata a zsenge növényt oly dúsan elárasztá a szeretet 
adományaival, hogy ez már most terebélyes fává lett. Fényes 
bizonyítékai a jelen tanévben részint intézetünk tőkéjének gyara
pítására részint évi járulék czímén befolyt kegyes adományok:
Buttler Mathild báróné . . . 5 ft
Dr. Celler N á n d o r .................... 5 ft
Dr. Dobrovits Mátyás (2 dk arany) . 11 ft 20 kr.
D. Fr., gymn. tanár . . . . 1 ft
Gerbauser Teréz asszonyság 5 ft
Günther M. V............................... 1 ft
Habermann H e n r ik .................... 5 ft
Habermayer R e z s ő .................... 5 ft
Heim K á r o ly .............................. 2 ft
Jeszenszky J ó z s e f .................... 50 ft
Kalkbof Laura báróné . . . 5 ft
Karátsonyi asszonyság . . 1 ft 15 kr.
Kubinyi G é z a .............................. 5 ft
Kubinyi L a j o s ......................... 5 ft
ns. Mossóczy L a jo s .................... 2 ft
ns. Osztroluczky Géza . . 5 ft
ifj. Richter E d e ......................... 3 ft
Sebastiani J ó z s e f .................... 10 ft
Valois Alpbée báróné . . . . 5 ft
Lyceumi tanárok :

Adamis Károly . . . . 5 ft
Bothár Dániel . . . . 2 ft
Fuchs A lb e r t .................... 2 ft
Győrik Márton . . . . 3 ft

Áttétel 143 ft 35 kr.
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Átvétel 143 ft 35 kr.
Harmath Károly . . . . 2 ft
Hirschmann Nándor 2 ft
Dr. Hoffmann Frigyes . . 2 ft
Kámory Sámuel . . . . 1 ft
Lenkei Sámuel . . . . 1 ft
Markusovszky Sámuel . . 5 ft
Michaelis Vilmos . . . . 5 ft
Schneller István . . . . 5 ft
Trsztyénszky Ferencz . . 5 ft
Zorkóczy Sámuel . . . . 4 ft

Pozsonyváros törvényhatósága . 40 ft
Pozsonyi I. takarékpénztár . . 25 ft
Gymnas, magyar önképző kör . 8 ft 58 kr. =  105 ft 58 kr.
Gymnasiumi tanuló ifjúság adományai:

I. o s z t á l y ......................... 21 ft 10 kr.
II. » ......................... 16 ft 32 kr.

III. » ......................... 31 ft 89 kr.
ív. „ .................... 17 ft 65 kr.
v. ,, .................... 51 ft 88 kr.

VI. „ ......................... 31 ft 43 kr.
VII. „ ......................... 61 ft 60 kr.

vili. „ .................... 50 ft 20 kr. =  282 ft 07 kr.
Eladatott alapszabályok után befolyt . . .  — ft 90 kr.
B írságok........................................

öss
....................  — ft 11 kr.

zesen . . . 532 ft 01 kr.
Egyéb adományok tankönyvekben: nt. Ereytag Victor 

lelkész, 12 kötetet; Kiszliauer Adolf 6 köt.; -Stampfel Károly, 
akadémiai könyvkereskedő, 16 köt.; Baich Iván volt VI. o. tanuló 
14 köt.; Gosztonyi Tibor V. o. tan. 3 köt., összesen 51 köt.

Segélyben részesíttetett ez évben 20 tanuló összesen 248 ft 
76 krnyi összeggel hol lakbér vagy tandíj lefizetésére, hol ruházat 
beszerzésére vagy pedig iskolakönyvek használatra való átenge
dése által. — A bevétel és kiadás összegezése:

A. Bevétel.
1. Múlt évi p é n z k é sz le t.................. 49 ft 48 kr.
2. Ez évben befolyt adományok . . 532 ft 01 kr.
3. Takarékpénztári kamatok . . 2 ft 66 kr.

összesen . 584 ft 15 kr.
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B. Kiadás.
1. Tanulók s e g é ly e z é s e .................... 248 ft 76 kr.
2. Berendezési k ö ltsé g .........................27 ft 50 kr.

összesen . 276 ft 26 kr.
Maradt készpénzben az 1882/3-ik évre: 307 ft 89 kr., mely 

összeg a pozsonyi II. kér. takarékpénztárnál 4145 sz. könyvecs
kére elhelyeztetett.

Ajánljuk ezen jótékony intézetünket továbbra is a nemes párt
fogók és fó'leg főiskolánk volt növendékeinek kegyes figyelmébe.

5. G ymnas iumi m a g y a r  önképzó'-kör. Elnöke: Dr. 
Hoffmann Frigyes, tanár; főjegyző: Kern Lajos; aljegyző: 
Czvikli Gyula, főkönyvtárnok: Greguss Lajos VIII. o. tanulók. 
Tagjainak száma 128, ezek közül: a) működő VIII. 17, VII. 23, 
VI. 9, V. 3 =  52; b) olvasó VIII. 17, VII. 12, VI. 22, 
V. 25 =  76.

6. N é m e t  ö n k é p z ő - k ö r .  Elnök: Michaelis Vilmos, 
igazgató; főjegyző: Menybárd Frigyes; aljegyző: Maschtena 
József; könyvtárnokok: Geiger Ferencz és Szláby József. — 
A rendes tagok száma 20 (theologus 5, VIII. 5, VII. 7, VI. 3), 
az olvasó tagoké 9.

7. G yors í rók  t á r s u l a t a .  Elnöke: Schneller Istv., tanár; 
alelnök: Balhauser István, egyszersmind a magyar és német 
haladók vezetője; jegyzője: Cseh-Szombathy László, a felgymn. 
magyar kezdők vezetője; pénztárnoka: Greguss Lajos; könyv
tárnoka : Weisz Miksa, az algymn. magyar kezdők vezetője; 
Günther-Pauer Károly, a német kezdők vezetője. — Tagjainak 
száma 44, ezek közül: V III. 8, VII. 5, VI. 6, V. 7, IV. 8,
III. 10 =  44.

A kör könyvtárában van összesen 124 gyorsírászati mű 
(51 magyar, 73 német). E tanévben 14 művel szaporodott, még 
pedig vétel útján 9, ajándék útján 5 művel. A kör ez évben 
„Gyorsírászati szemelvények“ czímű lapot indított meg, mely
nek szerkesztője Cseh-Szombathy László, kiállítója Balhauser 
István és pénztárnoka Greguss Lajos volt. A kör a következő 
szaklapokat já ra tta : Gyorsirászati lapok. — Fővárosi lapok. — 
Reform. — Oesterreichische Blätter für Stenographie. — Steno
graphische Jugendzeitung.

A kör május-hó 18-án versenyirást rendezett, mely alka
lommal a kitűzött jutalmakat elnyerték :
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A m a g y a r  h a l a d ó k n á l :  1. díjt (Arany J. „Toldi sze
relme“): Weisz Miksa (írt perczenkint 254 szótagot); 2. díjt 
(Csiky Gergely ,,Jóslat“-a) Balhauser Ottó (írt perczenkint 
223 szótagot).

A felgymn. m agyar  kezdőkné l :  Brandtner Pál: Gre- 
guss „Shakespeare tanulmányai.“ I r t  perczenkint 147 szótagot.

A ném e t  kezdó'knél: 1. díjt (Körner művei) Sabranszky 
Henrik (116 szót.); 2. díjt (Mirza-Schaffi) Taubinger Győző 
(94 szót.); 3. díjt (Schiller költem.) Reisz Miksa (87 szót.)

A z algymn. m a gya r  kezdőkné l:  1. díjt (600 magyar 
népdal) Balassa János (79 szót.); 2. díjt (Kölcsey költeményei) 
Mayer Károly (68 szót.)

8. G ym nas ium i  gyám egyesü le t .  Elnök: Schneller Istv., 
tanár. Az évi gyűjtésnek eredménye 90 ft. — Az összegnek 
szabad rendelkezésére álló egy harmadából a Gusztáv Adolf 
egyletnek jubileumi ajándékul (10 ft), Lepoldianumra (5 ft), 
Duna-Szerdahelyi (10 ft) és a Temes-Buttyini (5 ft) egyházak
nak juttatott, a fennmaradó összeg pedig az egyházkerületi 
gyámintézet pénztárába átszolgáltatott.

10. Gymnasiumi d a l t á r s u l a t .  Megalakult 1868-ben. 
Elnök : Győrik Márton, tanár; karmester: Frühwirth Sámuel, 
tanító; jegyző: Kern Lajos; pénztárnok: Greguss Lajos; ellenőr: 
Schneider Victor; leltárnok: Günther-Pauer Károly, V III. oszt. 
tanulók. Tagjainak száma 59 működő, 2 tiszteletbeli, 18 pártoló. 
A leltárban van 1235 darab kóta, partitura stb. E leltár ez 
évben a következőkkel szaparodott: a j án d ék  ú t j á n :  n. t. 
Trsztyénszky Eerencz, esperes és tanár ú rtó l: Moesz Károly, 
kis orgona, 72 egyházi dal; vé te l  ú t j á n :  egy hectograph; 
„Fantaisie sur les Hugenottes“, Thalbergtől; „Trio pour piano, 
violon et Violoncello“, Jadassohn S.-től. — A hectographon 
készíttetett 9 partitura s 540 darab kóta. — A társulat alap
tőkéje 70 írtra  szaporodott, mely a helybeli I. takarékpénztár
ban van elhelyezve. Fennállása óta 24-szer lépett fel a dalárda 
a közönség előtt.

Május-hó 27-én az igazgatótanár tiszteletére nagyszámú 
közönség előtt egy igen szépen sikerült hangversenyt tartott 
következő műsorozattal:

1. „Az Úr pásztorom“ (23. zsolt.) karének Klemtől. Énekli 
a dalárda.
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2. „Üdvözlő beszéd“ Kern Lajostól.
3. „Fantaisie sur les Hugenottes“ Thalbergtól. Zongorán 

előadja Schneider Győző.
4. „Vadászkar“ Hubert-tól. Énekli a dalárda.
5. Beriot Cb. „VI1I.E concerto.“ a) Andantino. b) Allegro 

Maestoso. Hegedűn előadja Samarjay Károly, zongorán kiséri 
Schneider Győző.

6. „Víg dalra fel.“ Karének Zsasskovszkytól. Énekli a 
dalárda.

7. Hummel J . N. „Grande Sonate.“ Zongorán 4 kézre. 
Előadják Günther-Pauer Károly és Schneider Győző.

8. „Népdalok.“ 1) Magasan repül a daru. 2) Jer szívemre 
tubiczám. Énekli a dalárda.

9. Jadassobn S. „Trio pour piano, violon et violoncelle.“ 
Előadják Kirchner József, Stromp László és Günther-Pauer 
Károly. (Kirchner József úr, a dalárdának volt tagja és Stromp 
László I. év. theol. úr szívességből működtek közre.)

10. Erkel E. „Hunyadi“-jából. Énekli a dalárda.

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

Első osztály.
Andics Miklós, padányi-pozsonyi, h. ism.
Balogh Zsigmond, csépi-komáromi, h.
Baranyai Kálmán, szilasi-komáromi, h.
Batist Fülöp, tarnovi-galicziaországi, m.
Brambach András, pozsonyi, r.
Búgéi Ödön, tüfferi-stájerországi, r.
Cina József, nagy-megyeri-komáromi, h. k.
Csaplovics Kornél, megyercsi-komáromi, h. ism.
Csiba Gyula, nagy-abonyi-pozsonyi, h.
Erdélszky Géza, krajnai-nyitrai, ág. a.

*) A jelek magyarázata: ág =  ágostai hitv. evang.; h. =  helvét. hitv. 
evang.; r. =  római katholikus; g. =  görög keleti; m. =  mózes vallású; mt. =  
magántanuló; a. =  alumnista; c. =  convictor; ö. — ösztöndíjas; ism. =  
ismétlő; k. =  kilépett.
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Erdélszky Lajos, krajnai-nyitrai, ág. a.
Fehér Péter, aranyosi-komáromi, h.
Fischer Győző, pozsonyi, r.
Fürst Lajos, kukméri-vasi, ág.
Gremaud Albert, bullei-svajczországi, r. mt. 
Günther Lajos, pozsonyi, ág.
Hamar György, hőnyi-győri, h.
Hensel Árpád, pozsonyi, ág.
Huszár Károly, rétei-pozsonyi, h.
Kesztler Árpád, pozsonyi, ág.
Kovarik Mihály, pozsonyi, ág.
Köhler Vilmos, pozsonyi, ág.
Krajcsovics István, ksinnai-nyitrai, ág. 
Krizsan Gyula, szúlyói-trencséni, ág. a. ism. 
Lelkes Dezső, kamocsai-komáromi, h.
Lelovics Ferencz, nyárosdi-pozsonyi, r. k. 
Lelovics Mihály, nyárosdi-pozsonyi, r.
Major Kálmán, hőnyi-győri, r.
Mészáros Péter, dercsikai-pozsonyi, r.
Molnár Mihály, nagy-igmándi-komáromi, h. 
Munker Károly, pozsonyi, ág.
Mühlhofer Gyula, vadosfai-soproni, ág. 
Neumann Rezső, radvaniczi-a.-sziléziai, m. k. 
Pámer István, hőnyi-győri, ág.
Pavlovits János, kulai-bácsi, g. a. ö.
Péntek Sándor, hőnyi-győri, h.
Pirkl Kristóf, pozsonyi, ág.
Polevkovics Gusztáv, récsei-pozsonyi, ág. ism. 
Politzer Jakab, sz.-györgyi-pozsonyi, m. 
Pónya Károly, f.-szelii-pozsonyi, ág. a. 
Popovics György, kétegyházai-békési, g. ö. 
Rajter János, rajkai-mosoni, ág. a.
Rásó Gyula, a.-szelii-pozsonyi, ág. a.
Reidner Gyula, nagymányai-barsi, ág. ism. 
Rosenbaum Miksa, pozsonyi, m.
Sajmovits Henrik, kis-hindi-nyitrai, m. 
Sárközy Mór, ekeli-komáromi, h. ism.
Sichra Ede, pozsonyi, r.
Slávik-Kubicsa Ádám, lubinai-nyitrai, ág. a.
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Somogyi Sándor, tarjáni-komáromi, h.
Stepita János, szmrecsányi-liptói, ág. a.
Štetka Ernő, pozsonyi, ág. ism.
Szakái Rezső, banai-komáromi, h. a.
Szeniczky Gyula, szeniczi-nyitrai, ág. ism.
Szlámka Károly, jaszlóezi-pozsonyi, ág.
Totth Ákos, puszta-csörgei-pozsonyi, ág.
Yályi József, perbetei-komáromi, h. a. 
gróf Vasquez Károly, kassai-abauji, r.
Yégh Mihály, szilasi-komáromi, h. ism.
Vogel Adolf, csernoviczi-bukovinai, r.
Wrchovszky Vilmos, pozsonyi, ág.
Zuckmann Mór, nagy-tapolcsáni-nyitrai, m.
Zsoldos József, mező-eőrsi-győri, h.

összesen 64.

Második osztály.

Alberti Ernő, nagyváradi-bihari, ág.
Andrási Dániel, apostagi-pest-pilis-solti, ág. a. 
Bézay Kornél, szempczi-pozsonyi, r.
Bittó Zsigmond, pozsonyi, r.
Bogsch Géza, pozsonyi, ág.
Brausewetter Erich, freudenthali-sziléziai, ág. 
Degendorfer Károly, pozsonyi, ág.
Dörnhöfer Albert, pozsonyi, ág.
Ehrenfeld Sándor, pozsonyi, m. b. 
Fábry-Kálmán, járeki-bácsi, ág. a.
Greguss Gyula, bucsáni-nyitrai, ág. a.
Günther Vilmos, pozsonyi, ág.
Gyenge Károly, rétei-pozsonyi, h. a.
Hamar László, kis-mányai-nyitrai, h.
Jäger Károly, beodrai-torontáli, r. 
Jandly-Döbrentei Sándor, galánthai-pozsonyi ág. 
Kanász András, mörbischi-soproni, ág. a. 
Karácsonyi Andor, beodrai-torontáli, r. 
Karácsony Dezső, rétei-pozsonyi, h. a.
Kolényi Károly, malaczkai-pozsonyi, ág. mt. 
Kohn Armin, szeniczi-nyitrai, m.

4
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Laky Károly, nemes-ócsai-komáromi, h. a.
Lederer József, pozsonyi, ág.
Nagy József, hegyi-pozsonyi, r.
Nagy Sándor, farkasdi-nyitrai, h.
Pál József, kocsi-komáromi, h. a.
Pálffy Imre, nemes-ócsai-komáromi, h.
Paraszty Ferencz, nagy-udvarnoki-pozsonyi, r.
Pethes Dezsó', alistáli-pozsonyi, h.
Reisz József, pozsonyi, m.
Rexa Kálmán, csejthei-nyitrai, ág. a.
Richter Richárd, pozsonyi, ág.
Rosenberger Károly, pozsonyi, ág.
Salamon József, vajkai-pozsonyi, m.
Samarjay Lajos, pozsonyi, ág.
Schätzler István, pozsonyi, ág.
Strazsovecz László, zay-ugróczi-trencséni, ág. a. 
Taubinger Rezső, szeredi-pozsonyi, ág. a.
Vizváry Mihály, aranyosi-komáromi, h. a.

összesen 39.

Harmadik osztály.

Ambro Béla, kis-újszállási-jászkúnsági, h. 
Ambrovics Rezső', karcsai-pozsonyi, r.
Aminger Károly, levéli-mosoni, ág. a.
Balassa János, pozsonyi, ág.
Balogh Imre, csépi-komáromi, h. a.
Biszkup Lajos, losonczi-nógrádi, ág. a. mt. 
Bodiczky Gréza, zurányi-mosoni, ág. a.
Clementis József, kúnói-nyitrai, ág. c.
Clementis Victor, kúnói-nyitrai, ág. a.
Czablk János Jaroslav, oroszláni-komáromi, ág. a. 
Denk Mátyás, torcsi-pozsonyi, ág. a.
Grrósz Rezső, debreczeni-bibari, r.
Iczés Sándor, sz.-mibályi-komáromi, ág. a.
Jelűnek Dávid, n.-lévárdi-pozsonyi, m.
Jung Hugó, szolnoki, r. ism.
Jurcso András, szobotisti-nyitrai, ág. a.
Kesztler Gryula, pozsonyi, ág.
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Knoth Ágost, pozsonyi, ág.
Krajcz István, verbói-nyitrai, ág. a.
Krajcz Lajos, pozsonyi, ág.
Kutlik Vladimir, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Langer Manó, hegyeshalomi-mosoni, r. a.
Lercb Tivadar, pozsonyi, ág.
Mészáros István, pozsonyi, r.
Molnár Gábor, pozsonyi, r.
Munker Henrik, pozsonyi, ág.
Novomeszky Gusztáv, csácsói-nyitrai, ág. a. 
Osztroluczky Géza, pozsonyi, ág.
Petőcz Gábor, banai-komáromi, ág. mt.
Pisztóry Zoltán, gyó'ri, r.
Reisz Miksa, pozsonyi, m.
Rudnyák Lajos, borsai-pozsonyi, r.
Sárközy Albert, negyedi-nyitrai, h. a.
Schmidt László, sz.-pétervári-oroszországi, ág. 
Schneider László, szakolczai-nyitrai, ág.
Schubert Salamon, sápi-pozsonyi, m.
Speckart Emil, bécsi-a.-ausztriai, r. ism.
Stein Miksa, modori-pozsonyi, m.
Stromszky Róbert, pozsonyi, ág.
Svittil Ágost, budapesti, ág.
Szmetana Sámuel, miavai-nyitrai, ág. a.
Teplicska István, pozsonyi, ág.
Tomassovics István, szeniczi-nyitrai, ág.
Walásek Sámuel, miavai-nyitrai, ág. a.
Zatkalik János, krajnai-nyitrai, ág.

összesen 45.

Negyedik osztály.

Babóthy Günther, galgóezi-nyitrai, r. 
Brausewetter Benő, bécsi-a.-ausztriai, ág. 
Bretschneider Károly, pozsonyi, ág. 
Csáder Gusztáv, pozsonyi, ág.
Deák Géza, farkasdi-nyitrai, h. a. 
Döbrentei Károly, galánthai-pozsonyi, ág. 
Galambos Elek, téjfalusi-pozsonyi, r. a.

4*
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Grimm Adolf, pozsonyi, ág.
Guggenberger Gyula, alsó-lendvai-zalai, ág. c.
Hamar Géza, nyitrai, r. ism. k.
Holko Mihály, pozsonyi, ág.
Jenes Árpád; hévizi-pesti, ág.
Jeszenszky Frigyes, fibisi-temesi, ág. a.
Jordán Károly, pozsonyi, r.
Kiss Márton, bőni-győri, r. mt.
Kohn Ignácz, jóiszi-mosoni, m.
Lederer Lajos, pozsonyi, ág.
Lelkes Lenes, kamocsai-komáromi, h. a.
Lenkei Vilmos, pozsonyi, ág.
Mayer György, pozsonyi, ág.
Mayer Károly, misérdi-pozsonyi, ág.
Miklós Mihály, kosztelnei-nyitrai, ág. a.
Nagy Miklós, farkasdi-nyitrai, h. a.
Nagy Vilmos, farkasdi-nyitrai, h.
Oeller György, rajkai-mosoni, ág. c. Ö.
Pauer Lajos, rajkai-mosoni, ág. c.
Rosenberger György, pozsonyi, ág.
Schuh Victor, gálosi-mosoni, ág. a.
Schultz Kálmán, csataji-pozsonyi, ág. a. k.
Scultéty Kálmán, kúlai-bácsi, ág. a.
Somogyi Sándor, verebi-fehéri, h. c.
Spenlinger János, pozsonyi, ág.
Stern Henrik, pozsonyi, m. mt.
Számecz Károly, zalathnai-erdélyi, ág. a.
Vitalis Béla, lónyabányai-nógrádi, ág. a.
Walásek János, bodfalvai-nyitrai, ág. a. 
gróf Zay Imre, zay-ugróczi-trencséni, ág.
Zlocha Tivadar, n.-szombati-pozsonyi, ág. a.

összesen 38.

Ötödik osztály.
/

Bariss Arpád, galgóczi-nyitrai, ág.
Bittó Győző, sárosfai-pozsonyi, r. a. 
Brunovszky Lajos, modori-pozsonyi, ág. a. 
báró Buttler László, kis-libercsi-nógrádi, ág.
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Dömötör Pál, lévai-barsi, h.
Dörnhöfer Rezső, pozsonyi, ág.
Emeritzy Emil, pozsonyi, ág.
Érti Vilmos, szt.-györgyi-pozsonyi, ág. a.
Faix Béla, csetneki-gömöri, r. a. k.
báró Eeilitzsch Berthold, török-kanizsai-torontáli, ág.
Frey Móricz, szeredi-pozsonyi, m.
Groggi József, pozsonyi, r.
Gosztonyi Tibor, hartyáni-pesti, ág.
G-rósz Frigyes, szt.-györgyi-pozsonyi, ág. a.
Guggenberger Károly, alsó-lendvai-zalai, ág.
Héger Adolf, n.-kikindai-torontáli, r.
Jankó Zsigmond, ácsi-komáromi, ág. c.
Jelűnek Sámuel, nagy-lévárdi-pozsonyi, m.
Jeszenszky Géza, nagy-szt.-miklósi-torontáli, ág. c. ö. 
Jeszenszky Lajos, csejtbei-nyitrai, ág.
Joachim Kálmán, rév-komáromi, r.
Knauer Emil, pozsonyi, ág.
Kovács Lajos, tata-tóvárosi-komáromi, h. a.
Levy Vietor, pozsonyi, r. mt.
Makoviczky Dusán, rózsahegyi-liptói, ág. a.
Marczell Elemér, nagy-rőczei-gömöri, ág.
Mayer Róbert, bazini-pozsonyi, m.
Mayer Vilmos, misérdi-pozsonyi, ág. k.
Menczer Miksa, vizkeleti-pozsonyi, m.
Modrovich Ernő, rajkai-mosoni, r.
Mudroň János, turócz-szt.-mártoni, ág.
Neumann Manó, pozsonyi, m. k.
Nika Sándor, bazini-pozsonyi, ág. c. ö.
Pálfy János, torzsai-bácsi, h. a.
Pénzes Antal, nagy-szarvai-pozsonyi, r.
Petőcz Rezső, banai-komáromi, ág. a.
Pivko Iván, turócz-szt.-mártoni, ág. a.
Platthy Zoltán, baromlaki-komáromi, r. k. ism. kizáratott. 
Póka Béla, jámi-krassói, h.
Pongrácz Ábris, lóczi-nógrádi, ág.
Puck Oszkár, koltai-komáromi, ág. c.
Rákóczy Lajos, alsó-vásárdi-nyitrai, r. mt.
Rexa László, csejthei-nyitrai, r. ág. a. ism.
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Roy Jaroszlav, ó-turai-nyitrai, ág. a.
Sándor Benő, rétei-pozsonyi,- h. a.
Schätzler Aladár, pozsonyi, ág. k.
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.
Sztoisics Milan, szabadkai-bácsi, g. a. ö.
Taubinger Győző, modori-pozsonyi, ág. a. 
Trsztyénszky Ferencz, losonczi-nógrádi, ág. 
Waschkau Gyula, szt.-györgyi-pozsonyi, ág. a. 
báró Wildburg Alfréd, bihar-illyei, r. k.
Wowy Sámuel, pozsonyi, ág. c. ö.
gróf Zay László, zay-ugróczi-trencséni, ág.

összesen 61.

Hatodik osztály.

Bézay Gyula, rétei-pozsonyi, r.
Bodiczky Dezső, nagy-kürtösi-nógrádi, ág. a. kizáratott. 
Brand Ede, mohácsi-baranyai, r.
Csáder Károly, duna-szerdabelyi-pozsonyi, ág.
Daxner István, tiszolczi-gömöri, ág. a. kizáratott. 
Dömötör Kálmán, kis-udvarnoki-pozsonyi, r.
Ebner János, levéli-mosoni, ág. a.
Falb Virgil, pozsonyi, ág.
Fehér Károly, aranyosi-komáromi, b. a.
Friedmann Géza, lévai-barsi, m.
Gokescb Manó, pozsonyi, r.
Grósz Gyula, szt.-györgyi-pozsonyi, ág. c. ö.
Hofbauer János, levéli-mosoni, ág. c.
Izák János, králóczi-zólyomi, ág. a.
Kirszt Fűlöp, új-verbászi-bácsi. ág. a.
Kollárik Imre, n.-szombati-pozsonyi, ág.
Krizsán Zsigmond, zárjecsi-trencséni, ág. a.
Kucbta Lajos, tiszolczi-gömöri, ág. a.
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Lichard Vladimir, szakolczai-nyitrai, ág. c.
Modrovich Gábor, rajkai-mosoni, r.
Müller József, diószegi-pozsonyi, m.
Nagy Sándor, magyar-atádi-somogyi, h. a.
Osztroluczky Miklós, osztrolukai-zólyomi, ág.
Pauliny-Tóth Zsigmond, szakolczai-nyitrai, ág. a. kizáratott. 
Popelka Pál, tordasi-fehéri, ág. a.
Rohacsek István, ó-turai-nyitrai, ág. a.
Ruttkay János, a.-kubini-árvai, ág. c. ö.
Sabranszky Henrik, pozsonyi, r.
Schlesinger Arpád, komáromi, m.
Schmidt Károly, pozsonyi, ág.
Schöpflin Róbert, verbói-nyitrai, ág. a,
Schröder Gyula, petseki-csehországi, ág.
Schultz Ágoston, horkai-nyitrai, ág. c. Ö.
Sebestyén Gyula, szt.-antalfai-zalai, h. c.
Simkó József, n.-lévárdi-pozsonyi, ág. c.
Szauter Kálmán, söjtó'ri-zalai, r.
Sztrazsovecz Mihály, zay-ugróczi-trencséni, ág. c. ö. 
Thirring Jenó', zurányi-mosoni, ág. c.
Vieder Frigyes, boglári-somogyi, r.
Vitalis Gusztáv, lónyabányai-nógrádi, ág. a. k.
Welser Károly, pozsonyi, ág.
Zathureczky István, drietomai-trencséni, ág. a. k.

összesen 42.

Hetedik osztály.

Ambro Nándor, kis-újszállási-nagykúnsági, h. 
Baihauser Otto, kis-tapolcsáni-barsi, r.
Békeffy József, kassai-abauji, r.
Bienenstock Lipót, privigyei-nyitrai, m.
Bittó Kálmán, sárosfai-pozsonyi, r.
Boszkovitz Gyula, gyó'ri, m. mt.
Brandtner Pál, péczeli-pesti, ág. a.
Brogyányi Gyula, beznákfalvai-nyitrai, r. ism. mt. 
báró Buttler Jenó', kis-libercsi-nógrádi, ág. 
báró Buttler Sándor, b.-gyarmati-nógrádi, ág. 
Emery Henrik, pozsonyi, ág.
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Fáy Aladár, mohorai-nógrádi, h.
Galgóczy Jenő, püspökii-pozsonyi, r. mt.
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.
Hornyánszky Gusztáv, brassói-erdélyi, ág. a.
Kostyál Miklós, nyitrai, ág. ö.
Kutlik Tódor, križlicei-csehországi, ág. a. kizáratott. 
Lauffer Nándor, jókai-pozsonyi, m.
Lehr Simon, vistuki-pozsonyi, r.
Maiba Vilmos, modori-pozsonyi, ág. c. ö.
Makoviczky Milos, rózsahegyi-liptói, ág. a. 
Makoviczky Péter, rózsahegyi-liptói, ág. a. kizáratott. 
Marczell Arthur, nagy-rőezei-gömöri, ág.
Menczer Lipót, vizkeleti-pozsonyi, m.
Michaelis Róbert, pozsonyi, ág.
Molitorisz Cyrill, turopolyai-nógrádi, ág. a. ism. k. 
Mossóczy Lajos, pozsonyi, ág.
Mudroň Vladimir, pozsonyi, ág.
Miiek Ágost, budapesti, ág.
Nonnenmacher Henrik, új-verbászi-hácsi, ág. c.
Pántos Vincze, nagypéli-aradi, g. a. ö.
Patak Károly, modori-pozsonyi, ág. a.
Popovics Victor, békési, g. a. ö.
Póth József, torzsai-bácsi, h. a.
Rozsulegh Tivadar, nebojszai-pozsonyi, r. mt. k.
Saly Mátyás, ruszti-soproni, ág. ö.
Samarjai Károly, pozsonyi, ág.
Saskó Kálmán, zay-ugróczi-trencséni, ág. a.
Schuh Guido, gálosi-mosoni, ág. c.
Sonnenfeld Lajos, senkviczi-pozsonyi, m.
Steltzer Gyula, trencséni, ág. a.
Stúr János, trencséni, ág. a. ism.
Szirotka Elek, apostagi-pesti, ág. a. ö.
Szláby József, pozsonyi, ág. c. ö.
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Sztejics János, csereviczi-szerémi, g. ö.
Taubinger Kornél, modori-pozsonyi, ág. a.
Válent Ármin, sz.-györgyi-pozsonyi, ág. a.
Vermes Gedó', pozsonyi, r.

összesen 54.

Nyolczadik osztály.

Balhauser István, kis-tapolcsáni-barsi, r. 
Bernhardt János, ó-verbászi-bácsi, ág. a. 
Blaskovics Béla, császárréti-mosoni, ág. 
Braxatoris Márton, radványi-zólyomi, ág. a. 
Csehszombathy László, bó'nyi-gyó'ri, b. a. 
Csermák Pál, holicsi-nyitrai, ág. a.
Csiba János, cs.-patonyi pozsonyi, b. a.
Czvikli Gyula, győri, ág.
Dessewffy Dezső', vanyarczi-nógrádi, ág. 
Duschnitz Gábor, a.-kubini-árvai, m. mt. 
Geiger Ferencz, pozsonyi, r. ö.
Glünkl László, modori-pozsonyi, r. a.
Goldstein Sándor, újvidéki-bácsi, m. mt. 
Gosztonyi Miklós, hartyáni-pesti, ág.
Greguss Lajos, zay-ugróczi-trencséni, ág. c. ö. 
Günther-Pauer Károly, pozsonyi, ág. 
Hilmer-István, breznobányai-zólyomi, ág. c. ö. 
Hoffmann-Scultéty Jenő', gyó'ri, ág. a.
Izsák Dénes, negyedi-nyitrai, b. a.
Káldy Imre, n.-gencsi-vasi, ág.
Kern Lajos, feketebegyi-bácsi, ág. c. ö. 
Kopfstein Zsigmond, sopronyi, m.
Krabulecz Aladár, modori-pozsonyi, ág. a. ö. 
Kubiss Aladár, pozsonyi, ág.
Laebne Alfred, soproni, ág. mt.
Maróthy Lajos, n.-libercsi-nógrádi, ág. 
Modrovicb János, rajkai-mosoni, r.
Nauratyill Oszkár, vágújbelyi-nyitrai, r. a. 
Ortb Mihály, torzsai-báes-bodrogi, h. a. 
Popovics János, siklói-aradi, g. a. ö.
Scbätzler Károly, pozsonyi, ág.
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Schneider Victor, bazini-pozsonyi, ág. c. ö.
Szeybold Lajos, kőszegi-vasi, ág.
Sztoisits Uros, szabadkai-bácsi, g. a. ö.
Vecsey-Oláh Miklós, tokaji-zempléni, h.
Végb Géza, negyedi-nyitrai, h. a.
Weilbacher Richárd, hegyeshalmi-mosoni, ág. c.
Weisz Miksa, n.-megyeri-komáromi, m.

összesen 38.
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A tanulók közül tanult:
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II. Theologiai intézet.
Első tanfolyam.

Bázlik Pál, bakabányai-honti, a. ö.
Binder Jenő, lőcsei-szepesi, c.
Bodiczky Cyrill, németlipcsei-liptói, a.
Bohus Károly, somorjai-pozsonyi, c. ö.
Elefánt József, czeglédi-pesti, a.
Fábry Pál, járeki-bácsi, c. ö.
Illgenn Antal, torzsai-bácsi, a.
Klobusiezky Gusztáv, felsőmicsinei-zólyomi, a, 
Kürtösy Gyula, selmeczbányai-bonti, a. ö. 
Laczko János, morva-lieszkói-trencséni, a. 
Mikler Sándor, kölcsei-szatmári, a. ö.
Nudzik György, teplicskai-liptói, a. kilépett. 
Pálovics Miklós, kúntapolczai-gömöri, a. 
Philadelpby Móricz, bagonyai-honti, a.
Plachý Dániel, bács-újfalui, a. elküldetett. 
Prúnyi-Vilmos, lökösházai-gömöri, a. ö. 
Riszdorfer János, nyiregybázai-szabolcsi, c. ö. 
Steuer Lajos, hegyeshalmi-mosoni, a.
Stromp László, rozsnyói-gömöri, c. ö. 
Szlancsik Pál, polichnói-nógrádi, a.

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

Harmadik tanfolyam.
Barto Mihály, ispánmezó'i-gömöri, c. ö.
Böhm János, locsmándi-soproni, a. ö.
Csepcsányi Károly, sz.-mihályi-turóczi, a.
Czimrák János, n.-falui-árvái, c. ö.
Engisch Frigyes, újverbászi-bácsi, a.
Faix Mihály, kis-lomniczi-szepesi, c. ö.
Kiár Béla, n.-sz.-miklósi-torontáli, c. ö.
Kmety Mátyás, kis-bokróczi-liptói.
Koricsánszky Pál, felsó'-terényi-bonti, c.
Lányi Gusztáv, szarvasi-békési, a.
Mascbtena József, pozsonyi, ö.
Nagy László, gömör-panyiti, a. meghalt.
Pukánszky Béla, orosházai-békési, c. ö.
Quotidian György, beniczi-turóczi, a.
Róth Béla, újverbászi-bácsi, a.
Schroth Péter, vadkerti-pesti, a.
Simko Gyula, bánki-nógrádi, a,
Szekerka Pál, pocsuvadloi-honti, a.
Valtini Pál, puszta-szalatnyai-nógrádi, c.
Wengh Gyula, récsei-pozsonyi, a.
Wladár Zoltán, sámsonházai-nógrádi, a. k.
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai.

Statistikai adatok.
Beiratkozott: I. 20, II. 19, III. 22 =  61. — K ilépett:

I. 2, II. 1, III. 2 =  5. — Maradt a tanév végén: I. 18, II. 18,
III. 20 =  56. — Belföldi: I. 18, II. 18, III. 20 =  56. — 
Életkor szerint: 19 éves: I. 5, II. 1 =  6; 20 éves: I. 9,
II. 4 =  13; 21 éves: I. 2, II. 7, III. 6 =  15; 22 éves: I. 1,
II. 5, III. 3 =  9; 23 éves: I. 1, II. 1, III. 7 =  9; 24 éves:
III. 1; 25 éves : III. 1; 26 éves: III. 2. — Összesen: I. 18, 
II. 18, III. 20 =  56.
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Figyelmeztetés.

A nyilvános gymnasiumi tanulók f e l vé t e l e  september-hó 
1-jétől kezdve september-hó 4-ig reggeli 8 órától 12-ig s délután 
3—6-ig az igazgatósági irodában történik, és pedig az elsó' két 
nap alatt mindkét protestáns hitfelekezetű és általában helybeli 
más vallású, a többi napokon vidéki katholikusok és izraelita 
tanulók számára. Beiratáskor a tandíj fele s a többi illetékek 
egészen lefizetendőb.

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

A felvételi-, javító- és pótvizsgálatok augustus-hó 30-án 
és 31-én tartatnak; — a tanév ünnepélyes megnyitása september- 
hó 4-én reggeli 9 órakor a könyvtári nagy teremben fog végbe
menni.

Minden gymnasiumi tanuló elsó' felvételre személyesen 
szülői, gyámja vagy ezek megbízottja kíséretében tartozik az 
igazgatónál jelentkezni, nemkülömben az illető osztály főnökénél 
s tanárainál magát személyesen bemutatni. Az osztályfőnök a 
jelentkező tanulót az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján 
az osztálykönyvbe beírja s a befizetett tandíjról szóló nyugtát 
ellenjegyző

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 G-yőrik Márton 
tanár, kinél az alumneum-díj félévenkint előre lefizetendő.



/
értesítőnk már sajtó alá volt bocsátva, midőn 

azon gyászhírt vettük, hogy egyetemes felügyelő 
urunk junius-hó 7-én rövid betegség után az élők 
sorából kimúlt. Reményünk, őt ígérete következtében 
rövid idő múlva újólag üdvözölhetni körünkben, már 
most véglegesen meghiusúlt, de mi sokkal fájlal- 
masabb, meghiúsultak mind azon remények is, melye
ket egyetemes egyházunk a közbizalommal találkozó 
vezérfiúhoz kötött, ki előrehaladott korának daczára 
a hazai protestáns egyház ügyeit és érdekeit kifogy
hatatlan buzgalommal karolta fel és azoknak sért
hetetlen épségben való megőrzéséért és korszerű fej
lesztéséért kitűnő bajnokként küzdött. Béke lengjen 
porai felett!

J








