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azánk ezeréves fennállásának nagy nemzeti ünne
pét a pozsonyi evangélikus egyház is egy száza
dokra menő, üdvös és közhasznú alkotással ünne
pelte ineg: háromszáz év óta fennálló Lyceumának 

uj, díszes és a kor követelményeinek megfelelő épületet 
emelt és ezt a nagy nemzeti ünnep évének szeptember hó 
20-ik napján avatta fel és adta át nyilvánosan magasztos 
hivatásának és rendeltetésének. Ez uj alkotásával a pozsonyi 
evang. egyház a magyar evangélikus egyháznak és a magyar 
hazának uj, fontos szolgálatot tett és a közműveltségnek oly 
nemes áldozatot hozott, melylyel méltó utódjaként mutatta 
magát hitbuzgó elődeinek, kik fáradhatatlanok voltak a hi
tért és hazáért való áldozatok hozásában.

A reformatiónak egyik örök időkre fontos intézménye, 
mely egyenesen szelleméből folyt, az oktatás általánossá 
tétele volt. Mindenütt, hol az uj hit hódított és tért nyert, 
a templomok mellett iskolák is keletkeztek, mint az „egyház 
veteményes kertjei.“ A pozsonyi evang. egyházgyülekezet 
is, midőn hosszas küzdelmek és sikertelen törekvések után 
elvégre 1606-ban Pozsony városában megalakulhatott, 
azonnal iskola felállítására is gondolt és még ugyanez évben 
tekintélyes iskolát is szervezett, mely magába foglalta az 
elemi iskolát, a latin, vagy tudósok iskoláját és a felső, 
vagy szakiskolát. Oktatókul a külföld, nevezetesen Német
ország legkiválóbb tudósait és paedagogusait hívta meg, kik 
az iskolának csakhamar hírt és dicsőséget szereztek. A hívek
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áldozatkészsége és hitbuzgósága, melylyel előbb „istennek 
tetsző“ templomot állítottak, 1656-ban a lelkes Szegner 
András egyházi felügyelő buzgólkodása folytán közvetlen 
az uj templom mellett az iskola számára díszes és az 
akkori viszonyok követelményeinek megfelelő épületet emeltek. 
Ez épületet, mely a Battyányi téren a jezsuiták temploma 
és kolostora között levő helyen ma is fennáll és a városi 
ipariskola helyiségéül szolgál, 1656. november 30-ikán, mint 
a nemeslelkű Szegner András nevenapján avatták fel és e 
nap emlékére emlékérmet is vertek.

Azonban az iskola fejlődése és áldásos működése ez 
első otthonában nem volt tartós. A reformatio ádáz 
ellenségei minden erejüket összeszedték, hogy Pozsony váro
sában az evangélikus hitet, melyhez a lakosság legvagyono
sabb, legműveltebb és legnagyobb része tartozott, kiirtsák 
és megsemmisítsék. Ez legalább egy időre sikerült is. 1672. 
július hó 18-ikán Kollonics Lipót bécs-ujhelyi püspök és kir. 
kamarai elnök katonai karhatalommal elvette az evangéli
kusok templomait és iskoláját, az egyház lelkészeit és taní
tóit börtönbe vetette, majd miután őket közönséges gonosz
tevők módjára sanyargatta, az országból kiűzte.

Kilencz évig nélkülözték Pozsony városa evangélikus 
hívei a hit vigaszait, az úr szavait és a tudomány áldásait. 
A soproni országgyűlés 1681-ben végre kedvezőbb viszonyo
kat hozott létre és az evangéliumi hit szabad gyakorlatát 
újra biztosította. A pozsonyi evangélikus hívek a törvényre 
támaszkodva újra kezdték egyházukat szervezni. Számuk 
azonban a lefolyt „gyászévtized“ alatt az embertelen üldö
zések és lelketlen zaklatások miatt mód nélkül megfogyott, 
alig rúgott 4000-re, elvett templomaik és iskolájuk a 
hatalom kezén maradt. Egy királyi bizottság, melyet az 
országgyűlés küldött volt ki, jelölt ki számukra a külváros
ban helyet templom és iskola számára. E hely az evan
gélikus híveknek „Szt.-Mihály“-ról elnevezett temetőjük szé
lén volt, ott hol ma is egyházunk templomai és iskolái van
nak. A hívek legott hozzá láttak a rendezkedéshez. A Bél- 
Mátyás utcában, hol ma a kis templom áll, 1682-ben egy 
fatemplomot építettek a német istentisztelet számára, a 
magyar és tót hívek e templom mellett közvetlenül lévő 
papiak egyik udvari földszintes helyiségében húzódtak meg
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és ezt rendezték be imaházúl. Az iskola számára évi 50 frt 
bérért kibérelték az Eibeswald-Stahrenberg Katalin, Salome 
grófnő tulajdonát képező házat, mely a mai Convent-utca 
azon helyén állott, hol most az ev. leányiskola és a lyceumi 
könyvtár helyiségéül szolgáló emeletes ház áll. 1689-ben 
ezen házat az egyház az Eibeswald családtól örök áron meg
vette. E hajlék volt iskolánk második otthona,. Szerény 
volt a berendezése és csak a legszükségesebbekre szorítko
zott. Létele sem volt biztosítva, mert a soproni országgyűlés 
határozatait az államhatalom és a szolgálatában álló katho- 
likus klérus kijátszotta és a protestánsokat a számukra 
biztosított oltalomtól elütötte. Iskolánk e miatt a múlt 
század folyamában nem egyszer a legkomolyabb válságba és 
végveszedelembe jutott. De a gondviselés mégis megtartotta 
a súlyos megpróbáltatások közepette is. Lelkes férfiak és 
komoly tudósok, mint Bél Mátyás, Beer Frigyes Vilmos, 
Tomka-Szászky János, Benczúr József, Stretskó János csüg- 
gedést nem ismerő kitartással vezették iskolánk ügyeit oly 
sikerrel és elismeréssel, hogy a század végén a magyar 
evangélikus iskolák közt az első helyet foglalja el és a magyar 
egyetemes evang. egyház anyaiskolájává lesz. Helyisége szűk 
lesz, az épület roskadozik és összeomlással fenyeget és a 
hívek, bár nagy templomuk építésére 1776-ban 40 ezer forintot 
és a kis templom felépítésére 3000 frtot fordítottak, mégis 
1783-ban a helyére az iskolának díszes, emeletes épületet 
emelnek 8000 forinton.

Az 1790/91-iki XXVI-ik törvényczikk a magyar evan
gélikus egyházat törvényes jogállapotba helyezte. De a bekövet
kezett nagy európai mozgalmak miatt, melyek hullámai 
hazánkba is átcsaptak, az egyház csak lassanként szervez
kedhetett. A század elején hazánkban kitört nagy pénz
válság egyházunkat, iskolánkat véginségre és majdnem az 
enyészet szélére juttatta. De az isteni gondviselés most is 
őrködött felettünk és megszabadította egyházunkat a vég
elpusztulástól. A hívek isteni ihlettségtől áthatva rakták a 
hit oltárára áldozataikat, hogy az egyházat és iskolákat fel
virágoztassák. A pozsonyi iskola, a magyar evangélikus egy
ház „alma mater“-je teljes kifejlődésre jut. Felső fokán a 
kor igényeit teljesen kielégítő bölcseleti, jogi és theologiai 
tancsoport árasztja ki jótékony malasztját, a tudományok



végett messze földről ide sereglő ifjak a drága „alma mater" 
melengető keblén megizmosodva, mint az evangéliumi hit 
erős harczosai, a hazának rendületlen fiai oszolnak szét 
fontos hivatásukra a hon minden vidékére. A pozsonyi iskola 
szervezete mintaképe lesz a hazai evangélikus iskoláknak.

E szép és reményteljes fejlődést megakasztja a század 
közepe. A magyar függetlenségi harcz gyászos vége és le- 
tiprása egyházunk és iskolánk sorsát egy időre ismét egy 
törvénytelen hatalom kezébe juttatja. Iskolánk, mert a 
Thun-féle iskolai rendszert német tanítási nyelvvel elfogadni 
nem akarta, elvesztette uyilvánossági jogát és a törvény
telen hatalom „magán tanintézetinek nyilvánította, mely 
jogérvényes állami bizonyítványokat nem állíthatott ki. A 
pozsonyi evangélikus egyház vezérférfiai, kikre a gondviselés 
e gyászos időszakban bízta az egyház hajójának vezetését, 
nem mulasztanak el semmi alkalmat, hogy az iskola el
kobzott jogait visszaszerezzék és több Ízben a trón zsámolya 
elé járulnak és igazságot kérnek. Kérelmük azonban nem 
talál meghallgatásra és iskolánk egy évtizedig viseli meg
alázott sorsát. A hazafias érzelem nem vitte rá az egyház 
embereit, hogy a jogtipró hatalom akarata előtt meghajol
janak.

Mivel azonban egyházunk intézői maguk is átlátták, 
hogy a törvénytelen hatalom által életbe léptetett tanítási 
rendszerben sok korszerű reform van, ezért iskolájuk szá
mára egy megfelelő tanítási rendszert készítettek és léptet
tek életbe, de, a mi épen a legnagyobb szálka volt a hatalom 
szemében, magyar tannyelvvel. E tanrendszer súlypontja leg- 
főképen a középiskolai oktatásra irányúit. Addig a közép
iskolai oktatás egy-egy grammatikai, syntaktikai, és rheto- 
rikai osztályból állott, mindenik osztályt egy-egy tanító 
vezette, a tanuló pedig egy-egy osztályba két évig járt. 
A középiskola tehát 6 évből állott és benne három tanerő 
gondoskodott az oktatásról. A hatalom által alkotott taní
tási rend a középiskolai oktatást nyolcz évre tette és nyolcz 
különálló osztályra osztotta, beleolvasztván ebbe az eddig 
fennállott bölcseleti szakot is. Az ekkép szervezett tanrend
szer gyakorlati érvényesítésére egy-egy középiskolában tiz 
tanerőt rendelt. E tanítási rendszerrel járó anyagi terheket 
a protestánsok érezték meg legjobban. Sok hazai protestáns
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tanintézet, hogy a hatalom támogatását megnyerhesse, el
fogadta a reá kényszerített rendszert. A pozsonyi ev. egy
ház azonban az uj tanítási rendszert csak az egyöntetűség 
kedvéért fogadta el, hogy a pozsonyi iskola tanítványai aka- 
dálytalanúl léphessenek más iskolába is, a szükséges tan
erőket pedig saját pénzerejéből állította be.

De módot akart nyújtani oly ifjak szellemi kiképezte- 
tésére is, kik magasabb ipari, vagy kereskedői pályára készül
nek, kiknek tehát a magasabb tudományos pályára előkészítő 
középiskolára szükségük nincs. Ezért 1854-ben a gymnasium 
négy alsó osztályával párhuzamos felső polgári, vagy alreál- 
iskolát állított fel.

Az uj iskolai rendszer által kívánt külön tanítási helyi
ségekre az 1783-ban emelt iskolai épület nem volt elégséges. 
Már előbb is az iskolai épület szomszédságában levő épü
letekben külön helyiségekről kellett gondoskodni, hogy az 
iskola egyes osztályai helyet találjanak. Azonban ilyféle 
intézkedés csak ideiglenes lehetett, és a nevelés-oktatás 
szempontjából nagyon hátrányos volt. Ezért az egyház hívei 
1854-ben elhatározták, hogy „mind a protestáns szellem hala
dási elvének, mind pedig a magas kormány ebbeli kivánatai- 
nak megfelelhessenek, az austriai birodalomban létező gym- 
nasiumok szervezését illető legfőbb parancs folytán“ az 
iskolának uj épületet állítottak. Legalkalmasabbnak látszott 
erre az ó-temetőnek az iskola-utca felőli bejáratának jobb 
felől levő helye, hol a ..hitben és tettben erős őseink az 
üldözés vészei elzúgta után uj szellemi életre üdülve 1682. 
szeptember hó 28-ikától november hó 8-ikáig istenüket szabad 
ege alatt imádták Az uj épületet 1855. november hó 30-ikán 
avatta fel Stromszky Ferencz, Sámuel nyug. superintendens 
és iskolánk bátor védője az elnyomatás ama sötét szakában, 
továbbá Raabe E. Ágost evang. lelkész és Michnay Endre 
lyceumi igazgató. Ez épület volt lyceumunknak harmadik 
otthona.

Azonban iskolánk, mely — mint láttuk — alapításától 
fogva az elemi, közép és felső oktatás szakait foglalta magá
ban, az egyes tanszakoknak az idők követelte fejlődése és 
bővülése folytán képtelenné vált arra, hogy a különböző 
természetű és jellegű tanszakokat egymaga gondozza, ápolja. 
Még 1847-ben kivált az elemi oktatás, és mint elemi nép
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iskola, az egyház védelme alatt önálló tanintézetté lett. 
1882-ben pedig a theologiai tanintézet vált külön és mint 
„a magyarhoni ág. hitv. evangélikus egyetemes egyház 
theologiai akadémiája“, melynek fenntartására azonban a 
pozsonyi ev. egyház járul a legjelentékenyebb részszel, foly
tatja üdvös és hazánkra és egyházunkra áldásos működését. 
Az egykori Lyceumból csak a nyolczosztályú középiskola 
maradt meg, melynek 1852-ik évi szervezete a bekövetkezett 
alkotmányos időszakban csekélyebb módosításokkal meg 
maradt.

*
*  *

A XVIlI-ik század philanthropistái az oktatást fejedelmi 
jognak nyilvánították. Ez elv visszhangra talált a hatalmak 
körében és már a múlt század közepe táján több ország a köz- 
oktatásügyet állami intézménynyé tette. Hazánkban Mária- 
Terézia királynő 1777-ben kiadott „Ratio educationis“-ával 
tette a közoktatásügyet állami joggá. Azonban a protes
tánsok bizalmatlanul fogadták e tantervet, mely bár a köz
oktatásra nézve sok üdvös intézkedést tartalmazott, de mert 
czéljaiban kevésbbé volt hazafias és nemzeti, és a protestánsok 
vallásszabadságát is érzékenyen sértette: a protestánsok 
állást foglaltak ellene, e miatt e tanítási módszer általános ér
vényűvé nem válhatott. A protestánsok szívós kitartását és 
ellenkezését az 1790/91-iki XXVI-ik törvényczikk jutalmazta 
meg, mely megengedte, hogy a protestánsok iskoláik szerveze
tét, a tanítás módját és rendét maguk határozhatják meg. 
Azóta e törvény védelme és oltalma alatt állanak evangélikus 
iskoláink, csak e század ötvenes éveiben a hazánkat, nemze
tünket fojtogató zsarnoki hatalom tapodta ezt lábbal. A 
hatvanas évek közepén beköszöntött alkotmányos korszak
ban újra érvénybe lépett e törvény. A nemzet kormányai 
sok ideig kormányrendeletekkel igazgatták a közép és felső 
oktatás rendjét, mely intézkedések azonban az evangélikus 
iskolákat csak kevésbbé érintették. Az oktatásban feltétlenül 
megkivántató egyöntetűség égető szükségessé tette, hogy 
hazánk különböző jellegű középiskoláiban egységes terv és 
elv szerint haladjon az oktatás. Ezért a nemzet törvény- 
hozása a kormányok hosszas halogatása után 1883-ban meg
alkotta „a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről“
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szóló XXX-ik törvényczikket. E törvény megállapítja a 
középiskolákban tanítandó tudományokat, a prot. iskolákra 
az 1790/91-iki XXVI. törvényczikk értelmében kiterjeszti az 
állam legfőbb felügyeleti jogát, de megengedi, hogy tan
intézeteikben „a tantárgyakban az egész tanfolyam alatt 
elérendő végczélt és a tanítandó ismeretek mértékét, a tan
rendszert, tantervet és tankönyveket az illető felekezeti fő
hatóság állapíthatja meg, a megállapított mérték azonban 
nem lehet kisebb, mint az, mely a közoktatási miniszter 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló intézetekben 
van alkalmazva“.

E törvény 47-ik szakasza elrendeli, hogy „ a vallás és 
közoktatási ministerium közvetlen vezetése alatt nem álló 
felekezeti, városi, törvényhatósági középiskolákat, melyeknek 
fennállását országos, vagy helyi érdekek szükségessé teszik, 
a vallás és közoktatásügyi ministerium államsegélyben 
részesítheti, illetőleg gondjai alá veheti.“ A feltétek között, 
melyekhez az államsegély kötve van, a legfontosabb az, hogy 
ha a segélyezett iskola évi költségéhez az állam felénél 
többel járúl, ez esetben a tanügyi kormány az egész intéze
tet veszi gondoskodása és rendelkezése alá.

E középiskolai törvény versenyre hívta ki a magyar 
evangélikus egyház középiskoláit. Ezek bízva múltjuk dicső
ségében nem is zárkóztak el a verseny elől, hanem igénybe 
véve a törvény által részükre biztosított kedvezményeket, 
siettek iskoláikat a törvény követelménye szerint és az uj 
viszonyoknak megfelelőleg szervezni. De csakhamar belátták, 
hogy a maguk erejéből az állam által fenntartott, vagy en
nek közvetlen vezetése alatt álló középiskolákkal a versenyt 
ki nem állhatják, mert nincs meg a szükséges pénzerejük. 
Ennélfogva rendre igénybe vették a törvényben megkínált 
államsegélyt oly mértékben, hogy az evangélikus közép
iskolákat fentartó egyházak jogköre is nagy részben meg
marad iskolája felett az államsegély elfogadása esetén. 
És a tanügyi kormány, mely belátta, hogy a hazai köz- 
művelődés érdekében az evangélikus iskolákra nélkülözhet- 
len szüksége van, bölcs tapintattal előnyös szerződéseket 
kötött az iskolákat fentartó egyházakkal.

Egyike azon egyházaknak, mely legtovább tartózkodott 
az államsegély igénybe vételétől, a pozsonyi evangélikus
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egyház volt. Okúivá a múlton, hogy hitbeli elődei mily gon
dos óvatossággal féltve őrizték meg iskolájukat minden 
idegen befolyástól és ha veszedelem fenyegette, mily bátran 
szállottak sikra iskolájuk védelmére, olykor a viszonyok 
követelte érdekek ellenére is, az állam támogatásáról hallani 
sem akart. Azonban a kényszerítő szükségesség elvégre más 
nézetre térítette. Látva, hogy fényes múltú iskolája gyors 
hanyatlásnak fog indúlni, ha az uj viszonyok közepette nem 
gondoskodik arról, hogy tanárait kellőképen javadalmazza, 
és az iskolát a tanügy jelen állapotainak és kívánalmainak 
megfelelőleg szervezze, több mint tiz évi habozás után 1894. 
márczius hó 4-én tartott ülésében elhatározta, hogy Lyceuma 
számára az államsegélyt igénybe veszi és egy bizottságot 
küldött ki, mely e czélból a közelebbi módozatokat meg
állapítsa és javaslatait a közelebbi egyházi közgyűlésnek be
nyújtsa. E bizottság tagjai voltak Samarjay Károly dr. egy
házi és iskolai felügyelő, Trsztyénszky Ferencz esperes, 
Fürst János alesperes, Heim Károly egyházi ügyész, Hacker 
Károly egyházi jegyző, Dobrovits Mátyás dr. az iskolatanács 
elnöke, Günther M. V. választmányi elnök, Samarjay Emil 
dr., Sziklay Ottó Pauschenwein András, Matucha Konrád, 
Heidner Zsigmond, Szandtner Pál presbyterek, egyházi tagok 
és Zorkóczy Samu lyceumi igazgató.

E bizottság április hó 14-én tartotta ülését. Elnöke volt 
Günther M. V. választmányi elnök, jegyzője Samarjay Emil dr. 
A bizottság „tekintetbe véve azon körülményeket, hogy egy
házunk a rendelkezésére álló segélyforrásokból nem képes 
Lýceum át úgy fentartani, mint azt a mai közigényeknek meg
felelőleg nemcsak fentartani, de fejleszteni hazafias köteles
sége volna, mert nem képes saját anyagi erejéből megfelelni 
mindannak, a mit az ifjúságnak nyújtani k ell; de nem állja 
ki a versenyt az állami tanintézetek tanárainak fizetése tekin
tetében sem, e nélkül pedig, ha nem teszszük lehetővé azt, 
hogy tanáraink fizetését az állami intézetek tanárainak fize
tésével egyenlővé tegyük, nemcsak hogy üresedés esetén nem 
kap az iskola tanszékeire alkalmas tanárokat, de azon eshe
tőség is beállhat, hogy az általános tanárhiány miatt 
Lyceumunk elveszítheti legjobb tanárait, kik állami szolgálatba 
fognak lépni.“

„Ezen indító okoknál fogva a bizottság helyén valónak
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látta az államsegély igénybe vételét, de az állammal kötendő 
szerződésbe következő feltételeket ajánlta felvétetni:

1. Hogy a kérendő államsegély ne haladja meg a Lýceum 
jövendőbéli szükségletei összegének felét.

2. A tanszékeket, melyekre a ministerium nevezné ki 
a tanárokat, a szerződés egyenként jelölje meg és ezek közt 
olyan tanszékek ne legyenek, melyeknek betöltése a pro
testáns szellemet érinthetné, ilyen volna pl. a történelem, 
a magyar irodalom és a német nyelv tanszéke. Ezeket üre
sedés esetében mindig az egyház töltse be.

3. A ministerium az általa kinevezendő tanárokat a 
pozsonyi ev. egyház részéről kijelöltek közül nevezze ki.

Ezek után a bizottság az egyház közgyűlésének azt 
ajánlotta, hogy 1. az egyház kérjen az államtól évenkénti 
segélyt a tanári fizetések javítására és ennek összegére az 
legyen a mérvadó, hogy a Lýceum tanárainak a fizetése az 
állami tanintézetek tanáraiéval egyenlő legyen; 2. kérjen az 
egyház egy általány összeget a Lýceum épületének a ki
bővítéséhez.“

Egyúttal a bizottság a maga kebeléből egy szükebb 
bizottságot választott Günther M. V., Dobrovits Mátyás dr., 
Zorkóczy Samu és Sziklai Ottó tagokból, hogy sürgős 
intézkedés esetén bölcs tanácsaival az ügyet előmozdítsa.

E közben egyházunk vezetésében nevezetes változás 
történt. A pozsonyi ev. egyháznak és iskoláinak és a pozsony 
városi esperességnek érdemes felügyelője Samarjay Károly, dr. 
egyházunk és esperességünk mély és őszinte fájdalmára 
ez évi április hó 27-ikén elhunyt. Helyét, mint esperességi 
felügyelő 1894. július 8-kán Láng Lajos dr. országos kép
viselő és budapesti kir. tud. egyetemi nyilvános rendes tanár 
és volt pénziigyministeri államtitkár foglalta e l; a pozsonyi 
evangélikus egyház július hó 1-én felügyelőjévé az elhúnyt 
felügyelőnek derék és atyjához méltó fiát Samarjay Emil dr.-t 
választotta meg. Az újonnan megválasztott felügyelők hiva
talukba való beiktatásuk alkalmával ünnepélyesen megfogad
ták, hogy tehetségüket, törekvésüket a pozsonyi evangélikus 
egyház és esperesség jól felfogott érdekeinek előmozdítására 
fogják fordítani, melynek bizonyságáéi beiktatásuk emlékére 
egyházi célokra szánt pénzbeli adományokat is adtak.

A bizottság javaslatát az egyházi közgyűlés 1894. június
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hó 3-ikán tartott ülésében vette tárgyalás alá és hosszabb 
vita után a javaslatokat elvben elfogadta és a további lépé
sek megtételére a fentebbi szűkebb bizottságot bízta meg, 
melyet még Heim Károly egyházi ügyészszel és Hirschmann 
Nándor lyceumi tanárral egészített ki.

Minthogy a magyarhoni ev. egyház 1891—93. évében 
tartott zsinatának törvényei értelmében azon egyházak, 
melyek az általuk alapított iskolák fentartása érdekében az 
államsegélyt óhajtják igénybe venni, ebbeli czéljuk megvaló
sítása végett az ág. ev. egyház egyetemes gyűlésének jóvá 
hagyását kell megnyerniük, egyházunk az államsegély meg
nyerése végett a magas kormányhoz intézendő kérvényét, 
melyben 40,000 frtnyi építkezési és 12.350 frtnyi évi segélyért 
folyamodik, elfogadás, illetőleg jóváhagyás végett az egye
temes gyűlés elé terjesztette. Az egyetemes közgyűlés 1894. 
november hó 8—11 napjain tartott ülésében megengedte, hogy 
a pozsonyi ev. egyház Lyceuma fentartása czéljából az állam
segélyt a megállapított módozatok mellett kérhesse és igénybe 
vehesse. Ennek következtében a pozsonyi egyház küldött
sége, mely Láng Lajos dr. esperességi felügyelő vezetése 
alatt, Samarjay Emil dr. a pozsonyi ev. egyház és iskolák 
felügyelőjéből, Günther M. V. választmányi elnökből és 
Zorkóczy Samu lyceumi igazgatóból állott, november hó 
11-ikén tisztelgett br. Eötvös Loránd vallás- és közoktatás- 
ügyi ministernél és benyújtotta a Lyceumnak állami segít
séggel való gyámolítása érdekében tett kérelmét. A vallás- 
és közoktatásügyi minister ő nagyméltósága kegyesen fogadta 
a küldöttséget és biztosította, hogy a pozsonyi ev. egyház 
kérelmét figyelemre fogja méltatni és a Lýceum javára kért 
államsegélyt meg fogja valósítani. A pozsonyi egyházzal 
ez ügyben megtartandó tárgyalások végett megbízta Láng 
Lajos dr.-t, a küldöttség vezetőjét. Ugyanez alkalommal 
a küldöttség hasonló czélból Pulszky Ágost dr. államtitkár
nál is tisztelgett.

Láng Lajos dr., mint kiküldött ministeri biztos 1894. 
december hó 20-ikán érkezett Pozsonyba, hogy a pozsonyi 
evang. egyház megbízottjaival a Lýceum államsegélye tárgyá
ban tanácskozzék. Vele eggyütt jött Klamarik János dr. 
ministeri tanácsos is, hogy tudomást szerezzen a Lýceum 
állapotáról. A ministeri tanácsos úr ittléte alkalmával meg



látogatta a Lýceum tanhelyiségeit, szertárait és alumneumá- 
nak és convictusának helyiségeit. A tárgyalások közben 
figyelmeztette az egyházat, hogy a Lýceum jelenlegi épületé
nek a körülmények engedte kibővítése nem elegendő arra, 
hogy a Lýceum á modern követelményeknek minden tekintet
ben, úgy a jelenben, de kivált a jövendőben megfeleljen, és 
hogy sokkal czélszerűbb lenne, ha az egyház a Lýceum szá
mára uj épületet emel, melyhez az állam is jelentékeny 
segélylyel hozzá járulna.

Épen ez időtájban szerezte meg a pozsonyi evangélikus 
egyház Falb Pál evangélikus egyháztag- és városi polgárnak 
a Stefánia- és Védczölöp út torkolatánál elterülő és mintegy 
5770 négyszög ölnyire kiterjedő háztelkét 70,000 forint vétel
áron. Ez építőtelek helyrajzilag a Ivis-Kárpátok végnyúlvá
nyainak a lábánál terűi el, melyet egészséges, gazdag ozon- 
tartalmú levegő vesz körűi.

E telephez az egyház nemsokára még egy 169 négy
szög ölnyi kertet vásárolt meg, mely a Falb-féle telket dél
nyugatfelöl közvetlenül határolta. Az egész területet az 
egyház házhelyekre osztotta, melyeket hosszában széliében 
újonnan keletkező utczák fognak átszelni. E terület dél
nyugati széléről 1436 négyszögméter az újonnan építendő 
Lýceum számára lön kihasítva.

Miután a magas kormány kiküldöttje is e helyet az uj 
Lýceum számára egészen alkalmasnak találta, a pozsonyi ev. 
egyház megbízottjaival következő tartalmú szerződésben 
állapodott meg, melyet Eötvös Loránd báró dr. vallás- és 
közoktatásügyi magyar kir. minister úr 1895. január hó 8-ikán 
fogadott el és írt alá.

Szerződés.

„Mely egyrészről a vallás és közoktatásügyi magyar kir. 
minisztérium, másrészről a pozsonyi ágost. hitv. evang. keresztyén 
egyházközség, mint a pozsonyi ág. hitv. evang. lýceum főgymna- 
siumát fenntartó testület között a nevezett főgymnasiumnak 
államsegélyezése iránt az 1883. évi XXX. t. ez. 47. § értelmében 
következőidben megköttetett: í

1. A pozsonyi ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség, 
mely részint hívei áldozatkézségóből, részint pedig alapítványai
ból 1606 óta, tehát majdnem háromszász éve tartja fenn Lyceu- 
mát, most belátván azt, hogy e hajdan virágzó intézetet annyi



16

jelesünknek „alma mater“-ét s a dunáninneni kerület magyaroso
dásának hazánk végvárosában eme fontos tényezőjét, többé saját 
erejéből a kor s törvény követelményeinek minden tekintetben 
megfelelő módon fenn nem tarthatja, annál kevésbbé láthatja el 
új épületekkel, új beruházásokkal és a még szükségessé váló 
új és a mai viszonyoknak megfelelőleg díjazott tanerőkkel, az
ért, hogy ezen Lýceum főgymnasiuma a magyar nemzeti s 
protestáns szellem szolgálatában culturalis missióját jövőben is 
sikeresen teljesíthesse : maga kérelmezte a vallás és közoktatási 
magyar kir. Minisztériumtól az 1883. évi XXX. t. ez. 47. §-a 
alapján a megfelelő államsegélyben részesítését s azt a maga 
illetékes egyház és főhatóságának a magyarországi ág. hitv. ev. 
keresztyén egyház egyetemes conventjének beleegyezése s helyben
hagyása mellett, a törvényes jogfenntartásokkal s kötelezettségek
kel önként elfogadja.

2. E végből 1) alatti mellékletben kimutatván egyfelől a 
lyceumi főgymnasium alapítványainak jövedelmét, a pozsonyi 
ág. hitv. evang. kér. gyülekezetnek adó útján kivetett évi járulé
kát, továbbá az egyetemes convent. a dunáninneni kerület és a 
mosonyi esperesség évi adományait, valamint az eddig is szedett 
tandíjakból biztos számítással felvehető bevételt, végre a vallás 
és közoktatási magyar kir. minisztérium által elfogadott építési 
terv szerint felemelendő új tanépület béregyenértékét, valamint a 
Lyceumon fenntartott tápintézetek évi szükségletét, melyek 
mindössze 35,911 frtot képviselnek, másfelől a törvényes és a 
korszerű kivánalmaknak megfelelő, bár a legszigorúbban számí
tott szükségletet, mely 51.911 frtnyi összegre rúg, az ezen 
összegek egybevetéséből kitűnő hiány pótlására 16,000 írt, szó
val Tizenhatezer o. é. forint évi rendes államsegélyt, továbbá a 
tanügy mai követelményeinek megfelelő és új épület emelésére 
egyszer s mindenkorra 80,000 frtnyi, szóval Nyolczvanezer o. é. 
forintyi építési, felszerelési és bebútorozási államsegélyt kér, illető
leg fogad el, melynek az állami költségvetésbe való felvételét és 
az évi rendes államsegélynek abban állandó minimális tételül 
leendő megtartását mindaddig, míg azt a pozsonyi ág. hitv. 
evang. lyceumi főgymnasium a fentartó egyházközség beleegye
zésével, az idézett 47. § értelmében igénybe veszi, a vallás és 
közzktatásügyi magyar kir. Miniszter ezennel megajánlja s 
megígéri.

A 80,000 frt. egyszer s mindenkorrai építkezési összeg, annak 
törvényhozásilag lett megszavazása után azonnal kiadandó 
a pozsonyi ág. hitv. evang. egyháznak, az évi államsegélyösszeg 
pedig a megfelelő budget-év Január 1-től számítandólag éven
ként előleges negyedévi részletekben fog a pozsonyi m. kir. adó
hivatalnál állandóan utalványoztatni, a hol azt a pozsonyi ág. 
hitv. ev. kér. egyházközség felügyelője vagy helyettese által ellen- 
jegyzett hivatalos nyugtatványra felveheti.

3. E szerint a lyceumi főgymnasiumnak saját alapítványai



ból és az államsegélyből való együttes jövedelme 51,911 irtot, 
ebből az állami hozzájárulás pedig 16,000 irtot tévén, az idézett 
törvényszakasz d) pontja szerint az intézetnek eddigi íelekezeti 
jellege s önkormányzási jogköre épségben íenntartatik s az 
intézet íelett való összes igazgatási és rendelkezési jog az idé
zett törvényszakasz a), b), c) pontjainak és ezek alapján az alább 
következő pontozatoknak meghatározása mellett továbbra is a 
tanintézet íelekezeti hatóságát illeti és a vallás- és közoktatás- 
ügyi magyar kir. Minisztérium csupán a íőíelügyeleti jogot 
gyakorolja a segőlyzett intézet irányában.

4) A lyceumi íó'gymnasiumot íenntartó pozsonyi ág. hitv. 
evang. keresztyén egyházközség kötelezi magát, hogy mindaddig, 
míg az államsegély íentebbi évi összegét az állam pénztárából 
kiveendi s míg ezen szerződés érvényben áll, az intézetben s 
egyenesen annak céljaira az igazgatóval s rajztanárral együtt 
14 rendes tanárt alkalmaz, kik közül 6-nak egyenként 1200 írt., 
négynek egyenként 1400 írt. és négynek egyenként 1600 írt. évi 
törzs-fizetést, azonkívül mindegyik rendes tanárnak 300 írt. évi 
lakpénzt és öt 100 frtos ötödéves pótlékot biztosít.

Továbbá kötelezi magát a fenti 14 rendes tanáron kívül 
egy helyettes tanárt évi 800 írt fizetéssel, egy tornatanárt 
800 írt. fizetéssel és 300 írt lakbérrel alkalmazni, valamint ének
tanításra évi 200 irtot fordítani. Ezenkívül gondoskodni fog 
könyv- és levéltárosról, két iskolaszolgáról, az intézet czéljaira 
szükséges mindennemű helyiségekről, az épületek, felszerelvények 
jó karban tartásáról, a tantermek fűtéséről, világításáról, az iskola 
vegyes szükségleteiről, az épületek tűzkár elleni biztosításáról, a 
könyvtár, a tanári kézi könyvtár, valamint a természettani és 
tormészetrajzi szertárak, úgy a történelmi és földrajzi muzeum, 
nemkülönben a tanszerek és iskolai t;rem berendezéseknek a 
költségvetésben felvett összegek szerinti gyarapításáról.

5. A fentebbi pontban megállapított 14 rendes tanár közűi 
9-et az eddigi mód szerint autonom jogánál fogva törvényes 
kellékekkel és képesítéssel bíró egyének közűi a pozsonyi ág. 
hitv. evang. kér. egyházközség választ, 5-et pedig nyilvános 
pályázat útján az egyházközség ajánlatára, de jelöléshez nem 
kötve, szintén törvényesen képesített s mindenesetre ág. hitv. 
evang. egyénekből a vallás és közoktatásügyi magyar kir. 
Miniszter nevez ki és pedig végleges alkalmazással. A miniszter 
által betöltendő tanszékek a következők: két ö-classicai, egy 
mathesis-physikai, egy természetrajz- földrajzi, és egy rajztanári, 
összesen 5 rendes tanári szék.

A miniszter fenntartja magának a jogot, hogy az általa ki
nevezett oly tanárokat, kiknek tanítói és nevelői működése az 
ország ezen pontján üdvösnek nem mutatkoznék, visszahívhassa, 
s valamely állami tanintézetben alkalmazhassa.

Az előbbi pontban elősorolt többi tanárok, a pénztáros,
Lýceum Értesítője.
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jegyző, könyv- és levéltáros választása !s az iskolaszolgák alkal
mazása a pozsonyi ág. hitv. evangel. kér. egyházközséget illeti.

6. Az igazgató választása a fennálló egyházi szabályzat 
értelmében történik, s a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. 
Miniszternek esetről esetre bejelentendő.

7. A jelenlegi rendes tanárok, minthogy a törvény 29. §-ában 
megszabott föltételeknek mindnyájan megfelelnek, hivatalaik- és 
állomásaikban, mint rendes tanárok továbbra is megmaradnak.

A kinevezés jogát a fenti 5-ik pontban érintett két ó-classicai, 
egy mathesis-physicai, egy természetrajzi és egy rajztanári tan
székre, ezen tanszékeknek esetenkénti üresedéséhez képest a 
magyar kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr foganatositandja.

8. Minthogy a pozsonyi evang. egyházközség szintén bejelen
tette tanárainak az országos középiskolai nyugdíj- és gyámintézetbe 
való belépését, minden e szerződés életbelépte után választott, 
vagy a Minisztertől kinevezett lyceumi főgymnasiumi tanár köteles 
abba belépni ős az 1894. év XXXII. t. czikkben megszabott 
kötelezettségeknek eleget tenni, melynek fejében azután az őket 
vagy örököseiket megillető járandóságra jogot tarthatnak, a 
pozsonyi evang. egyházközségnek lévén kötelessége a tanárok 
által fizetendő járulékokat az idézett törvény 5. §-a értelmében 
a nyugdíj és gyámintézet pénztárába beszolgáltatni.

9. A pozsonyi ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség, 
mint a lyceumi főgymnasiumot fentartó hatóság kötelezi magát, 
hogy saját erejéből és az ezen szerződés 2-ik pontjában felaján
lott illetve elfogadott 80,000 frtnyi állami segély összegen a 
magyar kir. vallás- és közoktatási Miniszter úr Ő Nagyméltósága 
által jóváhagyandó építési terv szerint Pozsonyban az Új-városban 
az u. n. Yédczölöp utón fekvő építkezési telkén, mely a pozsonyi 
4698. sz. tjkvben 1431 hrsz. alatt vezettetik, egy a mai kor igé
nyeinek megfelelő új főgymnasiumi tanépületet és új téli torna- 
csarnokot emel, mind e helyiségeket kellőleg bebútorozza és 
felszerelendi. Köteles a szerződő egyházközség az építkezést 
1895. év tavaszán, mihelyt a miniszter úr Ő Nagyméltósága által 
jóváhagyott építkezési terv hozzá leérkezett, azonnal megkezdeni 
és az 1896. évben befejezni. Az új lyceumi épület telkéül a 
pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség 1400 Q-ölnyi területet 
hasít ki fent körülirt telkéből, ha az iskola elhelyezése olyan 
leend, hogy a telek négy oldala utczától lesz körülvéve, ellenben, 
ha a teleknek csak három vagy két oldala nyílnék utczára, a 
teleknek 1500 Q-öl nagyságúnak kell lennie.

10. A mennyiben a magyar kir. vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr Ő Nagyméltósága szükségesnek találná, hogy a 
pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség u. n. evangélikus kórháza 
jelenlegi helyéről egészségügyi tekintetből el távoli tassék, köteles 
leend a szerződő egyházközség ezen kórházat az értesítéstől 
számított egy év leforgása alatt más helyre áthelyezni.

11. A lyceumi főgymnasiumot fentartó testület az idézett
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törvényszakasz a) pontja értelmében kijelenti, hogy a lyceumi 
fó'gymnasiumnak ez idő szerint meglevő minden alapítványa, 
tőkepénzei, épületei s mindennemű ingó vagy ingatlan vagyona 
továbbra is a tanintézet tulajdona marad s azok jövedelmei 
ezentúl is az intézet czéljaira fordíttatnak, valamint ha ezen 
szerződés az idők folyamán akár azért, mert a tanintézet 
és a fentartó egyházközség az államsegélyt továbbra igénybe 
nem venné, akár bármely más okból megszűnnék, az idő
közben, az államsegély tartama alatt, történt mindennemű ingó 
vagy ingatlanbeli gyarapodás és fölszerelés a lyceumi főgymnasium 
kizárólagos tulajdonában marad s azok iránt az állam sem 
kártérítési sem másnemű követelést nem támaszthat, úgy szintén 
a netalán teendő s az intézetet illető új alapítványok, hacsak 
ezek iránt az alapitők másképen nem rendelkeznek, szintén ki
zárólagos tulajdonát képezik.

12. A lyceumi főgymnasiumot fentartó egyházközség kötelezi 
magát az idézett törvényszakasz b) pontja értelmében, hogy az 
intézetben a vallás- és közoktatási magyar kir. Miniszter által a 
rendelkezése és közvetlen vezetése alatt álló főgymnasiumok 
részére kiadott, vagy a jövőben kiadandó tantervet alkalmazza, 
föntartván magának az idézett törvényszakasz által biztosított 
ama jogot, hogy a használandó kézikönyveket a vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. Miniszter által nem kifogásoltak közűi maga 
választhassa meg, valamint hogy felekezeti főhatóságának akár 
egyes rendes tantárgyak bővebb előadása, akár a rendkívüli 
tantárgyak iránti rendelkezéseit, melyek az elfogadott állami 
tantervvel nem ellenkeznek, s melyeket a Miniszternek előlegesen 
bemutatni tartozik, követhesse. — A pozsonyi ág. hitv. eyang. 
egyházközség arra kötelezi magát, hogy a lyceumi főgymnasium- 
ban a tannyelv a magyar legyen.

13. A tandíjnak megállapítása s a körülményekhez képest 
fölemelési vagy lejebb szállítási joga a pozsonyi evang. egyház- 
községet illeti, a mely tandíj azonban az állami középiskoláknál 
szedett legmagasabb tandíjt meg nem haladhatja.

A tandíjmentesség iránt a Miniszter által megállapított 
módozatok s eljárás szintén elfogadtatnak s kötelezőknek tekin
tetnek ; azonban a tandíjmentesség adományzása továbbra is a 
pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség joga marad.

Az egyházi elöljáróság a mellett azon jogot is föntartja 
magának, hogy a tandíjon felül minden növendéktől a törvény
szabta járulékot az országos felekezeti tanári nyugdíj és gyám
intézeti alap javára is szedhesse.

14. A tanárok és tanulók fegyelmi ügyeiről a felekezeti 
jellegű iskolákra nézve a törvény 38. §-a rendelkezvén, ezen 
törvényszakasz rendelkezései a jelen szerződés által ezen intézetre 
nézve is fentartatnak, úgy mindazon által, hogy a Minisztertől 
kinevezett tanárok is a felekezeti fegyelmi hatóság alá tartoznak.

15. A lyceumi főgymnasiummal összekötött s szegény lyceumi
2*
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tanulók és hittan hallgatók segélyezésére már régibb idó'k óta 
fenálló tápintézetek ezentúl is az egyházközség kizárólagos rendel
kezése s felügyelete alatt maradnak s ez gondoskodik azok fön
tartásáról, valamint lehető' gyarapításáról is.

16. A lyceumi íó'gymnasium évi számadásai az egyházi 
elöljáróság által megvizsgáltatván s helybenhagyatván, a püspöki 
hivatal utján tudomás s netaláni észrevételeinek közlése végett 
a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterhez is föl
terjesztetnek.

17. A lyceumi fó'gymnasiumnak mindennemű kötvényekben 
vagy alapítványi leveleken alapuló, követelései betáblázás által 
jelzálogilag biztosítvák vagy teljes biztonságot nyújtó állam
papírokban elhelyezvék s jövó'ben szerzendó' ilynemű követelései 
hasonló módon biztosítandók lesznek.

18. Jelen szerzó'dés 5 eredeti példányban, még pedig: egyik 
a vallás- és közoktatásügyi magyar kir. Minisztérium, másik a 
magyarországi ág. hitv. evang. egyetemes conventje, harmadik a 
dunáninneni evang. egyházkerület, negyedik a pozsonyvárosi 
evang. egyházközség s ötödik a pozsonyi evang. lyceumi fő- 
gymnasium részére állíttatik ki.

Kelt Pozsonyban, 1894. évi deczember hó 21-én.
Láng Lajos s. k. mint miniszteri megbízott.

A pozsonyi ág. hitv. evang. keresztyén egyházközség képviseletében:
Dr. Samarjay Emil s. k. felügyelő. Fürst János s. k. elnöklő lelkész. 
Günther Vilmos s. k. választmányi elnök. Zorkóczy Samu s. k. 
lyceumi igazgató. Péterffy Zoltán s. k. b. t. Mitterhauser Károly 
s. k. b. t. Slubek Gyula s. k. b. t. Dr. Dobrovits Mátyás iskolai 

tanács elnök. Heim Károly
Kesztler Tivadar, mint tanú. Wester Lajos, mint tanú.

202. szám. Elfogadom, Budapesten 1895. január 8-án.
Eötvös s. k.

Miután e szerződés jogerőre emelkedett, az egyházi 
convent elhatározta, hogy mihelyt az idő engedi, azonnal 
hozzálát az építkezéshez, és azon lesz, hogy az épület 
1896-ban elkészüljön. A munka sikeres foganatosítása czéljá- 
ból a maga kebeléből egy építő bizottságot választott, mely
nek tagjai voltak Samarjay Emil dr. egyházi és iskolai 
felügyelő, Fürst János elnöklő lelkész, Günther M. V. választ
mányi elnök, Dobrovits Mátyás dr. az iskolai senatus elnöke, 
Zorkóczy Samu lyceumi igazgató, Beck Vilmos, Dax Theophil,



Reidner Zsigmond, Pauschemvein András, Schmidt Gyula, 
Slubek Gyula, Szandtner Pál, Welser András, Wicklein 
Ferdinánd egyházi tagok, Mitterhauser Károly és Hirschmann 
Ferdinánd egyházgyűlési jegyzők. Az építési tervek elkészí
tésére, az építkezés ellenőrzésére, az építő mesterrel való 
elszámolásra és az épület collaudirozására Alpár Ignácz vallás- 
és közoktatásügyi culturmérnöket kérte fel az egyház.

Ez építő bizottság 1895. márczius hó 9-ikén tartott 
ülésében, a lyceumi tanári kar véleményének figyelembe 
vétele mellett, megállapította a Lýceum uj épületének a 
tervezetét. A bizottság mindenek előtt abbeli kívánságát 
fejezte ki, hogy „az épület a megfelelő arányokban és solid 
módon ugyan, de a fényűzés mellőzésével építendő olyképen, 
hogy legyen benne tíz nagyobb-kisebb tanterem, egy természet- 
tani tanterem kapcsolatban a természettani gyüjteménynyel 
és laboratoriummal, egy természetrajzi gyűjteménynek való 
helyiség, egy tágas rajzterem dolgozó szobával a rajztanár 
számára, két nagy terem a történelmi-földrajzi, régiségi és 
numismatikai gyűjtemény számára dolgozó helyiséggel a gyűj
temények őre számára, egy ifjúsági könyvtári terem, egy terem 
az ifjúsági egyesületek gyűlései és könyvtára számára, egy 
tornacsarnok, mely díszteremnek is használható legyen, egy 
tanári tanácskozó terem, egy helyiség a tanári kézi könyvtár 
számára egy hivatalos helyiség az igazgató számára, lakó helyi
ségek a két iskola szolga számára és végűi a szükséges mellék
helyiségek.“ Ugyanezen bizottsági ülésen az elnök bejelentette, 
hogy Laubner Gyula városi mérnök, kit az egyház szerző
désileg alkalmazott az építkezés és az építkezéshez szállí
tandó anyagok megvizsgálására és ellenőrzésére, az építési 
telek lejtmérésével és alapozásával már elkészült. Munkálatát 
a bizottság kiadta Alpár Ignácz mérnöknek, kit egyúttal 
felkért, hogy készítse el a bizottság által megállapított tervezet 
szerint a Lýceum uj épületének tervrajzát.

Alpár Ignácz műépítész a bizottság tervezetén némi 
módosítást tett. Nevezetesen szükségesnek jelezte, hogy a 
természetrajz tanítására is külön tanterem legyen, mely 
összeköttetésben álljon egy chemiai laboratoriummal és a 
természetrajzi gyüjteménynyel, ezen kívül még egy tantermet 
talált szükségesnek. Ily értelemben készített tervezetét április 
hó elején nyújtotta be az építő bizottságnak, melyet ez egy
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albizottságnak adott ki behatóbb tanulmányozás végett. Mint
hogy azonban az építő bizottság a Lýceum épületének költség
vetését 135 ezer forintban állapította volt meg, Alpár tervezete 
pedig e költségvetést 16,296 forinttal meghaladta, e körül
mény sok gondot okozott a bizottságnak. Mivel az egyház e 
költség többlet fedezésével nem rendelkezett, arról kellett 
tehát gondoskodni, hogyan lehetne e többletet leszállítani vagy 
teljesen elenyésztetni. Hosszas és beható tanácskozások után, 
melyekben Alpár műépítész is többször részt vett, sikerűit 
a bizottságnak a költség többletet lényegesen leszállítani. 
Ezután a bizottság az épület tervezetét a megállapított költség- 
vetéssel együtt az egyházi conventnek terjesztette elő el
fogadás végett. Az egyházi convent a bizottság előterjesztését 
jóváhagyta és hozzájárulás végett a vallás- és közoktatási 
minisztériumhoz terjesztette fel. Miután a tervezet itt is el 
lön fogadva, az egyház pályázatot hirdetett az építkezésre. 
E pályázatban résztvettek Pozsonyt városa legelőkelőbb 
iparosai és az egyház a munkálatokat a legmegbízhatóbb 
mestereknek adhatta ki.

Az épület alapkövének letétele 1895. szeptember hó 14-ik 
napján volt. Az ünnepségre a kellemetlen, esős idő daczára 
eljöttek a megyei és városi hatóságok fejei, a pozsonyi ev. 
egyház vezérférfiai, presbyterei, a tankerületi főigazgató, a 
pozsonyi közép és felsőbb iskolák küldöttei, a lyceumi tanári 
kar és a tanuló ifjúság, végűi nagy számú előkelő közönség. 
Miután épen ezen a napon tartotta Pozsonyban a magyarhoni 
evangéliumi egyház egyetemes gyámintézete évi közgyűlését, 
magyar ev. egyházunknak ez alkalomból itt időző számos 
egyházi és világi notabilitása is részt vett az ünnepségben. 
Az ünnepet a Lýceum tanuló ifjúsága nyitotta meg az „Erős 
vár a mi Istenünk" eléneklésével. Majd Trsztyénszky Perencz 
hittanár és fó'esperes mondott buzgó imát, melyben áldást 
kért istentől a munka megkezdéséhez és befejezéséhez, mire 
Samarjay Emil dr. egyházi és iskolai felügyelő szép beszéd
ben méltatta a megkezdendő mű czélját és rendeltetését, 
végül arra kérte a megjelent egyházi, állami, megyei és városi 
hatóságok képviselőit, hogy szíveskedjenek részt venni az 
alapkő letételében.

Erre Szalavszky Gyula főispán a megye, Tallér Pál 
helyettes polgármester a város, Pirchala Imre tankerületi



főigazgató a vallás és közoktatási ministerium nevében tet
ték meg a szokásos kalapácsütéseket. A dunáninneni evang. 
egyház nevében Baltik Frigyes püspök és Láng Lajos dr. 
esperességi felügyelő, a magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes 
egyház nevében Zelenka Pál a tiszai kerület püspöke, a 
pozsonyi ág. hitv. ev. egyház nevében Samarjay Emil dr., 
Fürst János ev. lelkész, Günther M. V. és végül a Lýceum 
nevében Dobrovits Mátyás dr. és Zorkóczy Samu rakták le 
az első téglákat az alapkőhez. A lélekemelő ünnepet ismét 
Trsztyénszky Ferencz megható fohásza és a lyceumi tanuló 
ifjúság által elénekelt Hymnus rekesztette be.

Az építkezés ezeknek utána kellő erővel és nagy szor
galommal indúlt meg és folyt tovább. Már 1895. deczember 
hó 21-ikén az építő munkások az épület bokréta ünnepét 
ülték meg, melyre eljöttek az egyház vezérférflai és a pres
byterium, az építés vállalkozói és szállítói, Alpár Ignácz mű
építész, a városi mérnöki hivatal képviselete, a helybeli 
sajtó képviselői és a lyceumi tanári kar. Rövid időre a tető 
ácsmunkái is elkészültek és az épület nagy része még a tél 
beállta előtt fedél alá került. A téli időszak alatt az épület 
belsejében folyt a munka, némi megszakítást csak a zord 
téli hideg okozott. Az 1896. év tavaszán a munka ismét 
teljes erővel indűlt meg, már június havában a kőmívesek 
meszelték az egyes helyiségeket, az asztalosok pedig a 
padozatot rakták és az ablakokat illesztették be. Mindamellett 
a sokféle berendezés miatt az épület nem készülhetett el 
annyira, hogy az 1896/97-iki iskolai évet szeptember hó 1-én 
meg lehetett volna kezdeni benne. Mintegy két héttel kellett 
a nagy szünidőt meghosszabbítani és az iskolai év csak szep
tember hó 15-ikén nyílt meg, az épület felavató ünnepe 
pedig szeptember hó 20-ikán ment végbe.

Az épület barokk stílban készült kétemeletes sarok 
épület, melynek egyik szárnya a Védczölöp útra, másika az 
Uj-Telepre nyúlik, mindeniknek utczai hosszúsága 46-23 
méter. A két szárny tengelyvonalának meghosszabbítása és 
egymással való találkozása által keletkezett szeglet mindkét 
oldalát 8-37 méter hosszúságú vonal vágja el. Ez által az 
épület ezen részére eső helyiségek symmetrikus hatszögű 
alakúvá lettek és a lemetszett sarokra igen alkalmasan 
lehetett elhelyezni a főbejárót. Külsejét az épületnek classicus
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egyszerűség és szigorúság jellemzi, keresetlen egyszerű 
formája és részeinek arányos tagoltsága kellemes benyomást 
tesz a szemlélőre.

Az épület középpontja külsőleg is ép úgy, mint belső 
beosztásában, a levágott sarok és az itt elhelyezett főkapu. 
A félkörös ív alakban összefutó főbejáró felett az első eme
leten díszes erkély van, melyre kettős üvegajtó nyílik, a 
második emeleten pedig ennek megfelelőleg páros ablak van 
közel egymás mellett. Oldalvást mindkét felöl falba illesz
te tt pillér pár díszíti a sarok homlokzatot, mely 10'35 m. 
széles. Oromdísze egy csonka oszlopon fekvő földgömb.

A főbejáró hat lépcső fokon az épület belsejébe, az elő
csarnokba vezet, melynek kerekded alakja stílszerű díszeivel 
kellemesen érinti a belépőt. A falak szilárd, erélyes formái 
a bolthajtásos mennyezeten könnyed és többszörösen hajlított 
görbe vonalokba óldódnak fe l; a padozatot díszes mozaik 
kövezet alkotja. Jobbra egy kis üvegajtó az iskolaszolga 
helyiségébe enged bepillantást, szemben pedig hét lépcső
fokon egy két felé nyíló nagy üveges ajtó a főlépcsőhez és az 
épület belsejébe vezet. Jobbról és balról ezen feljárótól az 
előcsarnokban egy-egy díszes emléktábla van a falba illesztve. 
Az egyiken következő felirat á l l :

. I. KBiíEXCZ JÓZSEF 
apostoli király uralkodása alatt 

Magyarország ezeréves fennállásának 
emlékére

báró EÖTVÖS LÓRÁNT 
utóbb Dr. WLASSICS GYULA 

vallás és közoktatásügyi ministerek 
kormányzásának idejében 

az 1606 év óta fennálló pozsonyi ág. 
hitv. evang. Lýceum céljaira 

1895—1896 évben épült.
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A másikon ezt olvashatni :

A magyar törvényhozás hozzájárulásával 
a pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség 

áldozatkészségéből emelt ezen épületet
Dr. SAMARJAY EMIL egyházi is iskolai felügyelő 
FÜRST JÁNOS elnöklő lelkész 
GÜNTHER M. VILMOS választmányi elnök 
Dr. DOBROVITS MÁTYÁS iskolatanácsi elnök 
ZORKÓCZY SÁMUEL lyceumi igazgató 

hivatalos működése idejében 
ALPÁR IGNÁCZ műépitész tervei szerint 
KITTLER és GRATZL építőmesterek építették.

Az épület földszinti részén következő helyiségek van
nak. Az Uj-Telep felől lévő szárnyban van egy tanári szoba, 
egy kisebb és egy nagyobb tanterem, egy helyiség az ifjú
sági könyvtár számára és egy nagy terem, hol a felsőbb osz
tályú tanulók önképzőköri gyűléseiket és énekpróbáíkat tart
ják, ugyanitt van az ifjúsági önképző kör terjedelmes könyv
tára is. A Védczölöp úti szárnyon van az iskolaszolga helyi
sége, három nagy tanterem és mindkét oldalon a szükséges 
mellékhelyiségek.

A földszintről a főlépcsőtől kétfelöl oldalvást egy fedett 
folyosó a tornaterembe vezet, melynek magassága 7, hossza 20, 
szélessége 10 méter. E helyiség, mely egyszersmind dísz
teremül is szolgál, külön álló épület, mely a főépület két 
szárnyának mintegy a közepén terül el és a két szárnyat 
mintegy összeköti, hozzá tartozik egy öltöző és egy mosdó 
helyiség, egy helyiség a tornatanár számára és a szük
séges mellékhelyiségek. Lapos tetőzetét faczémentes burkolat 
borítja be.

A bejáróval szemben fekvő főlépcső az épület két emele
tére vezet. A lépcsőfokok szürke márványból valók és mind
két felől falban nyugszanak, ügy az első, mind a második eme
leten az első nyugvónál a lépcső két ágra oszlik és az épület 
két szárnya felé vezet. Az első emeleti nyugvónál kilencz 
lépcsőfok a tornaterem karzatára vezet le. A lépcsőfokok 
szabad oldalait díszes, kalapált vasrács veszi körül, a nyug
vóknál mindenik emeleten két oldalt egy-egy vasoszlopon 
álló kandelláber van alkalmazva.
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Az első emeleten az Uj-Telep felöli szárnyhoz vezető 
lépcsővel szemben van az igazgató hivatalos helyisége, ettől 
balra van egy tágas előszoba a felső ruhák, esernyők és 
sétabotok letételére. Ez előszobából jobbra egy ajtó szintén 
az igazgató helyiségébe vezet, balról egy ajtó a tágas hatszögű 
tanári tanácskozó terembe vezet, melybe egyébiránt a folyo
sóról is vezet egy kétszárnyú ajtó. A tanácskozó teremből az 
épület erkélyére is ki lehet jutni; balra a tanácskozó teremtől 
van a tanári kézikönyvtár helyisége. Az igazgatóság helyiségé
től jobbfelől van még két nagy tanterem, egy helyiség az 
iskolaorvos számára és a szükséges mellékhelyiségek. A Véd- 
cölöp felé lévő szárnyban van egy kisebb tanterem, a ter- 
mészettani gyűjtemény, dolgozó szobával és az ülőpadjaival 
lépcsőzetesen emelkedő természettani tanterem, végűi a szük
séges mellékhelyiségek.

A második emeleten a sarok homlokzatot elfoglálja az 
érem- és régiséggyűjtemény két nagy terme és a gyűjte
mények őrének dolgozó helyisége. Ezeken kívül az Uj-Telep 
felöli szárnyon van még két kisebb tanterem és a tágas 
rajzterem a rajztanár számára való dolgozó helyiséggel, 
végűi a szükséges mellékhelyiségek. A Védczölöpút felől lévő 
szárnyban van egy kisebb tanterem, a természetrajzi gyűjte
mény egy laboratoriummal és a természetrajzi tanterem, 
melynek padsorai lépcsőzetesen emelkednek, végül a szük
séges mellék helyiségek. A Védczölöp út felöli szárny keleti 
végében van a melléklépcső. Az épület mindenik szárnyának 
szélessége 14'41 méter. A kisebb tantermek hossza 7’50 m., 
szélessége 6'65m., a nagyobbaké hossza 11 m., szélessége 6'65m.

Az épület az iskolaépítkezés terén tett legújabb tapasz
talatok figyelembe vételével a hygienia és az egészségügy 
követelményeinek megfelelőleg épült. Kiváló előnyt kölcsönöz 
neki kies fekvése, mely a szemet gyönyörködtető, festői ki
látást nyújt a kis-Kárpátoknak Pozsonyt közvetlenül kör
nyező, szőllőkkel beültetett és helyenként díszes nyári lakok
kal beépített hegylánczolatára, és a történelmi nevezetes- 
ségi pozsonyi várromra, továbbá az egészséges, tiszta 
hegyi levegő, és a tél zord időszakában az épület összes 
helyiségeit és folyosóit egyenletes meleggel ellátó központi 
fűtés, melynek főkészüléke az épület földalatti helyiségében 
van, hol az iskolaszolgák is laknak. Kelet felől az épületet



27

tágas udvar határolja, melynek egyengetése és befásítása 
épen folyamatban van. Túl az udvaron egy uj utcza van 
alakulóban, melynek szélessége 12 méter. Az épületet tehát 
minden felöl útczák veszik körűi.

A belső berendezés egyszerű ugyan, de jó és czélszerű. 
Az ajtók, néhány nagyobb helyiség kivételével, egyszárnyuak, 
de megfelelő nagyságúak és valamennyien kifelé nyílnak. 
A helyiségek belső világa mindenütt 4\30 méter magas. Az 
ablakok kettősök, három részre tagoltak és befelé nyílók. 
A tantermekben a padok mindenütt úgy vannak elhelyezve, 
hogy a tanulók balfelől kapják a világosságot. A padok 
hármas csoportokba osztvák, melyek között könnyű köz
lekedés van; egy-egy padban csak két tanuló ülhet. A tan
termek a falba illesztett szellőző nyílások által szellőztethe
tek, melyek a romlott levegő elvezetése végett a szellőző 
csatornákkal vannak összekötve. A tantermek puha fával, 
egyébb helyiségek keskeny parkettel vannak padozva. A 
folyosók és a lépcső-ágak végénél alkalmazott nyugvók és 
az előcsarnokot díszes keramit mozaikkő burkolat borítja.

A földszint és első emelet közt, valamint az első és 
második emelet között is erős vasgerendák közé szorított 
hajlított téglaboltozat alkotja az elválasztó szerkezetet. A 
második emelet és padlás között vastag fagerenda szerke
zetből áll a boltozat.

Az 151,296 frt 47 kr.-ra előirányzott munkálatokat 
következő vállalkozók végezték következő árakon :

1. A kőműves munkákat Kittler és Gratzl 77,991 frt 29 krért
2. A kőfaragó munkákat Feigler Sándor 8,371 „ 79 „
3. Az ácsmunkákat Sprinczl Mór . . . 9,280 „ 94 „
4. A bádogos munkákat Odörfer Károly 4,194 „ 06 „
5. A vasmunkákat Mader T. E................... 8,085 „ 80 „
6. A tetőfedési munkákat Jávorszky József 1,853 „ 80 „
7. A folyosók és előcsarnok burkolását

Volpatti C o e lesz tin ........................  3,592 „ 09 „
8. Az asztalos munkákat Jábornik János

és Eckhardt S im o n ........................ 10,041 „ 42 „
9. A lakatos munkákat Marton Lajos és fia 5,602 „ 24 „

10. Az üveges munkákat Hudjin Ádám . 1,098 „ 59 „
11. A mázoló munkákat Schulze Rikárd . 1,950 „ 22 „
12. A szobrász munkákat Messmer Adolf . 1,722 „ 15 „
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13. Vízvezetéket, csatornázást és árnyék
székeket Fittel és Brausewetter . 3,988 frt 36 krért

14. Légszesz b e v e z e té s t ............................. 1,446 „ 82 „
15. Alacsony nyomású gőzfűtés berendezé

sét Körting W..............................  12,360 „ 42 „

A belső berendezés költsége :
1. Tornaterem felszerelése . . . . . . .  1,380 „ 53 „
2. Padok, gyűjtemények és könyvtári szek

rények, bútorok stb.-ért Jábornik 
János és Eckhard Simon asztalosok
nak ............................................... 10,195 „ 1 1  „

3. Műépítész díja . , .............................  6,436 „ — „
4. Telekszabályozás és vasrácsozat . . . 1,181 „ 60 „
5. Különféle kiadások..................................  1.566 „ 32 „
6. Még folyamatban lévő munkákért . . 1,000 „ — „

összeg 173,339 frt 45 krért.

Ha ezen összeghez hozzászámítjuk a telek árát 20,000 
forintban, akkor kitűnik, hogy az épület összes költsége 
193,339 frt 45 kr.-ba került.

Az előirányzott összeget leginkább az a körülmény haladta 
meg, hogy a központi gőzfűtés berendezését a bizottság már 
az építkezés folyama alatt határozta el, és a tervezett teracco 
burkolás helyett az előcsarnokban és folyosókon czélszerűbb- 
nek látszott a keramit lemezekkel való burkolás, mely az 
előbbinél 1200 frttal került többe, hozzá véve ehhez a köz
ponti gőzfűtés berendezését is a költségtöbblet 10,860 írtra 
rúgott.

Az építkezés körül nagy buzgalmat fejtett ki a már 
fentebb említett építő bizottság és különösön ennek buzgó 
elnöke Günther M. V. úr, ki fáradságot nem ismerő oda
adással kísérte a munkálatokat és lankadatlan erélylyel mű
ködött közre, hogy az épület minden tekintetben czélszerű 
és szilárd legyen és hogy az egyház pénzerejét túlságosan 
ki ne merítse. Fáradozásaiért még a késő utódok is hálá- 
datosak lesznek.

Az épület felavatását az egyház az ezredévi ünnepségek 
egyik mozzanataként óhajtotta megünnepelni, melyre követ
kező tartalmú meghívót bocsátott k i:



Az előcsarnok és a lépcsőház.





A z ünnepség  dé le lő t t  9 ó ra k o r  a n agy tem plom ban  t a r t a n d ó  ünnepi isteni tisz
te le t te l  kezdődik ,  m elynek  végeztével  az ünneplő  gyü lekeze t  megállapíto t t  menetben 
a lý c e u m  Ú j ép iile té n e h  to rn a te im é b e  vonul,  hol az é p ü le t  fe lavatása  és rende l 
te tésének  való ü nnep ie s  átadása, m ajd  az épü le t  e lőcsarnokában  a zárókőbe il lesz tendő 
o km ány  felolvasása és elhelyezése u tán  rövid fohász és egyházi  áldás rekesz ti  be az 
ü n n tp e t .  A z  egyház  elö l járó i ,  a gazdaság i  vá lasz tm ány és az iskolai  b izo t tságok  tag ja ’, 
a tan in tézetek ,  a ha tó ság o k  küldött je i ,  a he lybe l i  és v idék i  m eghívott  vendégek a 
lýceum  könyvtár i  te rm ében  (Convent u tcza)  gyü lekeznek  össze, h onnan  pont 9 ó rakor  
az  is ten  házába  i n d u ln a k  és k i je lö l t  he lye ike t  elfoglal ják. A tanuló  if júság tanárai 
vezetése mellett  a lýceum  uj épületéből vonul az ünnepi i s ten i  t iszteletre.
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A Lýceum igazgatója a pozsonyi összes közép és felsőbb 
iskolákat, valamint az összes hazai protestáns középiskolákat 
következő körlevélben hívta meg az ünnepségre:

T e k i n t e t e s  I g a z g a t ó s á g !
A pozsonyi ág. hitv. evang. egyközség áthatva nagy 

múltú tanintézetének fontos hivatásától, melyet ez a múlt 
viharos időszakaiban szent odaadással betöltött, — hogy a 
jövendőben is a közoktatás mai fokozottabb igényei közepette 
nemzeti közművelődésünk szent ügyét kellő sikerrel szolgál
hassa és az igazi bölcseségnek és alapos tudásnak nem 
különben a tiszta honszeretetnek és tántoríthatatlan liithőség
nek ezután is áldott ápolója és terjesztője lehessen, saját 
áldozatkészségéből és a nemzeti törvényhozás támogatásával 
Lyceumának új épületet emelt.

A tudomány ez új csarnokának íinnepies felavatását és 
magasztos rendeltetésének való átadását egyházközségünk 
az ezredévi ünnepségek egyik mozzanataként óhajtja meg
ünnepelni, mely ünnepség napjául f. é. szeptember hó 20-ikát 
tűzte ki.

Azon benső viszonynál fogva, melylyel a közös czél az 
egyes tanintézeteket egybekapcsolja, a Lyceumot fenntartó 
pozsonyi ág. hitv. evang. egyházközség nevében és meg
bízásából tisztelettel felkérem a Tekintetes Igazgatóságot, 
hogy Lyceumunk új épületének felavató ünnepét becses 
megjelenésével megtisztelni szíveskedjék.

Kelt Pozsonyban, 1896. évi szeptember hó 10-én.
Tisztelettel Zorkóczy Sumu lyceumi igazgató.

*  *
*

A Lýceum új épületének felavató ünnepét a lyceumi 
tanuló ifjúság dísz-zászlajának a felavatása előzte meg. Régi 
óhaj ment ezzel teljesedésbe, mert a tanuló ifjúság már régóta 
hiányát érezte egy dísz-zászlónak, melyet ünnepségek alkal
mával, mikor testületileg kivonúl, jelvényeiül használhatna. 
Azonban a szükséges költség hiánya miatt az óhaj sokáig 
nem valósulhatott meg. Végre néhány nemeslelkű, előkelő 
úrhölgy karolta fel az ifjúság ügyét; gyűjtést indítottak 
ismerőseik körében, ennek eredményét mindenik úrhölgy 
bőkezűen megtoltotta és rövid idő alatt 300 forint gyűlt
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össze. Ez összegen díszes, fehér selyem zászlót közepén 
Magyarország czimerével készíttettek.

E nemeslelkű hölgyek, kik ez eszmét megvalósították, 
következők voltak: Samarjay Emil drné született Weisz 
Sarolta, Slubek Gyuláné szül. Weisz Aranka, Dobrovits 
Mátyás drné szül. Orth Vilma, Péterffy Zoltánnó szül. Esdi 
Luiza, Forray Istvánná szül. Hackenberger Irma és özv. 
Huberth E. F.-né szül. Habermann Paula úrhölgyek. A jószívű 
adakozók teljes névsorát czikkünk végén közöljük.

A zászló felavatása szeptember hó 19-ikén a régi Lýceum 
tornatermében az iskolai senatus, a lyceumi tanárikar, a tanuló 
ifjúság és az ifjúság számos jóakarója jelenlétében folyt le. 
Trsztyénszky Ferencz esperes úr ez alkalommal elmondott 
felavató beszédében arra utalt, hogy midőn Lyceumunk uj 
korszakába lép, a küszöbön alig érhette volna kedvesebb 
üdvözlet, mint a melyet számára egyházunk és városunk 
nemes érzelmű hölgyei e zászló ajándékozásával készítettek. 
„Nem fogjuk elfeledhetni soha és — úgy mond — ne is feled
jük el, hogy e zászlót a minden szépért, jóért és nemesért lel
kesülő nők és anyák adták, kiknek áldásán épül a ház. 
Valahányszor e zászlóra tekintünk, a mi lelkeinket is az ő 
önzetlen, benső szeretetök hassa át minden igaz és jó iránt.

A zászló az együvé tartozás jelképe, mely egyúttal 
mindenektől hűséget kíván. A hűségnek szent fogadalmát 
teszszük mi le e pillanatban a mindentudó Isten és azok 
színe előtt, a kik e becses ajándékot nyújtják.

Tiszta fehér e zászló ! Figyelmeztetni fog téged, ifjúság, 
arra, hogy erkölcseidben tisztán és szeplőtlenűl őrizd meg 
magadat, de arra is, hogy kötelességérzésed és kötelességed 
teljesítésén soha mocsok ne essék; de minket, vezetőket is 
figyelmeztet, hogy sem magunknál, sem a reánk bízottaknál 
ne tűrjünk meg semmit, a mi csak némileg is elhomályosít
hatná munkánk s törekvésünk tisztaságát.

Nézzünk mindnyájan e zászlóra! Édes hazánk czímere 
van rajta. Szeplőtlen haza- és nemzetszeretet erényeinek hű 
ápolására int. Ti arra készültök, hogy a magyar haza és 
nemzet szólgálatában híven s áldásosán munkálkodhassatok: 
mi munkánkkal, melyet mellettetek teljesítünk, a haza és 
nemzet oltárán áldozunk; jaj volna nekünk, ha mindenben 
híveknek nem találtatnánk!“
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E rövid vázlatban közölt beszédre következett a zászló 
megoldása és egy rövid imádság.

Ezután Samarjay Emilné úrhölgy e szavak kíséretében 
adta át a zászlót a lýceum igazgatójának.

Igen tisztelt igazgató úr!
„A Lýceum uj épületének felavatása emlékére ezen zászlót 

a pozsonyi protestáns hölgyek nevében felajánlom azon forró 
óhajtással, hogy a haza és Lyceumunk ifjúsága érdekében 
lobogjon!“

Mire Zorkóczy Samu lyceumi igazgató következőleg 
válaszolt:

Nagyságos asszonyom! Mélyen tisztelt közönség!
„A dísz-zászlót, melyet Nagyságod kezdeményezésére és 

dr. Dobrovits Mátyásné, Forray Istvánné, özv. Huberth Paula, 
Péterffy Zoltánná és Slubek Gyulánó ö Nagyságaik közre
működésével egyházunk és városunk hölgyei egyrészt a nagy 
nemzeti ünnep, másrészt az uj Lýceum felavatása alkalmából 
intézetünknek ajándékoznak, ón úgy saját, mint tanár
társaim és a tanuló ifjúság nevében ezennel köszönettel át
veszem és arra kérem, hogy Nagyságtok e hálás köszöne- 
temet elfogadni és azt a lehetőség szerint az adományozókkal 
is közölni szíveskedjenek.“

„E ritka szép ajándék tartós emléke marad annak a 
nemes és követésre méltó lelkesedésnek, melylyel Nagyság- 
tok intézetünk iránt viseltetnek.“

„Századokon át hirdesse e zászló Pozsony hölgyeinek 
nemes buzgalmát és intézetünknek jó hírnevét!“

A lélekemelő ünnepség a Szózat eléneklésével ért végett.
Másnap a Lýceum uj épületének felavató ünnepére a 

tanuló ifjúság már uj dísz-zászlajával vonóit ki.
*

*  *

A lýceum uj épülete felavató-ünnepségének programmja 
így hangzott:

A z új ev. ly c e u m i é p ü le t fe la va tó -ü n n ep ség én ek  sor
re n d je :  I. A n a g y  t e m p l o m b a n :  1. Egyházi ének. 2. Oltári 
szolgálat, tartja Fürst János alesperes. 3. Karének, énekli az 
egyházi vegyeskar. Karmester Frühwirth Samu. 4. Ünnepi be
széd, tartja Trsztyénszky Ferencz esperes. 5. Egyházi ének.



A tornaterem.
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II. Az ú j l ý c e u  mi  é p ü l e t  t o r n a t e r m é b e n :  6. „Erős 
vár a mi Istenünk.“ Énekli a lyceumi daloskor. 7. Felavató 
beszéd és ima. Tartja főtiszt, és méltóságos Baltik Frigyes dunán- 
inneni kerületi püspök úr. 8. A lyceumot fentartó pozsonyi ág. 
h. ev. egyházközség felügyelőjének Samarjay Emil dr.-nak beszéde. 
9. A lýceum kormányzatával megbízott iskolai tanács elnökének 
Dobrovits Mátyás dr.-nak beszéde. 10. A lýceum igazgatójának 
Zorkóczy Sámuelnek beszéde. 11. Alkalmi óda. Irta és szavalja 
Albert József lyceumi tanár. — III. A l ý c e u m  e l ő c s a r n o k á 
b a n :  12. A zárókőbe illesztendő okmány felolvastatása, a zárókő 
elhelyezése. 13. Ima és áldás. Mondja Trsztyénszky Ferencz 
esperes. 14. „Isten áldd meg a magyart.“ Énekli a lyceumi daloskor.

Az ünnepségre közelbó'l-távolból díszes, előkelő közön
ség gyűlt egybe. Nem egy felekezeti egyház ült itt öröm
ünnepet a nevelés-oktatás érdekében újonnan létesített alko
tása felett, de bele vegyült ez örömbe a haza jelentékeny 
részének lelkesedése és benső felhevülése is látva, hogy a 
magyar nemzeti culturának egy uj fényes csarnoka nyílt 
meg, melyben az alapos tudomány és tiszta hazaszeretet 
szövétneke még a késő unokákra is fogja áldásos fényét 
terjeszteni. Illustris vendégeink sorában a magyar nemzet 
és a közélet következő jeleseit üdvözölhettük: Szilágyi 
Dezső drt, a magyar képviselőház elnökét, mint a magas 
kormány képviselőjét, Láng Lajos drt, a magyar képviselő
ház alelnökét, esperességi felügyelőt, KI amarik János dr. 
ministertanácsost, a vallás- és közoktatásügyi ministerium 
képviselőjét, Baltik Frigyes drt, a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület püspökét, Prőnay Dezső bárót, a magyar ev. 
egyház egyetemes felügyelőjét, Neiszidler Károly  pozsony 
városa Il-ik kerületének orsz. képviselőjét, Laszkáry Gyula 
egyházkerületi felügyelőt, Pozsony vármegye képviseletében 
Klempa Bertalan alispánt és Petöcz Jenő főjegyzőt, Pozsony 
városa képviseletében Dröxler Gusztáv polgármestert, Tallér 
P ál helyettes polgármestert, Brolly Tivadar főjegyzőt, 
Kumlik Tódor, Mitterhauser Károly városi tanácsosokat, 
Kutsera István  főkapitányt, a cs. és kir. hadsereg kép
viseletében Du Presne tábornokot számos főtiszttel, a hely
beli kir. tábla és kir. törvényszék elnökeit, számos evan
gélikus főesperest és lelkészt, Pirchala Imre tankerületi 
főigazgatót, a helybeli középiskolák igazgatóit és tanárait, 
Szelényi Károly drt, a késmárki Lýceum képviselőjét, 
a pozsonyi magy. kir. állami főreáliskola tanuló ifjúságát,

3Lýceum É rtesítő je .



mely testületileg vonúlt ki, a pozsonyi ev. egyház számos 
előkelő tagját, a Lyceumnak sok volt tanítványát és jó
akaróját és nagyszámú közönséget.

Az ünnepség első része a nagy templomban folyt le. 
A meghívott vendégek a lyceumi könyvtári teremben gyűltek 
össze, honnan 9 órakor az orgona hangjai között a templom
ba vonúltak és helyeiket elfoglalták. A bevezető egyházi 
ének elhangzása után Fürst János elnöklő lelkész az oltár 
elé lépett és német nyelven elmondott oltári beszédében 
röviden elmondta az uj épület keletkezésének a történetét, 
majd így folytatta: „három évszázad tekint ma reánk, hosszú, 
hosszú idő, melyben része volt a küzdelmeknek és munkák
nak, de egyúttal a győzelmeknek és szép vívmányoknak is. 
Lelkűnkben elénk állanak ma Istenben megboldogult elő
deink, és azt kérdik tőlünk: megőriztettétek-e az örökséget, 
melyet rátok hagytunk ? A haza nyugati szélén mi egykor 
egy erős várat építettünk a tiszta, evangéliumi hithűségnek, 
a tudásnak és szabad vizsgálódásnak. Meg van-e még ? Egy
házunk iránt való szeretetünk mindég egybe volt forrva 
hazánk iránt való szeretetünkkel. Szoros és szilárd-e még 
e kötelék? Akarjátok-e azt utódaitokra is így hagyni? Meg- 
dicsőült elődeink eme kérdéseire csak ez az egy feleletünk 
van, az, hogy igen. Az iskola, melyet ma felavatni készü
lünk, szintén evangélikus legyen és az evangéliumi hitnek 
hasznos tagokat és követőket neveljen, de ajtait feltárja 
más hiten lévőknek is, a nélkül, hogy ezeket hitükben meg
ingatná. Kölcsönös türelem, becsülés és szeretet, a Protestan
tismus ezen alapelve, legyen jelszava mindenha ! De haza
fiasnak is kell lennie, és a hazának hű íiakat és hasznos 
polgárokat kell nevelnie, hogy büszkesége legyen a hazának, 
mely létrejötteért jelentékeny áldozatot hozott. Az ezredéves 
ünnepség egyik alkotása ez iskola. Ezért a második ezred
évben is arra törekedjék, mint az elsőben, hogy hasznos 
tagokat neveljen, kik mindenkor készek életüket és vérüket 
feláldozni a hitért, királyért és a hazáért!“ Beszédét buzgó 
fohászszal rekesztette be, melyben az uj épületet az egek 
urának oltalmába ajánlotta.

Ezután az egyházi vegyes énekkar Frühwirth Sámuel 
egyházi karnagy vezetése mellett megható karéneket éne
kelt, mely után Trsztyénszky Ferenc esperes a szószékre
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lépett és magyar nyelven elmondta az ünnepi beszédet ala
pul vévén János evangéliuma 6-ik részének 67-69. verseit. 
„A mai ünnep — úgymond — nemcsak a mi ünnepünk, de 
az egész magyar hazáé. Hisz oly nagy részt vettünk ki 
annak küzdelmeiből, szenvedéseiből, hogy sorsunk össze
forrt a haza sorsával, annak gyásza a mi gyászunk, öröme 
a mi örömünk is. A milleniumi örömdús ünnepek sorába 
ezért igtattuk benső örömünk kifejezőjeként ez öröm ünne
pet, hogy kifejezhessük hazafias, vallásos érzelmeinket. A 
pozsonyi ev. egyház és Lýceum a háromszázados viharos 
múltja megmutatta, hogy küzdeni tudott a nemzet jogaiért 
és diadalmak vívásakor nem állott előtérbe részt kérni magá
nak a győzelemből, hanem hálát adott Istennek, hogy ő is 
részese lehetett a küzdelmeknek. Midőn ma Lyceumunk fel
avatásának emlékünnepét üljük, kötelességünk visszatekin
teni arra a múltra, mely minket az alkotásokon átkisért 
egész a mai napig.“ Részletesen fejtegeti ezután a pozsony 
ev. egyház háromszázados múltjának nagy eseményeit, küz
delmeit. Kimutatja, hogy az az erő, mely egyházunkat és 
iskolánkat a viharok közepette segítette, gyámolította és 
fentartotta a Krisztus és az ő evangéliuma volt, mely meg
tanított tűrni, megtanított remélve küzdeni. Midőn üdvözí
tőnkkel újjá lett alkotva az emberiség, kezdetét vette egy 
nagy, szent világnézetnek a megalakulása, e világnézet az 
evangélium, a Krisztusban megalkotott uj élet. E nézetet 
vallották dicső hitbeli elődeink, ez adja meg ma is iskolánk
nak a létalapját. Erre kell támaszkodnia a mi iskolánknak, 
innen kell merítenie hitet, reményt, szeretetet. így fogja 
aztán növendékeit Isten gyermekeivé nevelni, kik lelkesedni 
fognak mindazért, a mi igaz, szép és jó.“

A nagy hatást keltett beszéd elmondása után újra fel
hangzott az egyházi ének, melynek végeztével a közönség 
elől a lyceumi tanuló ifjúsággal a Bél Mátyás-, Kisfaludy 
Károly utczákon és a Védczölöp utón át a Lýceum uj épületébe 
vonúlt, hol az ünnepség második része a felavatás  ment végbe.

Miután a meghívott közönség a zászlókkal és falom
bokkal- feldíszített tornateremben elhelyezkedett, a lyceumi 
tanuló ifjúság énekkara az „Erős vár a mi Istenünk“-et 
énekelte el. Ezután előlépett Baltik Frigyes püspök és 
a következő felavató beszédet mondotta.
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T i s z t e l t  G y ü l e k e z e t !

A szent írás szavai, tehát az evang. egyház hit
elvei szerint, mind az a mi megszenteltetik, „az 
I s t e n n e k  i gé j e  á l t a l  és a k ö n y ö r g é s  á l t a l  
s z e n t e l t e t i k  m e g . “ (I. Tim. 4, 5.)

A midőn ma e helyen egybegyültünk, hogy a 
tudományos nevelésnek ezen uj csarnokát felavassuk, 
megtesszük azt ezen apostoli utasítás szerint a biblia 
szavaival s az azokból merített és szivünkből jövő 
imával.

Szt. Pál apostolnak a kolossebeliekhez irt levelének 
2. fejezetében foglalt beszédje az, a melyet én ezen uj 
épület felavatásánál szivem egész hitével annak szeg
letkövére feljegyezni akarnék.

Tudjuk, hogy ott az apostol a bölcseségről és is
meretről, viszonyítva a hithez értekezik.

Ezen uj, szép épület evangélikus Lýceum, tehát a 
magasabb tudományos művelésnek a hajléka. A bölcse- 
ségnek és ismeretnek kincseit tárják itt fel az iljuság 
előtt; de mert evangélikus intézet, kell hogy itt minden 
az evangélium szellemében és annak elvei szerint történ
jék: azon az alapon, és nem azonkívül, a mely vettetett, 
s az a Jézus Krisztus, mert az ő titkainak megismeré
sében a mai apostoli leczke szerint (Koloss. 2. 3) a 
bőlcseségnek és ismeretnek minden kincse van elrejtve.

Az evangel. tudományos nevelés — folytatja tovább 
az apostol — (Koloss. 2, 8.) nem abban áll, hogy valaki 
zsákmányává tegyen minket a bölcselkedés által, az 
emberek hagyománya szerint, e világ elemei szerint, de 
abban, hogy az Krisztus szerint történjék; tehát azon 
az alapon, a hol a növendékek Krisztust találják, a ki 
nekünk bölcseségünk.



Az ifjúsági egyesületek terme





Találjuk pedig őt és az ő bölcseségét ott, a hol 
meg van írva, a szent evangéliumban, a mely tanú
bizonyságot tesz róla, a személyétől el nem választható 
tanáról, az abból folyó tiszta erkölcsről s ennek leg
nemesebb fajáról a felebaráti szeretetről. Erről szól az 
apostol a mai leczkében is (Koloss. 2, 6, 7.) mondván: 
„a miképen vettétek az Úr Krisztust Jézust, akképen 
járjatok ő benne, meggyökerezvén és felépülvén ő benne 
és megerősülvén a hitben, úgy a mint tanítattatok, 
bővölködvén abban hálaadással.“

Az evangeliumszerű keresztyén neveléssel tehát 
oda akarjuk vinni a tudományosan nevelt embert, hogy 
a Krisztusban megjelent Istennek kegyelme által át
szellemült erős erkölcsi alapon sajátítsa el s tegye 
gyümölcsözővé a bölcseségnek és a tudománynak 
ismereteit önmaga, a család, a haza és az egyház 
javára.

S vájjon szenved-e ezáltal a tudomány, a tudo
mányoshaladás? A történelem azt bizonyítja, hogy nem! 
Mert az evang. egyház a tudományt és az emberi 
ismeretek fejlődését soha sem üldözte, se nem kor
látozta, se nem mellőzte. Templomai mellett mindég ott 
voltak az iskolák is, nemcsak a népiskolák, de a hol 
tehette, a magasabb tudományos nevelésnek csarnokai is. 
S tudjuk, hogy mai napig is ezen egyház többet áldozott 
az iskolák, a nevelés felvirágoztatására, mint az annyira 
fontos lelki pásztorkodásnak minden téren és minden 
irányban való berendezésére.

A tudományos nevelés irányát pedig tekintve, az 
evang. egyház erre a szent írás azon szavait (I. Pét. 
2, 16) alkalmazza: „mint szabadok, de mint Istennek
szolgái!“

Mert a midőn az evang. egyház még a hit dolgaiban 
is a szabad kutatást megengedte s a szent írás örök



tartalmát és a hitnek örök igazságait nem félti az emberi 
tudománytól, hogy is vethetett volna gátot az emberi tudo
mánynak és a tudományos nevelésnek!

Azt az egyet azonban megkívánja az apostolnak 
szavai szerint, hogy mind ez ne történjék hitető beszéd
del, ne az emberek hagyományai, sem e világ elemei 
szerint, de Krisztus szerint. Az evang. egyház ezen 
alapkövéről le nem lép, azonkívül nem épít, tudván, 
hogy akkor fövényen építene, a hol a ház összedűl.

Mi a Jézus Krisztus szikláján építünk. Tekintve 
pedig magát az épületet, sz. Péter apostol (I. Pét. 2, 17) 
megjelöli ama 4. oszlopot, a melyeken minden hajléknak, 
tehát a tudományok hajlékának is állania kell, hogy 
maradandó legyen, mondván: „mindeneket tiszteljetek, 
az atyafiságot szeressétek, az Istent féljétek, a királyt 
tiszteljétek.“

Ezen uj Lýceum épületének oszlopaira is szeretném 
ma a hitnek írásával bevésni ezen nagy apostoli szónak 
magasztos betűit.

Féljétek az Istent! Legyetek vallásosak mind, a kik 
ezen épületbe jöttök tanítók és tanulók, mert az Isten- 
félés a vallásnak, az emberi társadalomnak a legnagyobb 
fentartó s összetartó, áldó ereje és legbecsesebb kincse.

Tiszteljétek a királyt! A királyt, a ki Isten kegyel
méből felettünk e hazában bölcsen és jósággal uralkodik 
s népeit boldogítja. Az evang. egyház vezetői még a 
gályarabságban is megtartották a hűséget a királyhoz és 
a hazához. Atyáink nyomdokiban járjon, mint eddig, úgy 
ez uj épületben is ezen fényes múlttal bíró intézetnek 
az ifjúsága: hűséggel királyához és hazájához.

Szeressétek az atyafiuságot! A szeretet a keresztyén 
vallásnak a jellege, élete. Az evangélikusok iskoláikat a 
szeretet adományaiból tartották fenn, és azon források
ból látták el a szegény tanuló ifjúságot. A szeretet



hirdettessék minden iskolában, mert a szeretet minden 
ismeretnek felette vagyon; nélküle zengő érez és pengő 
czimbalom az ember. Ha megvan bennem minden ismeret, 
szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok (I. Kor. 13, 2) 
mondja az apostol.

Tiszteljetek mindeneket! Az evang. egyház mindene
ket tisztel, senkit sem üldöz, senkinek meggyőződése 
ellen nem tör, minden vallásfelekezetet tisztel, minden 
emberi rendnek és hatalomnak engedelmes, s főképen a 
hazától, mint az emberi intézmények legfőbbikjétől, magát 
soha el nem választja. Nevezetesen a magyarhoni evang. 
egyház a magyar hazával mindég jó és nehéz napjaiban 
együtt érzett, együtt járt, együtt küzdött, együtt szenve
dett, együtt örült.

Példa legyen erre ezen uj épület is, a mely az 
államilag segélyezett főgymnasiumnak a hajléka. A nemes 
pozsonyvárosi ág. hitv. evang. egyházközség, a mely 
századokon át e híres városban nehéz napokban, nagy 
áldozattal fenntartotta a tudományos nevelésnek intézetét, 
most a midőn szabad a magyar haza, s benne a magá
ban mindég szabad ág. hitv. evang. egyház is szabad, az 
itteni buzgó hitközség kezet fogott őszintén a magyar 
állammal s együttes erővel építették e díszes épületet, a 
mely úgy az egyház, mint a haza iránt való szeretetnek 
mindég hű ápolója lesz a vallásosság, a tudomány, az 
emberi ismeretek és polgári erények terjesztése körében. 
Alig múlt el félszázad az óta, hogy ezen nagytiszteletű 
egyházközség Lyceuma számára uj épületet épített volt, 
és pedig oly időben, a midőn az evangélikus és magyar 
nevelésnek nem kedvező akkori világi hatalommal ellen
kezve, magára hagyatva, rendezte iskolaügyeit, hogy az 
evangélikus és hazafias nevelést megvédje.

Az az előtti ó lyceumi épület pedig tanúja volt 
azon sokféle zaklatásnak, a melynek azelőtt e hazában
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az evang. egyház és iskola ki volt téve. A mi pedig az 
első, a 17. századbeli iskolai épületet illeti, tudjuk, hogy 
attól karhatalommal lett megfosztva, a midőn tanárai el
hajtattak • s könyveik elkoboztattak. íme a pozsonyi 
evang. egyház gymnasiumának negyedik épülete az evang. 
egyház és iskola 4. korszakának a tanúja!

Adjunk hálát az égnek, hogy az üldözések és zakla
tások kora letűnt, az idegenszerű oktatás rendszere meg
szűnt és most a teljesen szabad evangeliumszerű és 
hazafias nevelés korszaka áll előttünk. E célra hozott 
áldozatot itt úgy a magyar állam, mint az evang. egyház.

Azért is örömtelt szívvel jöttünk e helyre s örömmel 
végezzük itt a szent tisztet felavatván ezen fényes 
hajlékot a pozsonyi ág. hitv. evang. Lýceum épületévé.

Legyen úgy, mint eddig is volt, hogy a pozsonyi 
Lýceum dicső hagyományaihoz híven ezen uj épületben 
is az evang. egyháznak hű híveket, a magyar hazának 
hű polgárokat neveljen. Emlékezzék meg róla az utókor, 
hogy ezen díszes ház, mint a magyar haza ezredéves 
fennállásának egyik szép emléke emeltetett és avatta
tott fel.

Igen, az a nap, a melyet az Úr rendelt; örvendjünk 
és vigadjunk azon!

Nyissátok meg nekem tehát az igazságnak kapuit, 
azokon bemenvén dicsérjem az Urat.

S az Urnák, üdvözítőmnek nevében én méltatlan, de 
hivatalos szolgája felemelem kezemet és Istenünk szent 
nevében felavatom e házat a pozsonyi ág. hitv. evang. 
Lyceumnak házául: az Atyának, a Fiúnak és a Szent- 
léleknek nevében. Amen.

Kérlek Uram, tarts meg most!
Kérlek Uram, adj jó előmenetelt most!

Amen.



A természettani szertár.
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E fenkölt szellemű, mély vallásossággal és hazafisággal 
ékeskedő és szent ihlettel elmondott beszéd után Samar ja v  
Emil dr. a pozsonyi evang. egyház és iskolák felügyelője 
lépett az emelvény elé és következő beszédet mondott:

Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

Nemzetek történetében ritka ünnepet ül Magyar- 
ország. Az isteni bölcs gondviselés megengedte, hogy e 
hon elfoglalásának ezeréves évfordulóját ez évben meg
érhessük. Hálatelt szívvel siet minden hazafi e feletti 
örömének kifejezést, adni. Valláskülönbség nélkül emel
ték fel telkeiket e hon polgárai a mindenhatóhoz, az 
ország minden részében tartott hálaistentiszteleteken. A 
törvényhozás, hatóságok, társulatok ünnepeltek. A pol- 
gáriasodás, ipar és kereskedelem terén tett előre haladá
sunkat egy fényes tárlaton mutatta be a nemzet Europa 
mívelt közönségének, az elmúlt idők iránt érzett 
kegyeletünknek pedig az ország minden vidékéről egybe
halmozott, történelmi emlékek szemet kápráztató 
csoportosításával igyekeztünk adózni, mig a törvényhozás 
egyik bölcs tagjának kezdeményezésére az ország külön
böző vidékein emel maradandó emlékeket a hon
foglalásnak.

Pedig ha végig tekintünk ezen ezerév történetén, 
mennyi küzdelem, vereség, fényes, de gyászos idők is 
tárulnak szemeink elé. Csodálnunk kell, hogy az annyi 
ellenséggel, belviszály és meghasonlás között küzdött 
nemzet, megérhette az ezerév ünnepét! Csakis az isteni 
bölcs gondviselésbe vetett erős hit, a hitben megedzett 
lelki erő s a jobb jövőbe helyezett remény adhatott új 
fegyvert a magyar kezébe, hogy évszázados küzdelmeit 
újabb balsors és szerencse között tovább folytathassa.

Midőn a kegyelet adóját ez év első szakában már 
szintén leróva, millennáris emléket állít fel a mi szeretett
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egyházközségünk most, nekünk is önkéntelenül vissza kell 
pillantanunk egyházunknak többszázados múltjára. A 
mohácsi nagy catastropha után, hazánkban lassankint 
elterjedt Protestantismus története is csupa küzdelem 
volt. Nem egyszer végelpusztulás fenyegette egyházunkat, 
hiába biztosították országos törvények, a törvénybe czik- 
kelyezett 1606-iki bécsi és 1645-iki linczi békekötések a 
vallás szabad gyakorlását, hosszú időnek kelle elfolynia, 
a nemzetnek s az evang. egyháznak sok megpróbáltatá
son kelle átesnie, míg végül a népei által szeretettel és 
rajongással körülvett II. Lápot király— sajnos — rövid ország- 
lása idejében az 1790. évben Budán megkezdett és 
Pozsonyban 1791-ben bevégzett országgyűlés megalkotta a 
vallás szabad gyakorlatáról szóló 26-ik törvényczikkelyt, 
mely a teljes egyenjogúságot ugyan meg nem állapít
hatta, de megleremté egy uj korszaknak kezdetét, melyen 
azután tovább haladva, egyházunk önrendelkezési jogát 
mindinkább kiszélesbíteni képes vala.

Már a bécsi békekötés oltalma alatt keletkezett s 
szervezkedett a mi pozsonyi egyházunk is. Mennyi 
viszontagsága, küzdelme volt e gyülekezetnek is, ezt 
iskolánk és egyházunk történetét egyházunk megbízásá
ból a millennium ünnepére megírt egyik tudós lyceumi 
tanárunk jeles művéből megdöbbenéssel olvassuk. Az 
egyház, megalakulása után, csakhamar iskolát is alapított, 
de milyen áldozatokat kelle a híveknek meghozniok, 
mennyi szenvedést eltürniök, hogy drágán szerzett 
kincsüket, — az iskolát — megőrizhessék!

De félre e szomorú emlékekkel, örüljünk ma inkább 
annak, hogy az egyházgyülekezet vezetőinek buzgó ki
tartása, majd három évszázadon át tartotta fenn e hazai 
főiskolát, mely sok jeles hazafiút nevelt e honnak, s a 
felvilágosodás egyik fáklyája volt a sötét korszakokban.

Az intézeten működött jeles tanférfiak, a világhírű
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tudós Bél Mátyás nevéről iskolánkra áradozott fény, az 
egyházgyülekezeti tagok s a felettes hatóságok bölcs 
kormányzata, de az intézet sorsát melegen szivökön 
hordozott nagyszámú jótevők bőkezűsége is, ezek voltak azon 
tényezők, a melyek iskolánk sorsát minden időben 
biztosították. Mégis a folyton fokozódott anyagi szükség
letek, az újabb korban mindinkább érezhetővé tették 
a kívülről jövő segélynek elhalaszthatlan szükségességét.

Az tartják sokan, hogy minden ily idegen segítség 
bizonyos függésbe hozza a segélyt elfogadót az ado
mányozótól s nem hiányoztak egyházunk körében sem 
oly férfiak, a kik szavukat felemelték s a múltra hivat
kozva tiltakoztak az ellen, hogy egyházunk, lyceumára 
nézve az államsegélyt igénybe vegye, mivel, úgy mondák 
az államsegély ellenzői, ezen alku csak a sok áldozattal 
véren szerzett, drágán féltett, egyházi autonómiánk 
rovására történhetnék.

Bár a protestánsoknak autonomiájokat sokszor az 
állam vagy annak nevében eljárt hatalom ellen kelle 
védeniök, mégis pozsonyi egyházunk a szükség által 
parancsolt követelménynek engedve, hosszas megfontolás 
után, igénybe vette az 1883. évi XXX. t. ez. nyújtotta 
államsegedelmet, miután az arra szóló engedélyt az 
1894. évi egyetemes gyűlés, mint iskolánk legfőbb ható
sága, megadta.

S noha ezen engedély folytán 1894. évi deczember 
hó 21-én kötött szerződés nem feltétlenül kötelező 
formában, de csak addig nyújtja az államsegélyt, mig azt 
egyrészről a törvényhozás évről-évre megszavazza, más
részről egyházközségünk azt igénybe venni óhajtja, a 
mégis aggodalommal eltelve volt egyháztagok kételyeinek 
is el kelle oszlaniok az állammal kötött szerződés meg- 
engedhetősége kérdésében oly időben, midőn épen száz 
esztendővel a bölcs király alatt hozott törvényeknek



megalkotása után, az oly régóta óhajtott egyházi alkot
mány zsinatilag szabályozva írott törvény formájába 
öntetett és egyházunk legfőbb védőjétől szentesítést nyert, 
s a midőn épen oly nevezetes korszakot éltünk, a mely
ben az állam és egyház közti viszony meghatározása 
kérdésében a szabadelvű eszmék diadalra jutottak, 
országos törvényekben biztosítást nyertek s ezzel a vallás- 
szabadság ügye is egy újabb fényes győzelemmel előbbre 
vitetett. Teljes bizalommal voltunk tehát az uj korszak s 
annak vezérlő férfiai iránt. Köszönettel adózunk nekik, a 
kik szintén hosszú ideig tartott megpróbáltatáson menvén 
keresztül, végre önmagukat feláldozva győztek és hazánk 
történetében magoknak tündöklő nevet vívtak ki. S itt 
első helyen kell h ál atel L szívvel intézeti ügyünknek is 
jóakarójáról, gróf Csáky Albin Ő Excellentiájáról meg
emlékeznünk. legyen neki hála s köszönet!

De köszönettel és hálával vagyunk eltelve báró 
Eötvös Lóránt úr Ő Excellentiája akkori vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úr irányában is, a ki dr. Láng 
Lajos kormány képviselő úr, mint ministeri kiküldött 
által, megkötötte egyházunkkal azon szerződést, melynél- 
fog'va egyházunk egy uj iskola emelésre jelentékeny 
tőkeösszeget, az évi szükségletek könnyebb fedezhetésére 
pedig évenkénti 16,000 frtnyi államsegélyt nyert. Pulszky 
Ágost, akkoron volt közoktatásügyi ministeri állami-titkár 
úr és dr. Klamarik János ministeri tanácsos úr — a közép
iskolai ügy lelkes védője — hathatós közbenjárásukkal 
szintén biztosították a sikert, de le kell róvnunk még a 
köszönet adóját dr. Szilágyi Dezső Ő Nagyméltósága és 
városunk II. kerületének képviselője, Neiszidler Károly úr 
irányában is, a kik személyes befolyásukkal a magas 
kormánynál ügyünket hathatósan támogatták. Hogy a 
jelen magas közoktatásügyi kormány is meleg istápolója 
iskolának, arról dr. Wlassics Gyula közoktatásügyi minister
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úr Ő Excellentiája nemcsak szóval biztosította egyházunk 
nála járt küldöttségét, de tetteiben is nvilvánilotta.

Az állammal kötött szerződéssel, az állam sorakozott 
intézetünk és egyházunk jótevőinek sorába, mint leg
jelentékenyebb jótevője, éltetője iskolánknak s mi csak 
Isten áldásáért könyörgünk, kérve, hogy e szerződésből a 
hazai tudomány növelésének bő forrását engedje 
fakadni.

Egyrészről tehát a magyar törvényhozás bőkezűségé
ből, de másrészt áldozatokra mindig szívesen hajló 
pozsonyi egyházunk készségéből emelte községünk ezen, 
hazánk ezeréves fennállásának emlékünnepére mai napon 
felavatott új iskolai épületet, egy fekvésére nézve e város
ban talán a legkedvezőbbnek és szépségre nézve a leg
kiválóbbnak mondható s a mellett az egészségügyi követel
ményeknek is minden tekintetben megfelelő helyen, a kies 
Kis-Kárpátok tövében, a századokról regélő, most sajnos, 
romban heverő királyi várral szemben.

A szerződés megkötése után nyomban hozzáfogott 
egyházközségünk az építkezés kiviteléhez, egy épít
kezési bizottságot nevezett ki a közgyűlés, melynek gond
jaira bizta az építkezés keresztülvitelét, s úgy ezen 
bizottság szorgosságának, mint különösen egyházközségünk 
legmunkásabb tagjának, a mindig serény és éber Günther 
Mihály Vilmos úrnak, a vagyont kezelő választmány 
elnökének, köszönhetjük, hogy az uj épület, melynek 
alapkövét, egyházunk kitűnőségei, megyénk s városunk 
képviselői és számos vendég jelenlétében múlt évi 
szeptember hó 14-én letettük, immár teljesen befejezve 
és legnagyobbrészt felszerelve áll, úgy hogy az rendel
tetésének immár átadható.

Legyen tehát köszönet e mű összes létesitőinek s 
legyen jutalmuk azon szép s magasztos öntudat, hogy 
hazánk ifjúságának ismét egy újabb hajlékot teremtettek,
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a melyben az virágzást fog látni évek hoszú során által. 
Ügy legyen!

E lendületes és magas röptű szónoklat után Klamarik 
János clr. vallás- és közoktatásügyi ministeri tanácsos követ
kezőleg szóllott:

A vallás és közoktatásügyi minister úr akadályozva 
lévén a jelen ünnepélyen megjelenni, engem bízott meg 
képviseletével; megbízott azzal, hogy legmelegebb köszönetét 
fejezzem ki a megtisztelő' meghívásért; megbízott, fejezzem 
ki örömét, hogy a kultúra ismét egy palotával gyarapodott.

Méltóztassanak megengedni ez alkalommal, hogy 
egypár szóval személyes érzelmeimet is kifejezhessem. A 
jelen év Magyarországon a történeté; minden gondolatunk, 
minden érzelmünk és munkálkodásunk is a történeté. 
És a midőn egész lelkűnkből történetünkkel foglalkozunk, 
előáll a reformátió nagy korszaka is, melyet ép oly 
jelentőségesnek kell tekintenünk, mint a kereszténység 
meghonosításának korszakát. A kereszténység meghozta 
hazánknak a humanismust és a civilisatiót, a reformátió 
pedig megtanított bennünket a szabad gondolkodásra, az 
igazság szabad kutatására, sőt azt mondhatom, a refor
mátió val kezdődik az egyén szabadságának korszaka is. 
Hogy mily érdemei vannak, különösen Magyarországon, a 
protestantismusnak, felesleges fejtegetnem, mert az mindenki 
előtt ismeretes. De ha csak bepillantunk is történetünkbe, 
lehetetlen, hogy szemünkbe ne tűnjék e talaj is, melyen 
állunk, t. i. Pozsony városa, melynek még jelenlegi utczái 
is, mint egy történeti könyv mutatják, hogy történeti 
színhelyen állunk. Itt is szép napjai voltak a protestan
tismusnak bár sokszor fölötte súlyosak. Pozsony városá
nak evangélikus egyházközsége mindig nagy kitartással 
működött nemcsak a vallás, hanem a cultura érdekében 
is; iskolája közoktatásunk történetében a legszebb helyet



foglalja el. Hála ezért a protestantismusnak, hála Pozsony 
városa evang. egyházának. De ez az egyház nemcsak a múltban, 
hanem a jelenben is meghozza az áldozatokat, melynek egyike, 
hogy karöltve az állammal létesítette e szép palotát.

A midőn ezeket elmondom, egy óhaj támad lelkem
ben. Az egyház és a kormány, midőn e szép palotát 
megalkották, elvégezték a könnyebb munkát, hátra van 
azonban a nehezebb munka. És most a tanári testülethez 
fordulok. Rajta áll, hogy ez a csarnok nagy értékű 
legyen. Ez lesz a nagy munka, sokkal nagyobb, mint az 
volt, hogy e palota fölépült. Kívánom, hogy ez iskola 
legyen erős vára a nagy protestáns erényeknek, kívánom, 
hogy ez iskola legyen temploma az igaz hazafiságnak és 
a király iránti hűségnek, kívánom, hogy ez iskola legyen 
tűzhelye a Humanismusnak, világító tornya a szabad 
szellemnek, nagy műhelye a szorgalomnak és munkának. 
És uraim, tisztelt tanár urak, ehhez a nagy munkához 
kívánok önöknek erőt, lelkesedést és kitartást!

Ezen lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után Sapaarjay 
Emil dr. az iskolatanács elnökéhez Ľ  obrov its M átyás dr.-hoz 
fordulva imigyen szóllott:

„Mint az egyház és iskola felügyelője, e tisztemből folyó- 
lag és úgy is mint az építő bizottság elnöke az uj iskolai 
épületet ezennel átadom dr. Dobrovits M átyás úrnak a 
Lyceumunk felett őrködő iskolai tanács elnökének kérve 
őt, hogy úgy, miként azt eddig is hálásan tapasztalta egy
házunk, a jövőben is szívén hordja ifjúságunk sorsát és 
szokott bölcseségével vezesse iskolánk ügyét.“

Dobrovits Mátyás dr. az épület átadásának jelvényéül 
átvévén a fokapu kulcsait a következő beszédet mondotta:
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Mélyen tisztelt ünneplő közönség!

Ezen kulcs átvételével nagyrabecsült egyházi és 
iskolai felügyelőnk és az építkezési bizottság elnökének 
kezéből bizonyítom a pozsonyi egyház által kirendelt 
iskolai senatus kötelességét ezen intézet szellemi fejlő
déséről gondoskodni és biztosítom úgy titeket pozsonyi 
hitsorsosaimat, mind a hazai Protestantismus jelenlevő 
oszlopos tagjait, valamint a magas kormány képviselőjét, 
hogy míg ezen bizalmi állásban vagyok, ez intézetben a 
pozsonyi egyház kívánsága és akarata fog érvényesülni, 
hogy itten nemcsak az érettség tudományos fokát elérő 
ifjakat de hazafiakat fogunk nevelni, kik testestül 
lelkestől édes magyar hazánk, állami állásunk és a 
Protestantismus fenkölt tanaiért lelkesülnek és ezen 
háromságért egész életükön át munkájukkal, szívükkel 
és vérükkel helyt állnak.

A tanács legnagyobb gondja lesz, hogy ezen uj 
épületbe Lyceumunk évszázados fényes szelleme beköltözzék 
és biztos otthont találjon és hogy Bél Mátyás szava 
gyakoroltassék: „A tanítás czélja az, hogy nemcsak az 
é r t e l e m,  de az é r z e l e m  is nemesbüljön.“ E czél 
elérésére szükséges a tanári kar közreműködése, kinek 
Bél Mátyás ismét adja az irányt ezen szavaiban: „Nem 
az iskola pedantériájának kell nevelni az ifjakat, de az 
életnek“, n e m c s a k  t a n í t a n i  kel l ,  de n e v e l n i  is. 
Ez v o l t  e d d i g  specialis erénye tanárainknak, l e g y e n  
ez t o v á b b r a  is úgy  és ezen tudatban igen tisztelt 
igazgató úr! legnagyobb megnyugvással adom át e házat 
a pozsonyi egyház megbízásából kipróbált hazafiságának, 
atyai erélyének biztos kezébe.

Ti pedig fiatal barátaim, az egyház és haza reménye, 
kik ezen lélekemelő ünnepélynek irigylendő tanúi vagytok,



A természetrajzi tanterem.





49

legyetek derék ifjak, rajongva tudományért, mindenért, 
mi szép és erényes, hogy elérjétek a görög ideált a 
k a l l o k a g a t h i á t ,  de m i n d e n e k  e l ő t t  és m i n d e 
nek f e l e t t  legyetek m a g y a r o k ,  magyarok szívvel és 
lélekkel!

A lelkes éljenzéssel fogadott beszédre Zorkóczv Samu 
lyceurni igazgató következőkben válaszolt:

Mélyen tisztelt díszgyülekezet !
Tisztelt elnök úr !

A mai napnak nem az a jelentősége, mintha 
újonnan alapított intézetet igtatnánk be hazánk hasonló- 
rangú és célú iskolái sorába. A pozsonyi ág. hitv. evang. 
Lyceumnak már szép és nevezetes múltja van, mely úgy 
szeretett egyházunk, mint nemzetünk iránt mindenha 
megtette kötelességét s ép azért, midőn ma ezen a magas 
kormány s a pozsonyi evang. egyházközség közös 
áldozatkészsége folytán létrejött díszes épületet a jövő 
számára átveszem, teszem azt

egy szívélyes üdvözlet,
hálás köszönet és
egy őszinte ígéret kíséretében.

Szívélyesen üdvözlöm és üdvözlik velem együtt 
kedves tanártársaim ez uj „alma mater“ termeiben egye
temes egyházunk fennkölt szellemű főfelügyelőjét, a 
magas kormány nagyérdemű képviselőjét, kerületünk, 
esperességeink és a pozsonyi evang. egyházközség vezér- 
férfiait, a pozsonyi tankerület főigazgatóját, Pozsony városa 
és Pozsony megye, a testvérintézetek, a katonai és polgári 
hatóságok és hivatalok mélyen tisztelt képviselőit, iskolánk 
volt tanárait és tanítványait és midőn megjelenésüket
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szivem mélyéből köszönöm, kérem, tartsák meg intéze
tünket ezután is becses jóakaratukban.

Hálás köszönetünk illeti a magas kormányt, melynek 
nemes áldozatkészségét egyházközségünk érdemes fel
ügyelője már előttem kiemelte, továbbá a pozsonyi ág. 
hitv. evang. egyházközséget és annak vezető férfiait, kik 
megértve a haladó kor szavát bár államsegélylyel, mégis 
nagy áldozatok árán ezen uj alma matert létesítették. 
Különösen nem mulaszthatom el az alkalmat, hogy 
egy férfiúról meg ne emlékezzem, a ki sem időt, sem 
egészségét nem kímélve — mondhatnám ember feletti 
erővel fáradozott ez uj épület megteremtése körül. Jól 
tudom ugyan; hogy ö mindezt az ügy érdekében, nem 
pedig külső dicsőség reményében tette, jól tudom, hogy 
ezzel a veleszületett szerénységét bántanám meg, de szivünk 
sugallata késztet, hogy Günther Vilmos-m k., egyház- 
községünk derék vátasztmánvi elnökének ez ünnepélyes 
alkalommal az elismerés adójat lerójjuk.

Végül ígérjük mint kedves és szent kötelességet, 
hogy az intézetünkre bízott fiatalságot most és jövőben is 
felséges királyunk iránti tántoríthatatlan hűségre, drága 
magyar hazánk s kedves egyházunk iránti odaadó szere
teti^ vallásos és erkölcsös életre, tiszta jellemre és a 
tudományokban való haladásra fogjuk nevelni és tanítani, 
ígérjük, hogy a protestáns szabad szellemből kifolyólag 
más felekezetbeli tanítványaink vallásos meggyőződését 
úgymint a múltban, a jövőben is tisztán és érintetlenül 
hagyjuk s egyesülve a hazaszeretetben emberbecsülést, 
testvériséget, szabadság- és haladásért való lelkesedést 
iparkodunk beléjük önteni.

És most az ünnepélyes fogadalom perczében, hozzá
tok fordulok, kedves ifjak, kik annak hallói és megértői 
voltatok. Vallás, haza és a haladás ez az a három 
magasztos eszmény, melynek befogadására s állandó
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szeretetére akarjuk kiművelni lelketeket. De ez csak 
akkor fog sikerülni, ha nevelői, oktató s buzdító szavaink 
fogékony kebelre találnak nálatok. Tekintsetek tehát 
vissza egyházunk és nemzetünk viharos, de dicső múltjára, 
emeljetek oltárt lelketekben a szépnek, magasztosnak s 
ez ezredéves ünnepünkön, alma materünk megnyitásán 
ébredjen szivetekben e nagy és szent elhatározás:

Mindent elkövetni, hogy hazánknak és egyházunknak 
hozzátok kötött várakozásai beteljesedjenek!

Az éljenzés lecsillapodtával Albert József Iyceumi tanár 
lépett a szónoki emelvényre és elszavalta ünnepi költeményét, 
mely így hangzik:

Ünnepi óda.
lm áll a múzsák felszentelt csarnoka!
Buzgó háladal tör a mennybe fel;
És mig nagy ünnepet ül Árpád hona,
Zaja Kárpát ölén visszhangra lel.
Az ős Pozsony, az ős protestáns egyház 
Örömbe’, búba’, hazám, egy veled:
Felgyúl az oltár, átragad a szent láz 
S kicsinyje-nagyja áldozni siet.

A csarnok új, de szelleme a régi:
Imádni Istent s a szabadságot.
Ezért harczoltak Bocskay vitézi,
S a kis mustármag, im, felvirágzott.
A jövevény nem értve bár nyelvünket,
Megérti a szabadság szózatát,
S kik távol löldről hozzánk menekültek, 
Hitökért megszerették e hazát.

Miként száműzött népe Izráelnek 
Oltárt épít, kézben kard, kalapács:
Munkálva, küzdve templomot emelnek 
És iskolát néked, szent Haladás.

4*
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Te Szégner, Kilger, Szeleczky s többiek 
A hit szikláján költ bizalmatok,
Példátok látva buzdulnak a hívek 
S az új Sión dicsőén felragyog.

Derék ősök! Még emlékök is áldott!
Csodálva néz rájok e nemzedék ;
Vészben, viharban mind, egyig megállott, 
Jogukat elvenni nem engedék.
Mind fecske csügg rajongva kis hajiokán 
S ha vész feldúlja, meg’ újat emel,
Úgy tőnek ők s az új ezredév fokán 
Alma materünk, im új fényre kel.

Óh nemzetem, te nagy, nemes szenvedő! 
Szabadságért vivtál hány szent csatát!
Bérez, róna, völgység megannyi temető,
Hol hü magyar honáért sikra szállt.
De harezmoraj közt a múzsák hallgatnak, 
Már-már a nyers, vad korszak visszatér,
Ha városunk polgári nem virrasztnak:
S Pozsony, tiéd elsők közt a babér!

Van tudomány, a mely meddő, kietlen,
Az ilyen itt nem lelt soha tanyát.
De eszme, a mely nyugatról kireppen,
Hő ápolásra, hü szivre talált.
Nagy Bél Mátyás tanulmányi virágit 
Honi talajba köztünk ülteté 
S mig szellemi látókörünkön tágit,
„Hazád is ismerd!“ fennen hirdeté.

Ismerd meg és hibáit el ne takard!
De az idegent se imádd vakon!
Csiszold, csak tartsd magyarnak meg a magyart 
Nagyobb lesz úgy s állandóbb a haszon.
Mikor Rákóczy zászlaja porba hullt,
Honi tannyelvet itt követelénk.
S ez intézet, bár a zsarnokság úgy dúlt,
Maradt p r o t e s t á n s ,  m a g y a r  s a miénk.
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Jobb kor virradt. Az ég kegyelme árad. 
Elültenek a vészes - századok.
A zsarnokság ádáz dühe kifáradt.
Hon és egyház elvégre szabadok;
S mert együtt tűrtek, im, mostan karöltve 
E nemzet üdvén hogy’ munkálkodnak!
A múlt bűnéért a bosszú kitöltve:
Örvendj, óh népem, szebb hajnalodnak!

Lángol az oltár. Iskolánk vezéri!
Jertek és tegyünk ma szent fogadást!
Hogy hűségűnk az ősökét feléri 
S hogy nem választunk ösvényt soha mást! 
K i r á l y n a k  h ű s é g ,  t ö r v é n y n e k  t i s z t e l e t ,  
De a j o g é r t  k i t a r t á s  jelszavunk.
Betöltve tisztünk, a hála megillet,
Ha a honnak hű fiakat adunk.

S első virága az új ezredévnek,
Oh jer te is, lelkes múzsasereg!
Esküdj hűséget hazád szent nevének 
És zárd szivedbe alma matered!
Csak hadd zúduljon a sors bősz viharja,
Hadd törjön ránk száz irigy ellenünk,
Felzeng ajkunkon az ősi zsolozsma:
Er ős  v á r  a mi i s t e n ü n k  n e k ü n k !

A nagy hatással elszavalt és általános tetszést aratott 
gyönyörű költemény elhangzása után a vendégkoszorú az 
épület előcsarnokába vonult az épület záró kövének elhelye
zésére. Itt Síinmrjay Em il dr. egyház felügyelő következő 
szavakat intézte a jelenlevőkhöz :

„Elérkeztünk addig, hogy az uj épület utolsó 
zárókövét mélyen tisztelt vendégeink s egyházunk tagjai 
jelenlétében elhelyezhessük.

Nem lesz érdektelen talán az utókorra, ha néhány 
az épület létesitére s a mai korra vonatkozó feljegyzést



megörökítünk. Felkérem a jegyző urat, hogy az épület 
zárókövébe elhelyezésre rendeltetett emlékiratot felol
vassa.

Hirschmann Ferdinand egyházi jegyző erre a következő 
okmányt olvasta fe l:

A pozsonyi ág. hitv. evang. egyház Krisztus urunk 
születése után az ezernyolczszázkilenczvennegyedik esz
tendőben

I  Ferencz József

„0 cs. és apostoli királyi felségének dicsőséges uralko
d ása  alatt elhatározta, hogy 1606. óta fennálló Lyceu- 
„mának az oktatásügy mai követelményeinek megfelelő 
„díszes épületet emel és e végre az 1883-ik évi XXX-ik 
„törvényczikk intézkedései értelmében a magyar állam 
„támogatását is igénybe veszi.

-A szerződés Láng Lajos dr. országos képviselőnek 
„mint a magas kormány meghatalmazottjának sikeres 
„közbenjárására

báró Eötvös Lóránt dr.

„vallás és közoktatásügyi magyar királyi miniszterrel 
„1895. január hó 3-ikán ez értelemben megköttetvén a 
„pozsonyi evang. egyház az építkezés czéljaira a magyar 
„törvényhozástól nyolczvanezer forint államsegélyben ré
szesült. Erre az építkezést e helyen, Falb Pál polgártól 
„megvásárolt nagy teleknek a Védczölöpút és az Uj-Telep 
„kiszögellésénél lévő végében 1895. szeptember hó 14-én 
„az alapkő ünnepies letételével és az egek urához intézett 
„buzgó fohászszal megkezdette és 1896. szeptember hó 
„14-ikén Isten segédeimével bevégezte.

„Az épületet Alpár Ignácz vallás- és közokta
tásügyi építő mérnök terve szerint, Samarjay Emil dr. 
„a pozsonyi evang. egyház felügyelőjének és Günther 
„M. V ugyanezen egyház gazdasági választmányi elnö
kének serény és körültekintő felügyelete alatt K ittler  
„és Gratzl pozsonyi építő mesterek építették. Összes
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„költsége 193 ezer forintot tett. Felavatása és magasztos 
„rendeltetésének való átadása

losonczi Bánffy Dezső báró 
„magyar királyi miniszter elnök és

Wlassics Gyula, dr.

„vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter alatt 
„1896. szeptember hó 20-én volt. Miután ez évben ülte 
„meg a magyar állam ezer éves fennállásának emlék
ünnepét, az egyház az épület felavató ünnepét az ezred
é v e s  nemzeti ünnepek egyik mozzanataként szent áhí
ta tta l és nagy fénynyel ünnepelte meg.

A mennyei atya, ki a hitbuzgó elődök által alapított 
iskolát, a magyar protestáns egyház ezen erős Sionját, 
háromszáz éven át súlyos megpróbáltatások között meg
tartotta és végtelen kegyelmével elárasztotta, terjeszsze ki 
áldó és védő karjait ennek uj otthonára is és óvja meg azt 
minden bajtól és szerencsétlenségtől. Áldja meg az épület 
megalkotóit és létre hozóit, áldja meg a benne működő 
oktatókat és a tudományok végett ide sereglő ifjakat! Adja, 
hogy benne az ifjú nemzedék mindenkor az igazi bölcsesség
ben és alapos tudásban, a tiszta hazaszeretetben és az 
evangéliumi hithűségben neveltessék és taníttassák és a 
drága „alma mater“ az uj ezredévben is, mint az életerős 
kaptár uj rajokat, úgy uj meg uj nemzedékeket bocsásson 
ki, kik a hazának és az emberiségnek hasznos tagjaivá válván 
békében komolyan munkálkodni, veszélyben hősiesen harczolni 
tudnak hitért, hazáért, királyért!

Úgy legyen!

Ezen okmányhoz egy jegyzék csatoltatott, melyre fel 
volt jegyezve a magyarhoni ev. egyetemes egyház tiszt
viselőinek, a kerületek püspökeinek, a dunáninneni ev. egyház- 
kerület és a pozsonyi esperesség tisztviselőinek a névsora. 
Külön ívekre sajátkezüleg jegyezték fel neveiket a pozsonyi 
ev. egyház tisztviselői, a választmány, az iskolai senatus és 
iskolaszék tagjai, a lyceumi tanári kar és az elemi iskolák 
tanító kara, végül az 1896 97-iki iskolai évre beírt lyceumi
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tanulók. Mind ez adatok az 1896-iki vagyis az ezredévi álla
potokat tüntetik fel. A jelenvolt illustris vendégek mint 
Szilágyi Dezső, Prónay Dezső báró, Baltik Frigyes, Láng 
Lajos dr, Klamarik János dr., Neiszidler Károly stb. szintén 
felirták neveiket egy ív papirra. Mindezen okmányok, vala
mint Szalavszky Gyula megyei főispán üdvözlő távirata egy 
rézszelencébe helyeztettek, mely a zárókővel együtt be
fal áztatott.

Trsztyénszky Ferenc esperes hálaadó fohásza és a lyceumi 
tanulók énekkara által elénekelt Hymnus fejezte be az emlé
kezetes ünnepet, mely után a vendégek az épület helyiségeit 
tekintették meg.

* **

Déli két órakor az egyház a „Magyar Királyhoz“ címzett 
szállóban fényes díszebédet adott a meghívott vendégek tiszte
letére, melyen mintegy 160-an vettek részt. A felköszöntők 
sorát Samarjay Emil dr. nyitotta meg poharát hazánk fel
kentjére emelvén. Trsztyénszky Ferenc Prónay Dezső báró 
egyetemes felügyelőt, Dobrovits Mátyás dr. Wlassics Gyula 
közoktatásügyi ministert és Klamarik János dr. ministeri 
tanácsost, Dröxler Gusztáv polgármester a Lýceum fejlődését, 
Zorkóczy Samu Dröxler Gusztávot, Láng Lajos Baltik Frigyes 
püspököt, Albert József Pirchala Imre tankerületü főigaz
gatót, Mockovcsák főesperes a lyceumi tanári kart éltették. 
Szilágyi Dezső képviselőházi elnök feszült figyelem közt a 
vallási türelemről, az egyéni meggyőződés tiszteletéről és a 
szabadság szeretetéből beszélt. Klamarik János dr. ministeri 
tanácsos nagy éljenzés közt felemlítette, hogy a pozsonyi 
ev. Lýceum a 111-ik iskolai épület, mely állami segítséggel 
emeltetett. A magyar kultúra felvirágzására ürítette poharát. 
Még sok érdekes felköszöntő hangzott el ezután és a ven
dégek emelkedett hangulatban a késő estvéli órákig voltak 
együtt.

Üdvözlő iratokat küldtek az eperjesi collegium, a sel- 
meczi és soproni Lyceumok, a budapesti, szarvasi, késmárki, 
rimaszombati ev. főgymnasiumok, a besztercebányai és aszódi 
ev. algymnasiumok, Wigand Mór úr pozsonyi birtokos Mün
chenből. * **
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Adja az ég, hogy a felavató ünnepségen elhangzott ke
gyes óhajok és buzgó kívánságok beteljenek és Lyceumunk 
uj otthonában liáborítatlanúl teljesíthesse magasztos rendel
tetését és legyen égő szövétneke a rendületlen hithűségnek 
az igaz tudománynak és a tiszta hazaszeretetnek mind az 
időknek végéig!

Dii! date, quae precamur 
Tempore Sacro.

M arkusovszky Sámuel.
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S z á m a d á s
a pozsonyi ág. hitv. evang. Lýceum ifjúsága részére 

adományozott zászló költségeiről.

B e v é t e l .

Az adakozók névsora.

Samarjay E m ilné ..................... 10 frt — kr
báró Nyáry Béláné . . . . 5 » — »
Török-kanizsai Schulpe György 1 » — »
özv. Schulpe Emilné 3 » — »
Schulpe A l f o n z ..................... 1 » — »
Dr. Tauscher Béláné 5 » — »
Marie I n d r á k ........................... 3 » — »
Toperczer Károly..................... 3 » — »
R. Glatz ................................ 2 » — »
Jurenák Károlyné..................... 2 » — »
Kneusel-Herdliczka Adolfné 2 » — »
Zorkóczy S a m u ..................... 5 » — »
Dr. Nagy Vilmos . . . . 3 » — »
Dr. Vida G é z a ..................... 5 » — »
Dr. Samarjay Emil . . . . 10 » — »
Láng L ajos................................ 15 » — »
Dr. Solowij Adám . . . . 2 » — »
Sofie Habermann..................... 2 » — »
Emilie K l a u s ........................... 1 » — »
Richter E d e ........................... — » 50 »
Louise W i g a n d ..................... 2 » — »
Anna O dörfe r.......................... 1 » — »
Pauline H u b e r t ..................... 10 » — »
Marie L e w iu s .......................... 2 » — »



Just V ilm a ...............................  1 frt — kr.
Schwantzer Karolín . . . .  2 » — »
Albrecht Karolina . . . .  2 » — »
Nitsch. Michael..........................  1 » — »
Welser M ic h a e l ..................... 1 » — »
Welser A n d r á s ..................... 1 » — »
Macher Ferdinánd . . . .  1 » — »
T h alw itze r...............................  5 » — »
Habermann E rn ő .....................  3 > — »
Pallehner M a tild ..................... 5 » — »
Emilie v. S ő l t z .....................  1 » — »
Stromszky Emilné . . . .  2 » — »
Habermann Gusztáv . . . .  1 » — »
Unghváry Vilmosné . . . .  1 » — »
Hutter E l i s e ..........................  2 » — »
Plachý Bertalanná . . . .  2 » — »
Szilágyi D e z s ő ..................... 10 » — »
Blaser S u s a n n a .....................  2 » — »
Jäger V i l m a ..........................  3 » — »
Lerchner L o re n z .....................  1 » — »
Dobrovits V ilm a .....................15 » — »
Péterffy L o u i s a .....................20 » — »
B e c k n é ....................................  1 »  — »
Pisztóry I d a ..........................  5 » — »
Dr. C e l l e r ...............................  2 » — »
P. Wendler ..........................  1 » — »
Jónás-Burow I d a .....................  1 » — »
Hauer M in n a ..........................  1 » — »
Schmidt L o t h á r .....................  5 » — »
Seemann Augusta . . . .  2 » — »
Herzka P a u l i n a .....................  1 » — >
Haller Gisella . . . . . .  1 » — »
Forray E r n ő .......................... 10 » — »
Bottló K á ro ly ..........................  2 » — »



Stiegler I d a ..................... 2 frt — kr.
Günther Vilma . . . . 2 » — »
M.  N....................................... 1 » — »
K.  A ...................................... 2 » — *
Bode Ferencz és Emília 2 » — »
A. M...................................... 1 » — »
Nirschy L .............................. 1 — »
Zambach Teréz . . . . 2 — ' »
H.  K ...................................... 1 » — »
Scheffer............................... 1 » — »
Kraft G.................................. — » 50 »
Wichmann Adolf . . . . 1 » — »
Grüneberg Frigyes 1 » — »
Sandtner Kath...................... 1 » — »
Heischmann Therese 1 » ■ - »
M ih á ly i............................... 2 » — »
Píaff K á r o l y ..................... 2 » •— »
R............................................. » — »
Grüneberg Károly és József 5 » — »
Dr. Michaelis Béla 2 » — »
Kruse C................................. 1 » — »
C. H ....................................... 1 » — »
Slubek Gyula és neje . 10 » — »
Schmidt Gyuláné . . . . 5 » — »
Weisz Tivadar . . . . 3 » — »
K is m á r to n y i ..................... 4 * — »
Slubek Gusztáv . . . . 5 * — »
Schmidt A n n a ..................... 5 * — »
Weisz L á s z ló ..................... 3 » — »
Fülep ............................... 5 » — »
V iz k e le ty .......................... 2 » — »
Jeszenszky Cornelia . 5 » — »
Andrae E r n ő ..................... 2 » — »
Dr. K a n k a .......................... 2 » — »

összesen: 298 frt 50 kr.
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K i a d á s .

1896. május 1-én: Oberbauer 
Mátyás utóda czégnek fogla
lóul .....................................100 frt — kr.

július 15-én: a zászló vitelbére
f e j é b e n ...................... 4 » 75 »

július 22-én : Oberbauer Mátyás 
utóda czégnek számlája ki-
egyenlítéséül .....................  204 » — »

szept. 24-én: Thier kárpitosnak
a zászló kiállításáért . . .  1 » —

összesen: 309 frt 75 kr.
Bevétel: 298 » 50 »

Túl kiadás : 11 frt 25 kr.
Ez összeget Dr. Samarjay Emil úr egyenlí

tette ki.



J E L E N T É S

Ä T A N I N T É Z E T  Á L L A S Á B Ó L

AZ 1896/97-IK ISKOLAI ÉVBEN.

'

Lýceum É rtes ítő je . Ő





I. A lýceum kormánya.
1. A l ý c e u m  f e l ü g y e l ő j e :  dr. Samarjay Emil.
2. F ő i s k o l a i  t a n á c s :  Elnök: dr. Dobrovits Mátyás; 

alelnök: Sziklai Ottó; jegyző : Márton Jenő. Választott tagok: 
Beck Vilmos, dr. Celler Nándor, Chalúpka András, Fiilep 
Jónás, dr. Hauer Ernő, dr. Kanka Károly, dr. Kollárik József,
J. Péterffy Zoltán, Richter Ede, Samarjay Mihály, dr. Schulpe 
György. — Hivatali állásuknál fogva: Trsztyénszky Ferencz, 
Fürst János, Ebner Gusztáv, Schmidt K. J., Zorkóczy Samu, 
dr. Masznyik Endre, Adamis Károly.

II. Tanári testület.

Ň
CG

'O

o
A tanár neve. Tantárgy és osztály.

ú
s•o
■-S Jegyzetek.

i A d a m is  K á r o ly  
r. tanár.

Vallás I. a. b., II., IV., V. 
Latin nyelv II.
Magyar nyelv II.

18 A II. osztály főnöke.

2
A lb er t J ó z s e f  

r. tanár.

Latin nyelv IV.
Magyar nyelv I. b., IV., 

VII., VIII.
Bölcsészet VIII. 
Görögpótló magyar VIH.

23
A IV. osztály főnöke. 
Az ifjúsági önképző kör 

elnöke.

3 G y á r ik  M á rto n  
r. tanár.

Földrajz I a., I. b., II., 
IV., VII.

Történet VI., VIII.
22

A VI. osztály főnöke.
A földrajzi és történeti, 

valamint az érem- és 
régiséggyűjtemény őre.

4 K a r m a ik  K á r o ly  
r. tanár.

Vallás III.
Latin nyelv VI. 
Történet III., IV., V.

1G

5 H a zs lin s zk y  K .  
r. tanár.

Rajzoló geometria I—IV. 
Görög pótló rajz V—VIII. 
Szépírás I a., b., II. 
Szabadkézi rajz I—VIII.

24 A rajzszertár őre.

6
K irsc k m a n n  

N á n d o r  
r. tanár.

Mennyiségtan I a., IV., 
V., VI., VII., VIII. 

Német nyelv VIII.
20

Az V. és II. félévben a 
VIII. osztály főnöke.

Az ifjúsági könyvtár őre 
és a daloskor és a gyors
írók körének elnöke; 
tandíjkezelö.

7 L a sse t G yu la  
r. tornatanár. Torna I—VIII. 18

5*
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C
A tanár neve. Tantárgy és osztály.

H
et

i 
ór

as
z.

Jegyzetek.

1

8

~

9

d r . L o so n czi L a j.  
r. tanár.

Latin III.
Magyar III., V., VI.
Görög V.
Német III.

24
j  A III. osztály főnöke.
! Az önsegélyző intézet al- 

elnöke. A tanári érte
kezletek jegyzője.

\M arlíusovszlcy S . 
r. tanár.

Latin nyelv VIL, VIII. 
Görög nyelv VI., VII. 
Görög pótló magyar V., 

VI., VII.
24 A VII. osztály főnöke.

A lyceumi könyvtár őre.

r  10

M á r to n  Jenő  
r. tanár.

Latin nyelv I. a., I. h., V. 
Magyar nyelv I. a. 
Görög nyelv VIII.

25

Az I. a. és I. b. osztály 
főnöke.

A gyámegyesület és a 
zeneegyesület elnöke.

Az alumneum és convic
tus gondnoka.

K  .

l l |  S zép  R ezső  
r. tanár.

I

Phys. földrajz III. 
Természetrajz IV—VI. 
Számtan I b., II., III. 
Német VI.

25 A természetrajzi gyűjte
mény őre.

1 9 j  T rsz ty é n szh y  F .  
r. tanár. Vallás VI—VIII. 6

13 Z o rk ó c zy  Sam u  
igazgató tanár Physika VIL, VIII. 8

A lýceum igazgatója.
A természettani szertár 

őre.
Az önsegélyző intézet 

elnöke.

14 F r ü h w ir th  L a jo s  
ág. ev.népisk. tanító. Ének I -IV . 3

15 d r . W a g n er  L a j .  
áll. föreálisk. tanár.

Tót nyelv I—VIII. 
A II. félévben :  
Német V. VII.

6 A szláv philologiából ké
pesített tanár.

16 B alogh  E lem ér  
ev. ref. hitoktató. Vallás I—VIII. 4 A helybeli ev. ref. egy

ház lelkésze.

17
p *

P in té r  R a fa e l  
r.  kath. hitoktató. Vallás I—VIII. 5

^  1 9 i

d r . D á v id  G y u la
izrael. hitközség 

lelkésze.
Vallás I—VIII. 2

G rü n sfe ld  A d o lf  
izrael. hitközségi í 

vallástanitó
Vallás I—VIII 4
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III. Tantárgyak és tankönyvek .*)
a) Kötelező tantárgyak.

Első A) és  B) o sz tá ly .
V a 11 á s t a n hetenkint 2 óra. Ótestamentomi történetek 

alapján hit- s erkölcstani igazságok és elvek fejtegetése. T.
K. Bereczky Sándor „Bibliai történetek.“

La t i n  n y e l v  h. 6 óra. A gyakorlókönyv olvasmányai 
alapján a névragozás, nemi szabályok, a főnév s a hozzá- 
fűzödő névszók egyezése, melléknevek fokozása, határozók, 
elöljárók. Esse ige és összetételei. Cselekvő ige ragozása. 
Iskolai dolgozatok száma 14. T. K. Pirchala Imre latin nyelv
tana; Latin olvasó- és gyakorló könyvének I. része.

M a g y a r  n y e l v  hetenkint 4 óra. A hangok, mondatok, 
mondatrészek; a mondatok nemei; a beszédrészek; az ige s 
teljes ragozása; a névszó mint alany, tárgy és határozó; a 
jelző és fajai; az állítmány és kiegészítője. Szóképzés; tövek, 
képzők, ige- és névszóképzés ; összetett szavak. Olvasmányok 
elemzése és tartalmuk elmondása. Költemények emlékelése. 
Havonkint két Írásbeli dolgozat. T. K. Szinnyei ,1. iskolai 
magyar nyelvtana I. és olvasókönyve I.

F ö l d r a j z  h. 4 óra. Európa földrajza. T. K. Laky D. 
I. r. és Lange-Cherven atlasza. Térkép-olvasás.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Alapfogalmak. Számlálás. 
A négy alapművelet nevezett és nevezetlen egész számokkal. 
Mértékek. Pénzrendszerünk. A négy alapművelet tizedes tört- 
számokkal. A számok szerkezete. Az oszthatóság ismertető 
jelei. Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többes. A 
közönséges törtek keletkezése és fajai. Különböző törtek 
értékének összehasonlítása. A tört bővítése és rövidítése. 
Alapműveletek közönséges törtekkel. T. K. Dr. Gerevich 
Emil és Orbók Mór „Számtan“.

Rajz.  g e o m e t r i a  h. 3 óra. A rajzeszközök megismer
tetése. A mértan elemei, pont és egyenes. Síkidomok. Ferde 
irányok. Egyenes vonalak nagysága. Távolságok geometriai 
összeadása, kivonása, sokszorozása és osztása. Távolságok 
arányos osztása. A szögek. A kör. A szögek mérése. A 
szögekkel való alapműveletek. A kör részekre való osztása. 
Szabályos sokszögek. A kör kerületének kiszámítása. 
Területmérés. Centricus és axiális szimmetria. Ellipsis, tojás
idom és csigavonal. Ékítmények és padozatminták rajzolása. 
T. K. Landau. Wohlrab. Rajz. geometria I.

*) A lefolyt évben követett tanterv átmenetet képez az állami tanterv
hez. Innen van, hogy bizonyos tantárgyak egyes fejezetei két osztályban is 
taníttattak.
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S z é p í r á s  h. 1 óra .Magyar folyóírás.
É n e k  h. 1 óra.
T o r n á z á s  h. 2 óra.

M ásodik o sz tá ly .

V a l l á s t a n .  h. 2 óra. Újszövetségi történetekkel kap
csolatban a fö'bb hit- és erkölcstani igazságok. T. K Bereczky 
Sándor „Bibliai történetek.“

L a t i n  nyelv h. 6 óra. a) Olvasmány: De Attila, Hun
norum rege (1—4). De bello Troiano (5—8.) De erroribus 
Ulixi (9—20). De regibus Romanis (21—25). De libera civitate 
(26—30). b) Nyelvtan. Teljes igeragozás az activum és pas- 
sivumban, a deponens igék, a coniugatio periphrastica, a fél 
deponens, tőváltoztató és hiányos igék. A múltévi tananyag 
kiegészítéséül a görögből átvett nevek alakjai, a ragozhatat- 
lan, az egyes esetekkel bíró szók, a számra nézve hiányos 
és bővelkedő nevek alakjai, a rendhagyó fokozás, a praepo- 
sitiók, a számnevek és névmások. Kéthetenkint zárthelyi 
Írásbeli dolgozatok. T. K. Pirchala Imre latin nyelvtana, 
olvasó- és gyakorló-könyve.

M a g y a r  n y e l v  h. 4 óra. Olvasmányok, azok tartalmi 
magyarázása és tartalmuknak szabadon való elbeszélése. 
Költemények emlékelése. Nyelvtan. A határozók és ige- 
kiegészítők tana. Összetett mondatok, mellé- és alárendelt 
mondatok viszonya és nemei. Összevont mondatok. Több
szörösen összetett mondatok és körmondatok. Kétheten
kint zárthelyi Írásbeli dolgozatok. T. K. Szinnyei J. iskolai 
magyar nyelvtana II. r. és olvasókönyve II. r.

F ö l d r a j z  h. 4 óra. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausz
trália leírása. A föld megismerésének rövid története. Tér
képek olvasása és készítése. T. K. Laky D. II. és Lange- 
Cherven atlasza.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A számítás gyorsítása. 
Korlátolt pontosságú számítások. Arányos mennyiségek. 
Százalékszámítás. Arányok és aránypárok. Egyszerű és 
összetett hármas szabály. T. K. dr. Beke Manó „Számtan.“

Rajz.  g e o m e t r i á k .  3 óra. A kör rectificatiója. Rokon 
idomok. Területmérés. Centrikus és axiális szimmetria. 
Elipsis, tojásidom és csigavonal. Elemi stereometria, egyúttal 
axonometria. Vetülettan, egy és két képsikra. T. K. Landau- 
Wohlrab Rajz. geometria I. és II.

S z é p í r á s  h. 1 óra. Német folyóírás az ütemező mód
szer szerint. Magyar folyóírás ismétlése. Utolsó időszakban 
a rond-irás.

É n e k  h. 1 óra.
T o r n á z á s  h. 2 óra.
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H arm adik  osztály .
V a l l á s  t an li. 2 óra. Kér. egyháztörténet, különös te

kintettel a magyarhoni reformatio történetére. A keresztény
ség felekezeteinek rövid megismertetése. T. K. Pálfy József. 
„A kér. anyaszentegyház rövid története“ kisebb kiadás.

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra. Olvasmány: A rómaiak tör
ténetéből : I. Élőkor. Aeneas megtelepedik Latiumban. Aeneas 
a rutulusok és etruscusok ellen való harczában elesik. 
Aeneas utódai. Numitor és Amulius. Romulus és Rémus ifjú
sága. Amulius halála. Róma városának alapítása, — II. a 
királyok kora egészen. Költői olvasmány: Phaedrusi mesék. 
Gabii capti, Daedalus és Ikarus emlékelve is.

— Mondattan: állítmány és alany, a jelző, az értelmező. 
Az accusativus, dativus, genetivus és ablativus eseteinek 
használatára vonatkozó szabályok. Extemporalék és Írásbeli 
gyakorlatok a mondattani szabályok begyakorlására. Beszéd- 
gyakorlatok. T. K. Elischer József „Latin olvasókönyv a 
gymnasium III. és IV. osztálya számára“. Pirchala Imre: 
Latin nyelvtan.

M a g y a r n y e l v  h. 3 óra. Olvasmány: A magyar becsület 
szó. Kont. Mátyás anyja. Mátyás király. Mátyás király Gömör- 
ben. A régi római és görög világból. Az olvasmányok tartal
mának szabadon való elbeszélése; költemények emlékelése. 
Rendszeres magyar nyelvtan: hangtan, szótan synonymák, 
mondattan. A v-rsről általában s a magyar hangsúlyos verselés 
törvényei. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat. T. K. Szinnyei J. 
Rendszeres magyar nyelvtana és magyar olvasókönyve 
III. rész.

N é m e t  n y e l v  h. 4 óra. Névragozás, melléknevek 
fokozása, igeragozás, kötőszók, praepositiók. Olvasmányok 
fordítása és elbeszélése; költemények emlékelése. A nyelv
tani oktatással és az olvasmányokkal kapcsolatos házi és 
iskolai dolgozatok. T. K. Felsmann német nyelvtana és 
olvasókönyve I. r.

T e r m é s z e t t a n i  f ö l d r a j z  h. 2 óra. Physikai elő
ismeretek. A szilárd, folyékony és légneiríű testek tulaj
donságai. A meleg hatása. A halmazállapot változása. Hang- 
és fénytünemények. Mágneses és elektromos tünemények. — 
A föld alakja és ábrázolása. A földet alkotó anyagok kiilön- 
félesége: szárazföld, víz és levegő. Az égboltozat s a rajta 
látható csillagok mindennapi látszólagos mozgása. A föld moz
gása saját tengelye s a nap körül. A földövek. A kiima. A 
hold keringése a föld és a nap körül. Földünk állása a nap
rendszerben. T. K. Scholtz és Ráth : A math. és phys. földrajz 
elemei.

T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. Magyarország története s jelen 
állapotának vázlatos ismertetése. T. K. Gaál Mózes és Hel-



már Ágost „Magyarország története“, Helmár Ágost fali tér
képének használatával.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Kamatszámítás. Állam- és 
értékpapírok. A váltó és leszámítolása. A határidő számítás. 
Kamatos-kamatszámítás. Egyszerű és összetett arányos osz
tás. Elegyítési számolás. Arany- és ezüstárukra és érmekre 
vonatkozó számítások. T. K. dr. Beke Manó „Számtan“.

R a j z o l ó  g e o m e t r i a  li. 2 óra. Az idomok másolása. 
Az egyenes vonalú síkidomok alakítása. Az idomok osztása. 
Helyszínrajzok készítése. Görbe vonalú idomok. A kör érin
tője és húrja. A körben előforduló szögek közti összefüggé
sek. Két körnek viszonylagos fekvése. Szabályos sokszögek 
szerkesztése. A kör területe. A kúpszelet vonalak. A kör 
evolvense. A cykloisok. A csigavonalak. T. K. Landau-Wohl- 
rab. Rajzoló geometria III. és IV.

É n e k  h. 1 óra.
T o r n á z á s  h. 2 óra.

N egyedik o sz tá ly .

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Keresztény hit- és erkölcstan. 
T. K. Bereczky Sándor: Kereszt, hit- és erkölcstana.

L a t i n  n y e l v  h. 6 óra. Olvasmány heti három órában: 
Elischer olvasókönyve alapján. A patríciusok és plebeiusok 
egyenetlenkedése. Secessio plebis. Coriolanus. A Fabiusok. 
Cincinnatus. Ovidiusból: Fabii ad Cremeram. Philemon et 
Baucis. Phaedrusból mesék. A költői olvasmányokat emlékel- 
ték is. Mondattan és gyakorlása heti két órában: a főnévi 
igenevek használata. Igeidők és módok használata. Az össze
tett mondat. Mondatok mellérendelése és alárendelése. írás
beli dolgozatok hetenkint egy órában. T. K. Elischer Latin 
olvasókönyv a III. és IV. osztály számára, Pirchala Latin 
nyelvtan.

M a g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Toldi I—XII. énekének 
tárgyi és alaki elemzéssel való olvasása. Ez alapon a verses 
elbeszélő előadás sajátságai. Toldi a hagyományban. Toldi a 
költészetben. Népies elbeszélés. Képes beszéd. Költemény. 
Az időmértékes vers. Az olvasókönyv alkalmas szemelvényei 
alapján: a stilus; a stíl magyarsága, világossága, szabatos
sága, ereje, csinossága. A Toldiból könyv nélkül is tanult 
részletek népies szólásmódjaiból és képes szófiizéseiből a 
szó és gondolat alakzatok. Kéthetenkint Írásbeli dolgozatok. 
T. K. Góbi Imre magyar irálytana és Lehr Albert „Arany 
János Toldija.“

N é m e t  n y e l v  h. 3 óra. Az alaktan ismétlése. Mondat
tan. Helyesirástan. Költői és prózai olvasmány és annak 
elemzése. Költemények magyarra való fordítása és emléke-
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lése. Havonkint két Írásbeli dolgozat. T. K. Albrecht J. német 
olvasókönyve II.

F ö l d r a j z  h. 2. óra. Az osztrák-magyar birodalom 
politikai földrajza. Térképek olvasása és készítése. T. K. 
Scholtz Albert: az osztr.-magyar monarchia földrajza és 
Kozma Gyula atlasza.

T ö r t é n e t  h. 3 óra. A keleti népek, a görögök s 
macedónok története. A rómaiak története. T. K. Mangold: 
Világtörténelem I. Térképek : Kiepert, Görögország és Italia.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. Bevezetés. A természetes 
számok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása és 
osztása. A tört, a negatív és relatív számok összeadása, ki
vonása, szorzása, hatványozása és osztása. Fontosabb hánya
dos alakok és a geom. haladvány. Az osztás mint mérés. Első
fokú egyenlőségek. T. K. Moőnik-Klamarik-Wagner Algebrája. 
VII-ik k.

R a j z o l ó  g e o m e t r i a  h. 2 óra. Stereometria és 
axonometria. Vetülettan egy és két képsikra. T. K. Landau- 
Wohlrab „Rajzoló geometria". II.

T e r m é s z e t r a j z  h. 3 óra. Chemiai előismeretek. Az 
ásványok alaktani és physikai tnlajdonságai. A fontosabb 
ásványok és kőzetek megismertetése. Geológiai korszakok. 
T. K. dr. Sterényi Hugó: Ásványtan.

Én e k  h. 1 óra.
T o r n á z á s  h. 2 óra.

Ötödik o sz tá ly .

Va l l  ás tan h. 2 óra. A biblia ismertetése. Válogatott 
szakaszok olvasása és magyarázása. T. K. Batizfalvy István 
„Biblia ismertetés az evangélikus gymnasiumok felsőbb osz
tályai számára.“

Lat i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasmány: Livius XXL k. 
1—38 fej.; szemelvények a római lyrai költészetből, főképen 
Ovidius költeményeiből. Egyes versek emlékelése. A stílus- 
gyakorlatokkal kapcsolatban mondattani ismétlés, különösen 
az igeidők és módok használatának szabályai. T. K. Livius 
XXL és XXII. k. (kiadta Bartal-Malmosi) Pirchala: Anthologia 
Latina. Pirchala: Latin stílusgyakorlatok az V. o. számára 
és Pirchala: Latin nyelvtan.

Gö r ö g  n y e l v  h. 5 óra. Attikai nyelvtan a iu végű 
igékig olvasmányok alapján. A nyelvnek szóban és Írásban 
való folytonos gyakorlása. T. K. Hintner-Schill görög nyelv
tana és Dr. Maywald József görög olvasókönyve.

Ma g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Székely népballadák; Kis
faludy K., Czuczor, Vörösmarty, Kölcsey, Garay, Tompa, 
Petőfi, Tolnai Lajos, Kiss József kiválóbb — Arany János 
összes balladái alapján: a nép és műballada sajátságai, a



74

műballada fejlődése irodalmunkban. Lyrai költemények alap
ján a lyra sajátságai. Rendszeres verstan: a classicus, 
modern és magyar verselés. A szerkesztéstan törvényei, el
rendezés és feltalálás, olvasmányok alapján. — Havonként 
írásbeli dolgozat. T. K. Négyesy László szerkesztéstana. 
Greguss-Beöthy: Magyar balladák.

N é m e t  n y e l v  h. 3 óra. Olvasmány: Herder Cidjéböl 
I—II. Goethe: Der Fischer. Der Sänger. Der Zauberlehrling. 
Legende. Uhland: Klein Roland. König Karls Meerfahrt Der 
Schenk von Limburg. Schwäbische Kunde. Des Knaben 
Berglied. Platen: Das Grab im Busento. Heine: Die 
Grenadiere. Loreley. A költemények fejtegetése és emléke- 
kelése. Próza. Ovidius: Die lyrischen Bauern. A. Humboldt: 
Grenzländer der Steppen und Wüsten Südamerikas. J. G. 
Förster: Der Dom zu Köln. Goethe: Reise auf den Gotthard. 
Alak- és mondattani ismétlések, helyesírási gyakorlatok. 
Havonkint egy iskolai Írásbeli gyakorlat: a költemények 
tartalma, fordítások magyarból. T. K. Hoffmann Mór Német 
tan- és olvasókönyv. III. kötet. Endrei Ákos Német stílus
gyakorlatok.

T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. Középkor története. T. K. dr. 
Mangold L.: Világtörténelem. II. Térképek: Spruner-Bret- 
schneider féle történelmi fali térképek.

M e n n y i s é g t a n  h. 4 óra. A l g e b r a .  A IV. osztály 
tananyagának átismétlése után : arányok és aránypárok. Az 
elsőfokú egyenlet két ismeretlennel. Az egyenletek alkal
mazása. A kéttaguak magasabb hatványai. Az arith. halad- 
vány. A gyökök. Négyzetek négyzetgyöke, gyökvonás tizedes 
számokból, az irrationalis és imaginarius négyzetgyök. A 
tiszta négyzetes egyenlet egy ismeretlennel. Számműveletek 
négyzetgyökökkel. Az irrationalis és imaginarius nevező el
távolítása. A köbgyök. — P l a n i m e t r i a .  Egyenes és kör. 
A szög. Egyenlőközű egyenesek. A sokszög szögei. Az össze
vágó háromszögek és sokszögek. A távolságok aránya. A 
sugár-rendszer és az arányos távolságok. A háromszögek és 
sokszögek hasonlósága. Pythagoras tantétele. A területek 
egyenlősége, arányossága és mérése. A körtan. T. K. Moénik- 
Klamarik-Wagner „Algebra“ és „Geometria."

T e r m é s z e t r a j z  h. 2 óra. Növénytan. Egyes növé
nyek leírása. Alaktan. Szövettan. Rendszertan. A virágtalan 
növények főbb csoportjai. A virágos növények nevezetesebb 
osztályai, rendjei és családjai. T. K. Roth S. Növénytan.

G ö r ö g  p ó t l ó  m a g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s  h. 2 
óra. I. Magyar Irodalmi olvasmányok: a) prózaiak — Sala
mon : A Hunyadiak kora. Kazinczy és Berzsenyi levelei. 
Kölcsey emlékbeszéde Berzsenyi Dániel fölött. A magyar 
nyelv ügyében. Költői olvasmányok: Baróthi Szabó Dávid: 
Egy ledőlt diófához. Révai: a kikeletről. Virág B.: Lantom-
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hoz. Berzsenyi D.: A magyarokhoz. A felkelt nemességhez. 
Fohászkodás. Az én osztályrészem. Közelítő tél. Horatiushoz.
II. Görög irodalmi olvasmány: Thukydides történeti műve,
I. könyvéből: Bevezetés. A háború okai. Athén hatalmának 
megalapítása. A Il-ik könyvből: Perikies halotti beszéde. 
Halálvész Athénben. Perikies utolsó beszéde. A Ill-ik könyv
ből : Mytilene partütése és bűnliődése. A VI. és VII-ik könyv
ből : A siciliai hadjárat. Összefoglalások. Görög államrégi
ségek. T. K. Jancsó B. Magyar irodalmi olvasmányok. 
I. Szilasy M.: Szemelvények Tliukydidesből. Schill S .: Görög 
államrégiségek.

Gö r ö g  p ó t l ó  s z a b a d k é z i  r a j z  h. 2 óra. Stilizált 
levelek és virágok. Arabs és középkori (román, gót) sik 
díszítmény elemek. Szalagdíszek egyszerű színezéssel lap- és 
fali minták után.

T o r n á z á s  h. 2 óra.

H atodik  o sztály .

V a 11 á s t a n h. 2 óra. Egyháztörténet a tridenti zsinatig. 
T. K Pálffy J. „A kér. egyház története.“

L a t i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasm. Sallustius: „De 
coniuratione Catilinae" ez. műve néhány fejezet kihagyásá
val és „De bello Iurgurthino“ ez. művéből nehány kiszemelt 
fejezet. Cicero első beszéde Catilina ellen egészen, a második, 
harmadik és negyedikből szemelvények. Vergilius 1. Eclogája 
és az Aeneis I. könyvéből 500 verssor. Sallustius, Cicero és 
Vergilius élete s művei. A mondattan ismétlésének folytatása. 
T. K. Az olvasott művek szövegkiadásai, Cserny-Dávid Latin 
stílusgyakorlatok II. r. és Pirchala Latin nyelvtana.

Gör ög  n y e l v  h. 4 óra. Homeros Odyssea-jából a 
Vl-ik, VII-ik és IX-ikiének. Szemelvények Xenophon „Memora- 
bilia-ból. A in végű igék ragozása, a melléknevek fokozása, 
a névmások és számnevek. írásbeli dolgozatok. Kézikönyvek 
Homeros és Xenophon szöveg kiadásai és Roseth A. Görög 
nyelvtana.

Ma g y a r  n y e l v  h. 3 óra. A prózai Írásművek elmélete. 
Olvasmányok. A Hunyadyak harczai. Vörösmarty életrajzá
ból. A történeti vizsgálatról. Pitt beszéde a rabszolgakeres- 
désről. Antonius beszéde Caesar holtteste felett. Védelem 
P. J. számára. Kossuth: A haza védelméről. Shakespeare 
Coriolanusa és Moliére tudós női alapján a tragoedia és 
komoedia elmélete. Havonként egy Írásbeli dolgozat. T. K. 
Shakespeare Coriolanusa, magy. Névy L .; Góbi: Rhetorika.

N é m e t  n y e l v  h. 3. óra, Bürger: Der wilde Jäger, das 
Lied vom braven Mann; Goethe: Johanna Sebus. Schiller: 
Die Kraniche des Ibykus, der Ring des Polykrates, der 
Taucher, die Bürgschaft, der Gang nach dem Eisenhammer.



76

Uhland: König Karls Meerfahrt, der Schenk von Limburg, 
das Glück von Edenhall. Chamisso : Die Sonne bringt es an 
den Tag. Lessing: Die drei Ringe. A költemények fordítása, 
tartalmuknak német nyelven való elmondása. A balladák 
jellemzése és egyesek emlékelése. Prózai olvasmányok: 
Herder, Goethes Geburt und Jugend, das Ritterthum von 
Stake, die Erfindung des Papiers, nach Grube. Stílusgyakor
latok. Hetenkint házi, havonként iskolai dolgozat. T. K. 
Hoffmann Mór: Német tan-és olvasókönyv III. Endrei Német 
stílusgyakorlatok.

T ö r t é n e l e m  h. 3. óra. Az újkor és legújabb kor 
története. T. K. dr. Mangold L.: Világtörténelem. III. Tér
képek: Spruner-Bretschneider-féle törnelmi fali térképek.

M e n n y i s é g t a n  h. 3 óra. A negativus és a tört kite
vőjű hatvány és gyök. A vegyes négyzetes egyenlet meg
fejtése. A logarithmusok. Körmérés. A sík trigonometria 
teljesen befejezve. T. K. Mocnik-Klamarik-Wagner „Algebra“' 
és „Geometria“. Moenilt „Arányszámok.“

T e r m é s z e t r a j z  h. 3. óra. Állattan: Az állatok 
szervei és szervrendszerei. — Az állatország 7 typusának 
osztályai, rendjei és családjai. T. K. dr. Roth Samu állattana.

Gör ög  p ó t l ó  ma g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s  h. 2 
órában. Magyar olvasmányok. Bő szemelvény k Mindszenti, 
Szalárdi, Cserei, Zrínyi és Mikes történeti műveiből a tárgyalt 
írók életrajzaival együtt. Homeros Iliasának és Odysseájának 
bő szemelvényekben való ismertetése. A homerosi kor világ
nézete. Görög vallás. Istentisztelet nyilvánulása. Pnnepek. 
Áldozatok. Agörög építészet. Írásbeli dolgozatok. Kézikönyvek: 
Jancsó B. Magyar irodalmi olvasmányok. Kempf Homeros 
jliasa és Odysseája; Schill S. görög régiségek.

Gör ög  p ó t l ó  s z a b a d k é z i  r a j z  h. 2. óra. Renais- 
sence diszítményeleinek. Görög, arabs, román, gót stilű 
ékítmények rajzolása grafikus mintákról.

T o r n á z á s h. *?. óra.

H etedik o sz tá ly .

V a l l á s t a n  h. 2 óra. Egyháztörténet; Reformátio és 
kivált Magyarország reformatiója. T. K. Pálfy J. „A keresz
tyén egyház története."

Lat i n  n y e l v  heti 5 óra. Cicero de imperio Cn. 
Pompei c. beszéde egészen. Livius XXI-ik könyvéből az 1—25. 
fejezetek. Vergilius Aeneisének Il-ik éneke. Az illető Írók 
életrajzai és irodalmi működésük. Kéthetenként Írásbeli fordí
tás magyarból latinra. Mondattani ismétlések Kézikönyvek: 
az illető irók szövegkiadásai és Cserny-Dávid Latin Stílus
gyakorlatok III.

Gö r ö g  n y e l v  heti 4 óra. Homeros 11 i a s-ából az L, IX.,
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XVIII. és XXII. ének. A homerosi kérdés. Herodotosból a 
thermopylaei ütközetre vonatkozó részletek. Nyelvtani ismét
lések. Kézikönyvek Homeros Uiasa szöveg kiadása és Dávid J. 
Epitome Herodotosból.

Ma g y a r  n y e l v  h. 3 óra. Poetika, a költői műfajok 
tekintettel fejlődésükre; a mintákúl szolgált remekművek 
ismertetése, iskolai és házi olvasása. Havonkint Írásbeli dol
gozat. T. K. Góbi Poétikája.

N é m e t  n y e l v  h. 2 óra. Olvasmány: Goethe: Hermann 
und Dorothea és kisebb lyraí és elbeszélő költeményei. 
Lessing: Minna von Barnhelm. A nőmet irodalom korszakai 
Lessing és Goethe élete és müvei. Havonkint egy iskolai 
Írásbeli gyakorlat. T. K. Dr. Heinrich Gusztáv. Német tan- 
és olvasókönyv. III. rész.

P o l i t i k a i  f ö l d r a j z  h. 2 óra. Az európai államok és 
azok gyarmatainak valamint Amerikának politikai földrajza, 
T. K, Varga Ottó polit, földrajza és Kozma Gy. atlasza.

M e n n y i s é g t a n  h. 3. óra. Exponentialis és irrationalis 
egyenletek. A vegyes négyzetes egyenletek teljes elmélete. 
Az egység három köbgyöke. Redukálható felsőbb fokú egyen
letek,Reciproc egyenletek. A haladványok. A végtelen geo
metriai haladvány és ennek alkalmazása a szakaszos tizedes 
törtekre. A kamatos kamat. — A síktrigonometria befejezve. 
Stereometria: A hasáb és a henger. A gúla és a kúp. A 
csonka gúla és csonka kúp felszíne és köbtartalma. T. K. 
Moőnik-Klamarik-Wagner „Algebra“ és „Geometria.“

T e r m é s z e t t a n  h. 4 óra. Alapvető fogalmak. A szilárd 
testek mechanikája. Hydromechanika. Aeromechanika. A rezgő 
mozgás törvényei. Akusztika. Optika. T. K. Wagner Alajos 
„Physika.“

G ö r ö g p ó t l ó m a g  y a r i r o d a l  m i t a n í t á s .  Magyar 
irodalmi olvasmányok Balassa Bálint műveiből, a Kurucz 
kor költészetéből, Gyöngyösi és Kisfaludi Sándor műveiből. 
Sophokles „Antigone-jának és Euripides „Iphigenia Taurisban“ 
című tragoediájának magyar fordításban való tárgyalása. A 
görög irodalomtörténetből az epikai, elegiai, iambosi és lyrai 
költészet fejlődése. A görög dráma: Aischylos, Sophokles, 
Euripides. írásbeli dolgozatok. Kézi könyvek: Jancsó B. 
Magyar Irodalmi Olvasmányok III. Sophokles Antigonéja és 
Euripides Iphigenia Taurisban, Schill Salamon: A görög 
irodalom története.

Gö r ö g  p ó t l ó  á b r á z o l ó  g e o m e t r i a  h. 1 óra. A 
térelemek derékszögű ábrázolása. A pont és az egyenes-, az 
egyenesek- továbbá a pont az egyenes és a sík-, végre a 
síkok viszonylagos vonatkozásai. T. K. Hornischek Henrik: 
Ábrázoló geometria. I.

Gö r ö g  p ó t l ó  s z a b a d k é z i r a j z  h. 1 óra. Díszít-
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menyek folytatva architektonikus ismertetésekkel. Az emberi 
fejnek rajzolása s a részek arányainak magyarázata lap
minták után.

To r n á z  ás h. 2 óra.

Nyolczatlik o sz tá ly .

V a 11 á s t a n li. 2 óra. Hit- és erkölcstan. T. K. Zsilinszky- 
Hörk. Kér. hit- és erkölcstan.

Lat i n  n y e l v  h. 5 óra. Olvasmány: Cicero de officiis 
Lib. I. caput 1—30. Horatius ódái közül az 1 könyvből 1, 3,
6, 9, 11, 22, 29; a II-ik könyvből 3, 7, 10, 14, 15; a III-ik
könyvből 1, 2, 3, 6, 30; a IV-ik könyvből 3, 7, 9. Az Epo-
dosok közül 2. és 7. Satiráiból I. 1, 4, 9. De arte poetica.
A római irodalom törénet vázlatos áttekintése. Kéthetenként 
iskolai Írásbeli dolgozat. Mondattani ismétlések. Kézi könyvek 
Cicero és Horatius szövegkiadásai és Cserny-Dávid Latin 
Stílusgyakorlatok III.

Gör ög  n y e l v  h. 4 óra. Homeros Iliasából az I. ének, 
a VI énekből Glaukos és Diomedes, Hektor búcsúja, a XVI. 
ének egészen. Plató Kritója egészen a Phaedo bevezető és 
befejező része. A görög bölcsészet áttekintése. A görög 
tragédia költészet ismertetése.

Ma g y a r  n y e l v  h. 3 óra. A magyar irodalom törté
nete. Havonkint írásbeli dolgozatok. T. K. Beöthy Zs. 1. és
II. kötete.

N é me t  n y e l v  h. 2 óra. Schiller : Teli; Lessing : Minna 
von Barnhelm. A német irodalomtörténet vázlata. Tüzetesen 
Lessing és Schiller élete és irodalmi működése. Havonként 
írásbeli dolgozat.

T ö r t é n e l e m  h. 3 óra. A magyarok története és alkot
mánytan. T. K. dr.  ̂Mangold L.: A magyarok oknyomozó 
történelme, Helmár Ágost történelmi fali térképének haszná
lata mellett.

T e r m é s z e t t a n  h. 4 óra. Optika. Calorika. Mágnesség 
és elektromosság. T. K. Wagner Alajos „Physika.“

Me n n y i s é g t a n h .  2 óra. Járadékszámítás. Permutatio. 
Combinatio. Variatio. Newton binomja. A gömb és a szabá
lyos testek stereometriája. Az egész mathematikai tananyag 
ismétlése. T. K. Moőnik-Klamarik-Wagner „Algebra“ és „Geo
metria.“

L o g i k a  h. 2. óra. 1) A logikai formákról; 2) a mód
szerekről. T. K. Kármán-Lotze.

Gör ög  p ó t l ó  m a g y a r  i r o d a l m i  t a n í t á s ,  a) 
Bővebb olvasmányok újabb prózairodalmunk kiválóbb kép
viselőiből, u. m. Széchenyi, Wesselényi, Kölcsey, Eötvös és 
Kemény Zsigmond politikai és elméleti irataiból, életrajzzal
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és az illető kor politikai és társadalmi törekvéseivel kapcso
latban. b) Platón dialógusaiból: Sokrates védelme. Kriton. 
Az állam. Aristoteles: a Nikomachosi ethika. c) A görög 
prózairadalom fejlődésének ismertetése. Kézikönyvek: Dr. 
Jancsó: Magyar Írod. olvasmányok. Alexander B.: Szemel
vények Platon és Aristotelesből. Schill: A görög irodalom 
története.

G ö r ö g  pót ló á b r á z o l ó  g e o m e t r i a  h. 1 óra. 
Felületek keletkezésének módja és a felületek osztályozása. 
Felületek és testek ábrázolása, saját és vetett árnyékuknak 
meghatározása. (Gúla, hasáb, szabályos testek, a kúp és a 
henger.) A testek síkkal és egyenessel való átmetszése.

Felületek kifejtése. A gömb. T. K. Hornischek Henrik. 
Ábrázoló geometria.

G ö r ö g  pót l ó  s z a b a d k é z i  rajz.  h 1. óra. Emberi 
fejek, kezek és lábak rajzolása grafikus minták és öntvé
nyek után.

T o r n á z á s  h. 2. óra.

b) Feltételesen kötelező melléktárgyak:

1. T ót n y e l v  h. 1 óra. írás-olvasási gyakorlatok a 
Gönczy-féle fali olvasótáblák szerint; alaktani és beszéd- 
gyakorlatok. Közmondások, költői és prózai olvasmányok 
fejtegetése, fordítása s részben betanultatása. Havonkint egy 
Írásbeli dolgozat: helyesírási gyakorlatok, fordítások tótból 
magyarra, a költemények rövid tartalma. T. K. Gáspár-  
N e m e s s á n y i  „Citanka“. V. kötet. Budapest.

2. S z a b a d k é z i  rajz.  heti 4 órában.

IV. 1897/8 iki iskolai évben használandó tankönyvek
jegyzéke.

I. o s z t á l y .  Bereczky S., Bibliai történetek. Poszvék, 
Egyh. énekek. Uj testámentom. Pirchala, Lat. nyelvt., kötve, 
Pirchala, Latin olvasókönyv és gyakorló, kötve. Szinnyei, 
Magy. nyelvt. I., ktv. Szinnyei, Magy. olv. L, ktv. Laky, 
Földrajz L, 6. kiad. Lange-Cherven, Atlasz. Beke Számtan,
3. kiad. Hornischek, Rajzoló geometria I.

II. o s z t á l y .  Bereczky S., Bibliai történetek, Poszvék, 
Egyházi énekek. Új testámentom. Pirchala, Lat. nyelvt., kötv. 
Pirchala. Latin olvasó és gyakorló, kötve. Szinnyei, Magy. 
nyelvt. II., ktve. Szinnyei, Magy. olvk., II., kötve. Laky, 
Földrajz, II., 3. kiadás. Lange-Cherven, Atlasz. Orbók Ge- 
revich Számtan. Hornischek, Rajzoló geometria II.

III. o s z t á l y .  Pálfy, Kis egyháztörténet. Poszvék, Egy-
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házi énekek. Uj testámentom. Pirchala, Lat. nyelvt., kötve. 
Elischer, Latin olvasókönyv. Holzweissig-Hittrich, Gyakorló
könyv. Szinnyei, Rendsz. nyelvt., kötv. Szinnyei. Magyar 
olv. III Felsmann, Német nyelvtan, I. köt., Német olvasó, 
I. köt. Scholtz-Ráth A., Mathematikai és physikai földrajz. 
Gaal-Helmár, Magy. tört., kötve. Beke, Számtan. Landau-W., 
Rajzoló geometria III.

IV. o s z t á l y .  Bereczky, Keresztény hit- és erkölcstan. 
Poszvék, Egyházi énekek. Uj testámentom. Pirchala, Latin 
nyelvtan, kötve. Elischer, Latin olvasókönyv. Góbi, Irálytan. 
Arany, Toldi. Felsmann, Német nyelvtan, L, olvasó I. Man
gold, Világtörténelem I. Helmár, Tört. atlasz I. Landau-W., 
Rajzoló geometria, 11. (Stereometria), 3. kiad. Mocnik-Kl.- 
Wagner, Algebra. Szterényi, Ásványtan

V. o s z t á 1 y. Bereczky, Bibliai ismertet. Magyar biblia. 
Pirchala, Lat. nyelvtan. Pirchala, Latin anthologia. Stiiusgyak. I. 
Livius XXL és XXII. k. Négyessy L., Szerkesztéstan. Gre- 
guss-Beöthy, Balladák. Hoffmann, Német tank., 1IL, 3. kiad. 
Endrei, Német stílusgyakorlat. Maywald, Görög alaktan. May
wald, Gör. olvasókönyv I. Mangold, Világtörténelem, I. Hel
már, Tört. atlasz II.. Mocnik-KI.-Wagner, Algebra. Mocnik- 
Kl.-Wagner, Geometria, 5. kiad. Rotli, Növénytan, 3. kiadás. — 
Ajánlva: Veress, Latin-magyar szótár. Veress. Magyar-latin 
szótár. Ballagj, Magyar-német és német-magyar kis szótár. —- 
Görög pótló : Jancsó B., Magy. irod. olvasmányok I. Szilasi, 
Szemelvények Thukydidesböl. Schill, Görög régiségek.

VI. o s z t á l y .  Pálfy S., A kér. anyaszentegyház tört. 
Pirchala, Latin nyelvtan. Pirchala, Stilusgy., II., Cicero, Catil. 
elleni beszédek. Sallustius. Vergilii, Opera omnia. Maywald Gör. 
nyelvtan. Maywald, Görög gyakorló- és olvasókönyv Xeno- 
phonból. Góbi, Rhetorika. Shakespeare, Coriolanus (Jeles 
irók 2.) Hoffmann, Német tan- és olvasókönyv. III., 3. kiad. 
Endrei, Német stiiusgyak. 2. kiad. Mangold, Világtört. III. 
Helmár, Tört. atlasz. III. Mocnik-Kl.-Wagner, Algebra. Moc- 
nik, Arányszámok I. Mocnik-Kl.-Wagner, Geometria. 5. kiadás. 
Roth S., Állattan alapvonalai, legújabb kiadás. — Ajánlva: 
Veress, Latin-magyar szótár. Magyar-latin szótár. Ballagj, 
Magyar-német és német-magyar kis szótár. — Görög pótló: 
Jancsó B., Magy. irod. olvasmányok II. Kempf, Homeros 
Iliása, kötve. Kempf, Homeros Odysseája, kötve. Schill, 
Görög régiségek.

VII. o s z t á l y .  Pálfy S., A kér. anyaszentegyház törté
nete. Pirchala, Latin nyelvtan. Livius, XXL, XXII. Cicero, 
Orationes II. Vergil.. Aeneis. Cserny Dávid, Stiiusgyak.
III., kötve. Herodotos, Epitome ed. Dávid. 5. kiad. Homeri, 
Ilias I./II. Elischer, Szótár Homerhez. Góbi, Poetika. Goethe, 
Hermann und Dorothea (Jeles irók 14). 3. kiadás. Heinrich G.,
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Német írod. olvasókönyv III. köt., 5. kiad. Varga, Pol. föld
rajz, 3. kiad. Lange-Cherven, Rendsz. földr. atlasz. Mocnik- 
Kl.-Wagner, Algebra. Mocnik-Kl.-Wagner, Geometria, 5. kiad. 
Logarithmus tábla. Wagner A., Physika 2. kiad. Ajánlva: 
Veress, Latin-magyar és Magyar-latin szótár. Wilkens, Római 
régiségek. Ballagi, Magyar-német és német-magyar kis szótár. 
— Görög pótló: Hornischek H., Ábrázoló geom. Jancsó, 
Magyar irodalmi olvasókönyv. III. Schill, Görög irod. történet. 
Kempf, Euripides Iphigenia Taurisban. Csiky, Sophokles 
Elektra, magy. Losonczi. (Jeles írók isk. tára).

VIII. o s z t á l y .  Zsilinszky-Hörk, Hit- és erkölcstan. 
Cserny-Dávid, Stilusgyak., III., kötve. Tacitus Annales. Hora
tius. Sophokles: Elektra. Platon Apológia, Kriton. Beöthy, 
Magyar irod. tört. I. és II. k. Schiller, Teli (J. i. 21.) Lessing, 
Minna v. Barnhelm (J. irók isk. tára). Heinrich G., Német 
irod. olvasókönyv, III. köt. 5. kiad. Mangold, Magyarok ok
nyomozó története. Helmár, Tört. térképe. Mocnik-Kl.- 
Wagner, Algebra. Mocnik-Kl.-Wagner, Geometr., 5. kiadás. 
Wagner. Physika. Második kiadás. Lotze, Lélektan és logika. 
Lévay-Vida, Gör.-magy. szótár. Ajánlva: Veress, Latin-magyar 
és magyar-latin szótár. Wilkens, Római régiségek. Ballagi, 
Német-magyar és magyar-német kis szótár. Görög pótló: 
Hornischek. Ábrázoló geometria. Jancsó, Magyar irod, olv.
IV. Alexander, Szemelvények Platóból és Aristotelesbol. 
Schill, Görög irodalomtört.

V. Adatok az intézet történetéhez.

Iskolánk az 1896/7-iki tanévet emlékezetes és a messze 
jövendőbe kiható eseménynyel kezdte meg. Elfoglalta ugyan
is egyházunk és a magyar állam bőkezűségéből és kölcsönös 
erővel emelt új, díszes és a jelenkor követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő hajlékát, melyben hivatva lesz 
egyházunk, hazánk és a tudomány érdekében áldásos mű
ködését folytatni és a közjóiét érdekében érvényesíteni. 
Lyceumunk ez uj épületét egyházunk millennáris alkotásként 
emelte. Felavatásáról Értesítőnk bevezető czikke ad számot.

Hazánk ezeréves fennállásának emlékét Pozsony szab., 
királyi városa is egy történeti nevezetességű emlékkel 
örökítette meg. Az egykori koronázó dombon, melyen 
háromszáz éven át dicsőséges Uralkodó Házunk felkentjei 
karddal kezükben hazánk minden oldalról való megvédését 
fogadták, városunk — e történeti esemény megörökítéséül — 
egy k o r o n á z ó  e m l é k s z o b r o t  állított.

E szobor leleplezése a lefolyt millennáris év számos 
nemzeti ünnepségeiről leszorúlt és a jelen évre maradt. 
Folyó évi május hó 16-án ülte meg városunk közönsége nagy

6Lýceum Értesítője.



82

fénynyel és pompával. Eljött ez ünnepre maga Felséges 
Apostoli királyunk, számos királyi herceg, a ministerek, a 
magyar törvényhozás két házának küldöttsége, a megyék, 
városok, intézetek ős egyesületek képviselői és számos más 
előkelőség az ország különböző vidékeiről. E nap nekünk is 
örömnapunk volt, „ mivel intézetünket az a kitüntető szeren
cse érte, hogy Ő Felsége, apostoli királyunk Lyceumunk 
küldöttségét, mely Zorkóczy Samu lyc. igazgatóból, Hirschmann 
Ferdinánd és Szép. Rezső lyceumi tanárokból állott, a dunán- 
inneni kerület küldöttségével együtt, melyet méltóságos Dr. 
Baltik Frigyes püspök és méltóságos Laszkáry Gyula kerületi 
felügyelő vezetett, kihallgatáson^ legkegyelmesebben fogadni 
kegyeskedett s ez alkalommal Ő Felsége a Lýceum igazgató
ját és Szép Rezső tanárt megszólítással tüntette ki, nagy 
érdeklődéssel tudakozódván intézetünk állapota felöl.

De másfelöl is szívből jövő örömet és lelkesedést 
szerzett nekünk ez ünnep. A királyi kegy és elismerés egy
házunk egy lelkes és buzgó tagját, G ü n t h e r  M. V i l m o s  
választmányi elnökét, a kir. tanácsosi czímmel tüntette ki. 
Őszintén örültünk e kitüntetésnek, mivel ez esetben is valódi 
érdemeket jutalmazott meg Felséges Urunk és Királyunk, 
melyeket Günther V. úr egyházunk és iskolánk körül szerzett. 
Örömünk annál nagyobb, mivel e királyi kitüntetés intéze
tünk egyik főtámaszát, jóakaróját is érte. A tanári kar küldő tt- 
ségileg üdvözölte Ő Nagyságát, de üdvözöljük őt szívből 
itt is, s azt kívánjuk, hogy e kitüntetés mellett számos 
éveken át jő egészségben szolgálja a közügyet egyházunk, 
iskolánk s városunk javára! Isten adjon neki erőt és ki
tartást!

Helyén valónak találjuk még ez alkalomból felemlíteni, 
hogy Dröxler Gusztáv kir. tanácsos és polgármester űr 
Pozsony szab. kir. városa közönsége nevében intézetünk 
igazgatóját és tanári karát is hivatalosan meghívta a le
leplezési ünnepre. Köszönettel vettük e meghívást és 
Lyceumunkat az ünnepségen Zorkóczy Samu igazgató és 
Győrik Márton, Markusovszky Sámuel és Hirschmann Nándor 
kartársak képviselték. Tanuló ifjúságunk is a többi tan
intézetek tanulóival együtt testületileg vehetett részt a 
nemzeti ünnepségen, melyen Királyunk O Felségét ünnepi 
fényben színről-színre láthatta, mi fogékony keblében a 
haza iránti szeretet és a trón iránt mindenkor tartozó hűség 
magasztos érzelmét jelentékenyen fokozta és gyarapította. 
Pozsony városa áldozatkézsógeért, mely ez emlékezetes 
nemzeti ünnepet létre hozta, hadd szóljon szivünk forró 
kívánsága: Éljen a haza! Éljen a király! Éljen Pozsony 
városa!

Minthogy Lyceumunk uj épülete az 1896. év szeptember 
hó 1-ére, mint az iskolai év első napjára nem készülhetett
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el, a szünidőt mintegy két héttel kellett meghosszabbítanunk 
és a tanévet csak szeptember hó 14-ikén nyithattuk meg. 
Első értekezletünket az uj épületben szeptember hó 16-ikán 
tartottuk, melyen az igazgató bejelentette, hogy az első 
osztályba annyi tanuló jelentkezett a felvételre, hogy pár
huzamos osztályt kellett felállítani. Egyházunk kézséggel 
szavazta meg a költséget erre, és mivel kisegítő uj tanerő 
nem volt kapható, a lyceumi tanárok rendes óráik számán 
felül vállalkoztak a párhuzamos osztály ellátására. Ehhez 
képest egyházunk megbízta Márton Jenő tanárt, hogy az I. 
B)-ben az osztály főnöki teendők mellett a latin nyelvet is 
tanítsa. De hogy őt túl ne terheljük, helyette az V-ik osztály
ban a görög pótló irodalmat Markusovszky Sámuel tanár
társunk vállalta magára. Az I. B) osztályban a többi tan
tárgyakat így osztottuk be: a magyar nyelvet Albert József, 
a földrajzot Győrik Márton, a mennyiségtant Szép Rezső, a 
rajzoló geometriát és a szépírást Hazslinszky Kálmán, a 
tornát Dassel Gyula lyceumi tanárok, az egyházi éneket 
Frühwirth Lajos tanító vállalták magokra. Az I. A) és 1. B) 
osztályok ág. hitv. ev. tanulói együtt tanulták a vallástant. 
A tanításra vállalkozott társak óráit egyházközségünk a 
szokásos módon díjazta, mihez részünkről fáradságukért 
hálás köszönetünk és ■ lismerésünk járul.

Az 1896 7-iki év fontos mozzanataként még meg kell emlí
tenünk, hogy intézetünk részt vett az ezredéves országos 
kiállításon és a történelmi főcsoportban kiállított tárgyakért 
m i l l e n n i u m i  n a g y  é r e m m e l  a közoktatásügyi cso
portban kiállított rajzaiért e l i s m e r ő  o k l e v é l l e l  lön ki- 
tüntve. A történelmi csoportban kiállítottunk régi arcképe
ket iskolánk jóltevőiről, tanterveket és anyakönyveket Bél 
Mátyás idejéből, „Buda városának törvénykönyve 1259—1421.“ 
(Ofner Stadtrecht) című régi becses kéziratot, régi természet- 
tani készülékeket, érem- és régiségtani tárgyakat, templomi 
kelyheket egyházunk múltjából. A közoktatásügyi csoport
ban kiállított rajzok Hirschmann Nándor és a már nyugalom
ban élő König Hugó tanárok vezetése mellett készültek.

Egyházközségünk az uj Lýceum felépítésével korántsem 
fejezte be egyházi és kulturális alkotásait, melyeket korunk 
kívánatossá tesz. Az 1897-iki év január hó 4-én tartott egy
házi közgyűlés nagy lelkesedéssel s hálás köszönettel vette 
tudomásul érdemes választmányi elnökének, Günther M. Vil
mosnak jövőre szóló munkaprogrammját, mely egy uj ev. 
kórház, egy diakonissaház, egy felsőbb leányiskola és egy a 
Lyceumhoz tartozó s az alumneummal és convictussal egybe
kapcsolt internátusnak felállítását tervezi. Ugyanezen köz
gyűlés megbízta az iskolai senatus útján a lyceumi tanári- 
kart, hogy az internátus ügyében javaslatot készítsen. A

6 *
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tanári kar a kérdés tanulmányozásával az igazgatót, Marku- 
sovszky Sámuel és Márton Jenő tanárokat bízta meg.

Egyházunk 1897. február hó elején „slöjd“ tanfolyamot 
nyitott és ezt 300 forint költséggel a követelményeknek 
megfelelően felszerelte. Ezzel az vala a czélja, hogy iskolái 
növendékei a kézi ügyességben és a házi iparczikkek készí
tésében bizonyos képességre tegyenek szert. Az eredmény 
meglepően bevált. Lyceumunk tanítványai közül 16-an vettek 
benne részt, mindannyian kiváló eredménynyel. A tanfolyamot 
Freuszmuth Frigyes népiskolai tanító úr vezette szép szak- 
avatottsággal.

*  **
Hálát adunk az egek urának, a ki intézetünk jótevőit 

évről évre szaporítja, s köszönetét mondunk mindazoknak, 
kik szives ajándékaikkal, adományaikkal intézetünk czéljait 
előmozdították. Hálás köszönetünk első sorban a pozsonyi 
ág. hitv. evangélikus egyházközségnek, mint intézetünk fenn
tartójának és vezérférfiainak szól, kik intézetünk fejlesz
tését mindenha szivükön hordozva mindent elkövettek és 
elkövetnek, hogy intézetünk ősi nevéhez méltóan a testvér
tanintézetekkel a versenyt megállhassa. Jól tudva, hogy a 
tanár annál jobban szolgálja iskolája ügyét, minél kevesebb 
anyagi gonddal kell küzdenie, az 1897. január 4-ki egyházi 
közgyűlésünk elhatározta, hogy a Lyceumnál tényleg alkal
mazott tanárok a nekik szerződésileg biztosított fizetést már 
ez évi január 1-től kezdve kapják meg, akár kapja az egy
házközség már az évre az egész államsegélyt, akár nem. 
A nemes tett önönmagát dicséri s megtermi gyümölcsét!

Hálás szívvel emlékszünk meg itt általában mindazokról, 
a kik könyvtárainkat, gyűjteményeinket és intézményeinket 
gyarapították.

E helyen csak a következőket jegyezzük fe l:
Lyceumunk új épületének felavatása alkalmából és 

ennek emlékére Pfaff Károly úr, helybeli szappangyáros 
Márton Jenő kartársunk közvetítésével a tanárikar által 
megállapítandó czélra 25 frtot adományozott. A tanárikar ez 
összeggel alapját vetette meg egy önképzőköri alaptőkének. 
Egy névtelen jótevőnk ugyanekkor ugyané célra két forintot 
adott. Ugyanekkor Spitzer Mór pozsony-széleskúti birto
kos úr Dr. Wágner Lajos főreáliskolai tanár úr közvetítésé
vel önsegélyző intézetünknek 20 frtot adományozott. Ugyanez 
alkalomból az igazgatói szoba számára egy helybeli úri 
kisasszony díszes asztalterítőt, egy úr egy szőnyeget és két 
hamutartót, a tanári szoba számára pedig 3 hamutartót 
ajándékozott.

Egy magát megnevezni nem akaró egyén a millenniumi óv 
alkalmából 100 koronából álló alapítványt tett oly czélból,
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hogy ez egy millennáris lyceumi tanárokat segítő alapítvány 
alapjául szolgáljon.

Lyceumunk egykori növendékei, köztük Hírschmann 
Nándor kartársunk, kik 1877-ben tettek nálunk érettségi 
vizsgálatot, Budapesten történt húsz éves találkozásuk alkal
mával hálásan emlékeztek meg alma materükről s Hirsch
mann Nándor kartársunk útján a Lýceum önképzőköri alap
tőkéjét 50 frttal gyarapították.

Egy magát megnevezni nem akaró izraelita vallású jó
tevő egy magát megnevezni nem akaró közvetítő úr útján a 
Lýceum igazgatójának 15 frtot küldött oly célból, hogy ez 
összeget belátása szerint ág. hitv. evang. vallásu tanulók 
között oszsza szét. Az igazgató tanártársaival egyetértve 
ez összegből Klszák Imre VIII. o., Stiglincz János VII. o., 
Huszágh János VI o. és Hüttl Ármin V. o. tanulóknak 5—5 
koronát, Gaál Gábor IV. o., Erhardt Sándor III. o., Laczó 
István II o., Hofmann Károly I.A. o. és HaftI István I. B. o. 
tanulóknak 2 - 2  koronát juttatott.

A pozsonyi magyar szinpártoló egyesület a lyceumi tanuló
ifjúságnak ingyen színházi jegyeket adott 56 darabot a föld
szinti állóhelyre és 39 darabot II. emeleti zsölyeszékre.

A Dr. Wagner Lajos állami főreáliskolai tanár vezetése 
alatt álló tót nyelvi tanfolyamban részt vevő tanulók meg
vették a Gönczy-féle tót fali olvasótáblákat és ezeket inté
zetünknek ajándékozták. Hazslinszky Kálmán kartársunk kitü
nően megfestette éremtárunk alapítójának néhai Dr. Schimko 
Fr. D. képét és azt Lyceumuknak ajándékozta. A tanári kar 
a kép számára a legméltóbb helyet jelölte ki, az érem- és 
régiségtár díszes termét.

Dr. Wagner Lajos főreáliskolai tanár úr Institoris- 
Hossóczy Lajosnak, volt egyházi és iskolai érdemes fel
ügyelőnek, arczképét Dr. Tauscher Béla, városi főorvos 
űr pedig Dr. Geduly Lajos volt superintendens arczképét 
ajándékozták intézetünknek.

Egy magát megnevezni nem akaró asszonyság Harmath 
Károly, tanártársunk utján négy verses könyvet adott át a 
márczius 15-én szerepelt szavalók megjutalmazására.

Minden itt és értesítőnk más helyén említett jótevőnk
nek még egyszer hálás, szívből jövő köszönetünket 
nyilvánítjuk.

* **

Lyceumunk tanári karában a jelen iskolai évvel nagy 
változások állottak be. A múlt iskolai évben nyugalomba 
vonult König Hugó rajztanár helyébe a nmélt. vallás- és köz- 
oktatásügyi minister úr 34166/1896. számú leiratával a po
zsonyi ev. egyházközség ajánlatára Hazslinszky Kálmánt, 
trsztenai algymnasiumi tanárt rendes rajztanárnak nevezte ki.
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A múlt iskolai év végén Lyceumunktól megvált és a 
budapesti ág. hitv. ev. főgymnasiumhoz távozott Dr. Serédi 
P. Lajos tanár helyébe a nmélt. vallás- és közoktatásügyi 
minister úr 38248/1896. számú leiratával, a pozsonyi ev. egyház- 
község ajánlatára Dr. Losonczi Lajost, késmárki tanárt 
Lyceumunk rendes tanárává nevezte ki. Mind a két kartársat 
a legszivélyesebben üdvözöljük. Isten áldása kisérje munkál
kodásukat !

Az 1897-ik évi január hó 4-ikén tartott egyházi köz
gyűlés Lassel Gyula rendes tornatanárt állásában vég
legesítette.

Az 1897-ik évi január hó 31-én távozott el körünkből 
Dr. Tolnai Vilmos kartársunk, ki a budapesti ág. hitv. ev, 
főgymnasium tanárává választatván meg Lyceumunkon 
viselt tanári állásáról lemondott. Lemondását egyházközsé
günk sajnálattal fogadta el s a kedves kartársat csak azért 
nem marasztalta itt, mert nem akarta útját állani reménylett 
magasabb előmenetelének. Távozását őszintén fájlaljuk. Dr. 
Tolnaiban intézetünk buzgó és képzett tanárt, szolgálatkész, 
hű kartársat és ifjúságunk őszinte, jó barátját veszítette 
el. Szívünk mélyéből kívánjuk, hogy jelenlegi állásában 
érje el azt, a mit elérni óhajt.

Az intézet igazgatója mindent elkövetett, hogy a meg
ürült tanszék februárius elején betölthető legyen. E végből 
érintkezésbe lépett mindazon körökkel, a hol a tanszék 
megfelelő betöltésére vonatkozólag útbaigazítást, jó tanácsot 
reméllett nyerni.

Azonban fáradozása kevés eredménynyel járt, mert meg
felelő tanerőt nem sikerült szereznie és így nem maradt 
más hátra, mint az, hogy a tanárikar maga vállalja el a 
szokott díjazás mellett Dr. Tolnai tanóráit. Az egyes kar
társaknak erre vonatkozó ajánlkozása alapján a Vili. osztály 
osztályfőnöki teendőivel és ugyanott a német nyelv tanításá
val Hirschmann Nándor, a magyar nyelv tanításával Albert 
József kartársunk bízatott meg, ez utóbbinak a Vl-ik osztály
ban tartott magyar óráit Dr. Losonczi Lajos tanár vállalta el. 
A VII. osztályban a görögöt pótló irodalom tanításával Marku- 
sovszky Sámuel, aVII. ésV. osztályban a német nyelv tanításával 
Dr. Wágner Lajos, helybeli főreáliskolai tanár, a VI. osztály
ban a német nyelv tanításával Szép Rezső s a III. osztályban 
a német nyelv tanításával Dr. Losonczi Lajos bízatott meg.

Tanár hiányban manapság oly nagy a szükséglet, hogy 
az iskola fentartó hatóságokat méltán aggodalom szállja 
meg, ha akár üresedésbe jött, akár valamely uj tanszék be
töltéséről kell gondoskodnia. Ha nehezen tudtunk megválni 
egy fiatal kartárstól, ki csak negyedfél évig tartozott 
intézetünk kötelékébe, mennyivel inkább fáj a megválás oly 
kartárstól, a ki sok évi buzgó működése után hagyja el sok-
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oldalú munkálkodásának azt a terét, melyhez szivének egész 
szeretete kötötte. T r s z t y é n s z k y  F e r e n c z ,  pozsony- 
városi esperes-lelkész, intézetünk három legfelsőbb osztályá
nak vallástanára, ifjúságunk szeretve tisztelt lelkipásztora, 
20 évi áldásos működése után ez iskolai év végével megválik 
Lyceumunkon viselt tanszékétől, melyen évek hosszú 
során át ifjúságunk valláserkölcsi nevelésének előmozdításá
ban a leghathatósabb tényező volt. Önszántából rendezte be 
az algymnasiumi ifjúság számára a vasárnapi katechisatiúkat 
és nem volt egy helyi, iskolai vagy nemzeti ünnepünk, a 
melyen nem ő plántálta volna lelkes szónoklataival ifjaink 
szivébe a vallásosság és a hazaszeretet szent eszméit. 0  
távozásával nyugodt lélekkel elmondhatja az apostollal: 
„Én minden jó lelki ismerettel szolgáltam az Istennek mind 
e mai napig.“ Jutalmazza meg hű sáfárkodását az a tudat, 
hogy a Lyceumban kifejtett működésével is drága egyházunk 
és szeretett hazánk ügyét szolgálta. Távozásakor az a tudat 
vigasztal minket, hogy ő csak tanszékétől válik meg, de nem 
egyúttal tőlünk is, a kik ezentúl is számítunk barátságára 
és támogatására és nem intézetünktől, melynek érdekeit 
ezentúl is bizonyára mindég híven és lehetőleg legjobban 
fogja előmozdítani. Az egek ura tartsa meg drága életét!

Az iskolai tanács f. é. február hó 15-én tartott gyűlésé
ben azt a megbízást adta a Lýceum igazgatójának, hogy a 
tanártestület februári rendes havi értekezletén tegyen megokolt 
javaslatokat egyrészt Dr. Tolnai Vilmos tanár eltávozása 
által megürült tanszék betöltése ügyében, másrészt pedig az 
állammal kötött szerződés által előírt uj tanszékek felállítása 
és betöltése tárgyában. A tanári kar örömmel felelt meg 
ezen megbízatásnak, mert a jókori intézkedést sok körül
mény tette kívánatossá.

Az állammal kötött szerződés alapján a pozsonyi ág. 
hitv. ev. egyházközség arra kötelezte magát, hogy a Lyceum- 
nál az igazgatóval együtt 14 rendes tanerőt fog alkalmazni. 
Ez idő szerint az igazgatóval együtt 11 rendes tanszék van 
betöltve nem számítva Trsztyénszky Ferencz esperest, ki 
heti 2—2 órában a VI., VIL, VIII. osztályban a vallástant 
tanította.

A tanári kar betöltendőnek ajánlotta a német nyelvi 
és irodalmi tanszéket mint a 12-ik tanszéket és az újonnan 
szervezendő vallástanári állást mint a 13-ik rendes tanszéket. 
Minthogy azonban a jövő tanévtől kezdve az állami tanterv 
egész terjedelmében lép érvénybe, a külömbség pedig a most 
követett és az állami tanterv között föképen a latin és 
magyar tanórák számában mutatkozik: a tanárikar azt aján
lotta, hogy a 14-ik rendes tanszék latin és magyar nyelvű 
tanszék legyen.

Az egyházközség az iskolai tanács útján ajánlott eme
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előterjesztést elfogadta s annak értelmében április hó 15-ikével 
lejáró pályázatot nyitott egy vallástanári, egy német-magyar 
nyelvi és egy latin-magyar nyelvi tanszékre.

A magyarhoni ág. hitv. ev. keresztyén egyház alkotmánya 
214. §-ának alapján választott vallástanárnak jogai azonosak 
a többi lyceumi tanárok jogaival, teendői pedig: a) a Lýceum 
összes osztályaiban az ág. hitv. ev. vallástannak tanítása 
az egyetemes egyház tanterve szerint és az ott megállapítandó 
óra számban; b) a lyceumi ág. hitv. ev. vallásu tanuló ifjak- 
kal a vasárnapi istentisztelet tartása; c) az ifjúság vallásos 
erkölcsi életének lelki pásztori vezetése és egyetértőleg az 
osztályfőnökkel ellenőrzése, e czélból a lyceumi ifjaknak 
rendszeres és gyakori meglátogatása. E tanszékre pályázott 
huszonhét jelölt; öten még a választás előtt visszaléptek, a 
fennmaradt huszonkét pályázó közül az egyház közgyűlése 
f. é. május hó 27-én tartott ülésében Holch Otto felső-lövői 
rendes tanárt választotta meg hasonló minőségben ez állásra.

A rendes német nyelvi- és irodalmi tanszék elnyerésé
ért beérkezett hét folyamodvány. A választás előtt két pályázó 
visszalépett. Ez állásra ugyancsak f. é. május hó 27-én 
Hamvas József, eperjesi collegiumi főgymnasiumi helyettes 
tanár hasonló minőségben választatott meg.

A rendes latin-magyar tanszékre, melynek elnyeréséért 
ketten pályáztak, Dr. Jeszenszky István, nevelő-tanárjelölt 
választatott meg egyelőre helyettes tanári minőségben.

Mind a három megválasztottat e helyütt is a legszivé- 
lyesebben üdvözöljük, s kívánjuk, hogy sem nekik, sem 
nekünk ne legyen soha okunk sajnálni, hogy közvetlen 
kartársainkká lettek.

Adamis Károly lyc. tanár lemondott az önsegélyző in
tézet alelnöki tisztéről. A tanári kar, tekintetbe véve lemon
dásának megokolását azt elfogadta s neki sok éven át 
tanúsított fáradhatatlan működéséért köszönetét mondott. 
Helyébe Dr. Losonczy Lajos kartársat kérte fel, ki a megbízást 
készséggel elfogadta. Ugyanő viselte az értekezleti jegyző- 
séget is.

A tanári kar játszótéri napi biztosokul a tőlünk elvált 
Dr. Serédi P. Lajos helyébe Dr. Losonczi Lajost és Dr. Tolnai 
Vilmos helyébe Szép Rezső kartársakat választotta meg.

Gyászesetet is kell feljegyeznünk iskolánk az évi törté
netében. 1896. október hó 22-én Lyceumunknak egykori igazgató 
tanára, Csecsetka Sámuel hunyt el Beszterczebányán. A 
lyceumi tanárikar gyásza jeléül koszorút tétetett ravatalára, 
emlékét pedig jegyzőkönyvileg örökítette meg. Életrajza rövi
den a következő:

„Csecsetka Sámuel született 1818. augusztus hó 7-én 
Beszterczebányán. Elemi tanulmányait és az alsó gymnasiu- 
mot szülővárosában, a rhetorikát és poétikát Miskolczon, a
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három évi bölcseleti tanfolyamot Selmeczbányán és a theolo- 
giát Pozsonyban végezte. Ezután három évig nevelősködött. 
1843—1844 Jenában volt, hol theologiai tudományokat hall
gatott. Visszatérvén a hazába több évig a Gosztonyi családnál 
nevelősködött Vácz-Hartyánban. 1851-ben a selmeczbányai 
Lyceumhoz hívták meg a magyar nyelv- és irodalom és az 
egyetemes történelem tanszékére. Rövid ideig tartó itteni 
működése mély nyomokat hagyott maga után.

Az ő  s z í v ó s  természetének és erélyes ellenállásának 
tulajdonítható, hogy a selmeczbányai Lýceum az ötvenes 
években sem németté nem lett, a mivé a hatalom akarta, 
sem tóttá, a mivé a panszlávok szerették volna tenni, hanem 
magyar jellegét fentartotta az ellenséges viszonyok között 
is. 1855-ben a pozsonyi ev. egyházközség hívta meg a fő
iskolájában a Gusztáv Adolf egyesület segélyével újonnan 
alakított tanszékre. Lyceumunknál való működése is nagy 
sikerrel járt, minek a bizonysága az is, hogy több ízben és 
huzamosan viselte az igazgatói állást. Midőn 1882. meg
alakult Pozsonyban a magyarhoni ág. hitv. egyetemes egyház 
theologiai akadémiája, Csecsetka ez űj főiskolának igazgató
jává és az egyházjog és egyháztörténelem nyilvános rendes 
tanárává lön. Itt működött majdnem egészen haláláig. 
Nyugodjék békében !

* **

Lyceumunkat ezen iskolai évben az a ritka kitüntetés 
érte, hogy a nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir minister, 
Dr. Wlassics Gyula úr f. é. május hó 17-én látogatásával 
tisztelte meg. Pirchala Imre főigazgató s a lyceumi igazgató 
kísértében megnézte az épületet, meglátogatta az La és IV. 
osztályt, mely utóbbiban épen történeti óra volt es egyes 
fiukhoz kérdéseket is intézett. Távozásakor örömének adott 
kifejezést a látottak és hallottak felöl.

A vallás- és közoktatásügyi magy. kir. minister ő nmltga 
1896. 48539. sz. a. k. leiratában az iskolai évre is ns. Pirchala 
Imre tankerületi főigazgatót bízta meg a Lýceum hivatalos láto
gatásával. Pirchala Imre főigazgató űr e megbízást f. é. február 
22—24. napjain teljesítette. A látogatások befejeztével a 
tanári karral tartott záró értekezletről ez idén először vétetett 
fel jegyzőkönyv, a mennyiben a f. é. februáriusi egyház- 
községi közgyűlés évekkel azelőtt hozott ama határozatát, 
mely szerint ilyen értekezletről jegyzőkönyvet felvenni nem 
szabad, — megszüntette s az igazgatót utasította, hogy már 
most és a jövőben is mindég a értekezletről jegyzőkönyv 
vétessék fel, mely az iskolai tanácsnak beterjesztessék s 
másolata a püspöki hivatalnak beküldessék.

A felvett jegyzőkönyv 1897. márczius hó 31-ig tartott 
iskolatanács ülésén olvastatott fel. A tanács s ennek utján
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egyházközségünk is örömmel vett tudomást arról, hogy a 
főigazgató teljes elismerését fejezte ki az intézet örvendetes 
fejlődése fölött és hogy teljes megelégedésének adott ki
fejezést az elért eredmények, a tanárok működése és az 
intézet vezetése fölött.

A lyceumi igazgatója maga is többször meglátogatta az 
egyes osztályokat, különösen azokban az órákban, melyeket 
az újonnan megválasztott két kartárs látott el.

Dr. Mergl Ödön, városi kerületi orvos 1896. deczember 
hó 11-én és jun. 16-án látogatta meg intézetünket szemvizsgálat 
végett, de trachomát nem talált. Ugyanő jun. 15. az újra 
oltottak himlő oltványait is megszemlélte.

Iskolai ünnepségek. Üdvözlések.

Minthogy Lyceumunk uj épületének felavató ünnepsége 
az iskolai év elejére esett, ezért ez iskolai évet a szokásos 
évnyitó ünnepség nélkül kezdettük meg, illetőleg ez utóbbit 
az uj épület felavató ünnepségével együtt ültük meg ; mind
azonáltal tanuló ifjúságunk e lefolyt iskolai évben is több 
említésre méltó i s k o l a i  ü n n e p s é g e t  tartott, melyekről 
a következőkben adunk számot.

Kegyes jótevőink emlékére tartatni szokott h á l a  ün
n e p e t  tanuló ifjúságunk ez évben is a szokott napon, 
november hó 30-ikán a magyarhoni ág. hitv. evang. egye
temes egyház theologiai akadémia ifjúságával együttesen 
ülte meg. Az ünnepség, melyen az egyház elöljárói, a két 
tanintézet pártfogói és barátai, a két intézet tanárai és tanuló 
ifjúsága volt jelen, következő műsor szerint folyt le :
1. „Áldjad én lelkem az Urat“ karének, Stein K.-tól, énekli a

lyceumi daloskor.
2. „Alkalmi beszéd“ tartja Hildenbrand Keresztély, IY. é. theologus.
3. „Jótevők emlőkére“, irta Margócsy Aladár IV. é. theologus,

szavalja Szkalos Emil, I. é. theologus.
4. „Ünnepi óda“, irta Stiglincz János, VII. oszt. tanuló, szavalja

Nagy Dénes, VIII. oszt. tanuló.
5. „Az Úr pásztorom“ karének, Klein H. B.-től, énekli a lyceumi

daloskor.
Iskolai ünnepség számába vehetjük azon szépen sike

rült di s z t o r n á z á s t is, melyet Lyceumunk torna tanára 
rendezett több felső osztályú lyceumi tanulóval 1896. decz. 
hó I9-ikén. E napon délután 5 órakor díszes és előkelő 
közönség,— szülők, tanárok és az ifjúság barátai — gyülekeztek 
egybe a tágas és a mostani iskolai tornászat követelményeinek 
megfelelően berendezett tornateremben, hogy a 28 tornászból 
álló elite-csapat valóban pompás, gymnastikai mutatványai-
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bán gyönörködjenek. Az ünnepséget a lyceumi zenekar a 
Rákóczy-indulóval nyitotta meg, mialatt a tornázó csapat 
fehér tornaingben vörös övvel és kezében egy-egy fabottal 
katonásan a Lyon-féle felvonulással a szabadgyakorlatokhoz 
felvonult. A 4 , 8 és 16 ütemes fabot-gyakorlatok kivitele 
egyrészt odaadó kitartásról és disciplináról, másrészt szak
szerű vezetésről tanúskodtak. Ezekre nehány sikerült katonai 
rendgyakorlat következett. A programtn 11-ik része a 
szereken végzett mutatványokból állott, melyek alkalmat 
nyújtottak arra, hogy a közönség az egyes tornászok erejét 
és ügyességét bámulhassa. Az erre következett verseny- 
tornázás bámulatra és zajos tapsolásra ragadta a közön
séget, midőn p. o. nehány tornász a rohamugrásnál 2'6D—2'80 
méternyi magasságot ugrott, a bakkal összekötött magas 
ugrásnál pedig F70 méterig emelkedett. A súlyemelésnél 
alkalmunk volt bámulni a kar-izmok kiváló fejlődését, midőn 
nehány tanuló 30 kg. súlyt 8 szór emelt, egy tornász pedig 
képes Arolt 40 kg. súlyt kitolni. Kiválóan sikerültek az össze
tett erő- és ügyességi gyakorlatok az amerikai nyújtón. A 
közönség mulattatásáról is volt gondoskodva. Az „Üsd a 
harmadikat“ czimű játék oly sok komikus oldalt mutatott, 
hogy a közönség hangos nevetésben tört ki. Végre 16 tornász 
a haránt fal mellett egy gúlát mutatott be, mely csinos, 
plasztikus képet nyújtott. Erre az ifjúsági zenekar ismét a 
Rákóczi-indulót húzta, mig a tornászok a közönség gyakori 
tapsaitól kisérve a tornateremtó't elvonultak.

M e l a n c h t o n  e m l é k ü n n e p e .  Egyházi főhatósá
gunk részéről körrendeletileg megállapított időben február 
hó 16-án Lyceumunk is megülte az iskolaügy nagy reformá
torának, Melanchton Fiilöpnek születése 400 éves fordulóját. 
A mondott napon a tanári kar az ifjúsággal együtt 9 órakor 
a kis templomba vonult, hol buzgó éneklés és Trsztyénszky 
Ferencz főesperes áhitatos imádkozása és kenetteljes ige
hirdetése mellett iolyt le az emlékezetes isteni tisztelet.

Az igehirdető lelkész ez alkalomra feladatául tűzte ki 
magának a fogékony keblű ifjúságnak nemcsak Germania, 
hanem az egész művelt világ nagy praeceptorának magasztos 
alakját bemutatni.

A thessalonikabeliekhez írt első levél V-ik részének 
12—13 verséhez fűzte beszédjét, melynek bevezetésében reá 
mutatott azon kegyeletes hála teljesítésének kötelezettségére, 
melyre a nagy férfiúnak emléke fölhív, kit úgyis minta hitjavítás 
nagy férfiát, de még inkább mint az iskolai tanítva-nevelés kor
szakalkotó mesterét igyekezett behelyezni az akkori kor köz- 
művelődési áramlatok és munkálkodás keretébe. Reá mutatott 
Melanchton Fülöpre, mint kiben a humanismus aker. \Tallásos- 
sággal egyesülve alkották az egyénnek alapvonásait és tanító 
jellemének és munkásságának megadták azt a széles körre és
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kivált nemzetében mélyre ható erőt, mely nyomán az isk. 
élet és tanítás átalakulásában jelentkezett. Végül rövid 
vonásokban ecsetelte Melancbton munkásságát úgy Witten- 
bergában mint a tanintézetek szervezése körül Németország
ban sőt annak határain tűl-hazánkban is, előadva mód
szerének kiváló jellemző vonásait.

Buzgó záró-ima, áldás-osztás és ének fejezte be a lélek
emelő szép ünnepet. Ez alkalommal a lyceumi tanuló ifjúság 
a bretteni Melanchton-ház és múzeum létesítéséhez 10 frtnyi 
adománynyal járult hozzá.

Lelkes ünneplés színhelye volt az 1897. február hó 
27-én tartott tanári értekezlet, melyen az igazgató a napi
rend előtt következő előterjesztést tett:

1) Biztos forrásból tudom, hogy a rostocki tudomány- 
egyetem mélt. és főtiszt. Baltik Frigyes püspök urat, 
az egyház és iskola körül szerzett érdemeinél fogva tiszte
letbeli doctori czímmel tüntette ki és indítványozom, hogy 
Lyceumunk, melynek dr Baltik Frigyes püspök úr évek 
óta jóakarója s érdekeinek hathatós előmozdítója, ez alka
lommal üdvözlő feliratban fejezze ki szívbeli örömét.

2) Köztudomású dolog, hogy mélt. dr. Klamarik János 
vallás- és közoktatásügyi miniszteri tanácsos úrhoz nyuga
lomba vonulása alkalmából az ország minden részéből érkez
nek a hála- és elismerés szavai. Lyceumunk, mely iránt a 
távozó min. tanácsos úr mindég, különösen azonban az utóbbi 
években nagy jóakaratot tanúsított, nem zárhatja el magát 
az általános mozgalom elől, ugyanazért indítványozom, hogy 
a lyceumi tanári kar dr. Klamarik János min. tanácsos 
urat nyugalomba vonulása és az őtet ért legmagasabb kitün
tetés alkalkalmából üdvözölje.

A tanári kar mind a két előterjesztést nagy lelke
sedéssel elfogadta és az üdvözlő iratok megszerkesztésére 
Markusovszky Sámuel kartársat kérte fel, a ki a megbízást 
készséggel el is vállalta s mindkét férfiúhoz emelkedett 
hangú feliratot szerkesztett, melyet az igazgatóság aztán az 
ünnepelt férfiaknak megküldött.

Ugyanezen alkalommal adta át az igazgató Markusovszky 
Sámuel kartársunknak a vallás- és közoktatásügyi minister 
úr által Lyceumunk története megírásáért neki adott elismerő 
iratot a következő szívélyes szavak kíséretében:

Azon összetartozandóság érzete, mely bennünket jó és 
balsorsban összekapcsol, megmagyarázza azon örömöt, melyet 
egyik kartársunk kitüntetése alkalmából mi mindnyájan ére- 
zünk. Markusovszky Sámuel nem a maga kitüntetése remé
nyében írta meg Lyceumunk történetét, de igenis azon nemes 
törekvéssel, hogy vele Lyceumunk jó hírnevét emelje; az 
ő kitüntetése tehát iskolánk kitüntetése is, miért is mi neki 
ma is hálás köszönetét mondunk!
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Ezennel van szerencsém Neked kedves kartásunk a 
minister úr elismerő iratát eredetiben és azon óhajjal átadni, 
hogy Téged az egek ura intézetünk érdekében és állandó jó 
egészségben sokáig megtartson.

De hogy mindnyájan közvetlenül is tudomást szerezzünk 
a Téged és Benned minket ért megtiszteltetésről, felkérem a 
jegyzőt, hogy az iratot felolvasni szíveskedjék.“

Elnöklő igazgató az elismerő iratot annak felolvasása 
után átadta Markusovszky Sámuel tanárnak, a tanárikar pedig 
szűnni nem akaró éljenzéssel üdvözölte kedves kartársát 
ezen kitüntetéshez, a ki úgy az igazgatónak mint a tanári 
karnak meleg szavakban mondott köszönetét.

Márczius hó 15. és 16-ik napjain az igazgató az egyete
mes tanügyi bizottság ülései végett Budapesten tartózkodott. 
Ez alkalommal Hommann Ottó dr. vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. miniszteri tanácsosnál tisztelgett és őt kinevez- 
tetése alkalmából a lyceumi tanári kar nevében üdvözölte 
és Lyceumunkat jóindulatába ajánlta. A miniszteri tanácsos 
úr tiszteletünket leereszkedő kegyességgel fogadta.

Márczius hó 15-ikén tanuló ifjúságunk hazafias lelkese
déssel ünnepelte meg ez évben is a n a g y  n e m z e t i  
ü n n e p e t .  Ez ünnepségen, mely a lyceumi tornateremben 
előkelő közönség jelenlétében folyt le, mutatkozott be először 
a lyceumi tanuló ifjúság újonnan szervezett vegyes hangú 
énekkara, és a Hymnus és a Szózat eléneklésével zajos sikert 
aratott. A hazafias ünnepség műsora ez volt:
1. „Hymnus“ énekli a lyceumi vegyeskar Frühwirth Samu kar

mester vezetése alatt.
2. „Megnyitó beszéd,“ tartja Nagy Dénes VIII. o. t.
3. „Szent nyomok“ Váradi Antaltól. Szavalja Wancsek Károly

VIII. o. t.
4. „Pensée hongroise“ Czibulkától. Előadja a lyceumi zenekar.
5. „Széchenyi és Kossuth“ írta és felolvassa Klszák Imre VIII.

o. t.
6. „Honvédek sírja felett“ Ábrányi Emiltől, Szavalja Noll Béla

VII. o. t.
7. „Hazámhoz“ Énekli a lyc. daloskor Frühwirth Samu kar

mester vezetése, alatt.
8. „A szabadság napja“ Kozma Andortól. Szavalja Nagy Dénes

VIII. o. t.
9. „Szózat“ Énekli a lyceumi vegyeskar Frühwirth Samu kar

mester vezetése alatt.
Folyó évi június 4-én tanuló ifjúságunk magyar köre, 

dal- és zeneegyesülete jelen iskolai évi működésének befe
jezéséül h a n g v e r s e n y t  rendezett a lyceumi tornateremben, 
melyben nagy és előkelő, főleg hölgyekből álló közönség volt 
jelen. A hangverseny műsora következő volt:
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1. „ a) Magyar gályarabok éneke, régi egyházi ének, b) Rákóczi
kesergője, régi magyar dal, énekli a vegyeskar.

2. ,,Norma dalmű megnyitó zenéje Bellini-től. Előadja a zene
egyesület.

3. „Ráchel siralma Aranytól. Melodrámai zenéje Kapi Gyulától.
Szavalja Noll Béla VII. o. t., zongorán kisőri Hegedűs 
Béla VII. o. t.

4. ..Nemzeti bordal. Férfikar Nyizsnyai dalgyűjteményéből. Énekli
a daloskor*

5. ,,Népdalegyveleg. Előadja a zeneegyesület.
6. „Magyar vázlatok Volkmann Róberttól, a) A lovag, b) A hársfa

alatt. Zongorán előadják Slubek Zoltán V. o. t. és 
Toscano Károly IV. o. t.

7. „Magyar népdalok. Énekli a daloskor.
8. „Három a daru Tompa Mihálytól. Szavalja Nagy Dénes VIII. o. t.
9. „Rákóczi Induló. Előadják a vegyeskar és a zeneegyesület.

Karmester : Frühwirth Samu.

Ifjú ság i kirándulások.
Ismereteinket ma már nem csupán a tankönyvekből 

szerezzük meg, hanem a közvetlen megfigyelés és szemlélés 
útján is teszszük azokat szellemünk biztos birtokaivá. E czél 
előmozditására szolgálnak az i f j ú s á g i  k i r á n d u l á s o k ,  
melyek a testi élet fejlődésére is jótékony hatással vannak. 
Ifjúságunk ez iskolai évben a napi kirándulásokon kívül, 
melyekre Pozsony városának szép, festői vidéke bő alkalmat 
nyújt, következő nagyobb kirándulásokban vett részt:

1896. Október hó 19-én tanuló ifjúságunk a többi test
vérintézetek tanulóival együtt a kerületi főigazgató, a pozsonyi 
középiskolák igazgatói és vagy 60 tanár vezetése mellett 
meglátogatta a d é v é n y i  mi i l e n  nar i s  e m l é k o s z l o p o t ,  
melyet a hazafias kegyelet nem régen emelt. Az emlékoszlop 
tövében Pirchala Imre tank. kir. főigazgató mondott lendü
letes beszédet. Utána Jónás János a kereskedelmi akadémia 
igazgatója méltatta a dévényi vár történelmi és földrajzi 
jelentőségét. Megkapó jelenet volt mikor az 1200 lelkes 
magyar ifjú szivéből felhangzott az „Isten áldd meg a ma
gyart!“ és a „Hazádnak rendületlenül“.

Szép Rezső az V. és VI. osztálylyal ősszel és tavaszszal 
többrendbeli kirándulásokat rendezett a vidék flórájának és 
faunájának tanulmányozása czéljából. Az V. osztálylyal szep
tember havában a Vödritz-völgyet járta be, mely alkalommal 
az őszi flórát és az erdei fákat ismertette; márczius havában 
az Ó-ligetben, április havában a Csalogányvölgyben és május 
havában a Zergehegyen tartott florisztikai gyakorlatokat. A 
VI. osztálylyal a Pöcsen-szigeten és ennek vízállóiban végzett 
rovartani és malakozoologiai kutatásokat.
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E kisebb kirándulásokon kívül a lefolyt tanév husvét- 
ünnepjein nagyobb tanulmányutat rendezett intézetünk a 
helybeli kir. kath. főgymnasiummal együtt. E fölötte tanulságos 
utón ugyanis résztvett a nevezett gymnasium részéről Kraj- 
nyák Ede tanár vezetése alatt: Cserno Vilmos és Franki 
Jenő VII. Winter Ernő és Károly VI. oszt. tanulók. Líceu
munkból Győrik Márton tanár vezetése alatt: Günther Jenő. 
Szandtner Gyula VIII., Gáspárdy Elemér, Leimdörfer Joakim, 
Soltz Aladár VI. és Toscano Károly IV. oszt. tanulók. A 
kirándulás Budapesten át Fiume felé történt, majd Dalmáczia 
és Bosznia-Herczegovina kiváló pontjainak meglátogatására 
irányult. Czélja a tanulmány útnak volt a tanulók figyelmét 
minden érdekesre felébreszteni. Behatóbb tanulmány tárgyát 
képezte főleg Fiume, Zára, Spalato s környéke, Sebenico, 
Kerka vízesései, Ragusa, Lacroma, Mostár, Sarajevo. Innen 
török-Brod, Dáiya, Eszék, Villányon át Mohács és Pécs 
felé, honnan Budapesten át visszatért a társaság. Az ut april 
10-én kezdődött, april 23-án befejeződött és belekerült egy egy 
tanulónak 75 frt 74 krba. A tanulmányút leírását az ez évi 
értesítő hasábjain helyszűke miatt nem közölhetjük. De már 
most is hálával emeljük ki az át szives előmozdítóit. Ilyenek 
főleg a ngym. közös pénzügyminisztérium, báró Kutsera ur, 
boszniai polg. kormányzó, Palugyay József ur, bornagy
kereskedő Pozsonyban, Kankovszky Ferencz ur, miniszteri 
titkár Fiúméban, a Luxardo testvérek Zárában, dr. Buliő ur 
gymn. igazgató Spalatoban, dr. Petričevič tanár ugyanott, 
Tocigl Spiridione, borkereskedő szintén ott. Krekar Ferencz 
ur, intendáns Sarajevoban és dr. Profits György gymn. tanár 
ur ugyanott s Poymann György ur, fürdőgondnok Hidzen. 
Ezeket, szívességük fejében, intézetünk köszöneté is illeti.

Intézetünk ifjúsága a tanárikar engedelmével május hó 
26-ikán tartotta meg a szokásos májusi vigalmat a Vödricz- 
völgyben fekvő kies Vaskutacskánál. A tanári kar Szép Rezsőt 
bízta meg a felügyelettel, a ki a rendezőséggel együtt a mulat
ság helyes lefolyásáról gondoskodott. A délelőtti órákat az 
ifjúság versenyjátékai töltötték ki, mely alkalommal a bevétel 
többletből vásárolt nyeremény tárgyak fokozták a jókedvet. A 
táncz délután 3 órakor kezdődött s majdnem szünet nélkül este 
9 óráig tartott. Az ifjúságnak több nemes pártfogója kegyes 
adományokkal szaporította a bevételeket és pedig báró Nyáry 
Béláné ő méltósága 10 frt-tal, báró Horeczky Ferencz de Horka 
pápai praelatus ur ő méltósága 5 írttal, dr. Dobrovits Mátyás 
5 frt. főtiszt. Pintér Ráfael róm. kath. hitoktató 3 frt, Levius 
Vilmos czukrász ur 3 frttal, melyekért a rendezőség az ifjúság 
nevében hálás köszönetét fejezi ki. A leszámítolás 53 frt 47 kr. 
maradékot tüntetett fel, melyből 25 frt az ifjúsági önképző
körnek, 13 frt 62 kr. a lyceumi dalárda és zeneegyesületnek, 
a többi pedig az Önsegélyzőegyletnek jutott.
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Vizsgálatok. Fegyelmi, egészségi állapotok.
A beiratások szept. 15—17-ig, a felvételi, javitó és pótló 

vizsgálatok megelőzőleg augusztus 31-én és szept. 12-én 
történtek meg.

Latin felvételi vizsgálatot tett az I. osztályból két tanuló 
az I. és II. osztályból három tanuló. Az L, II., III. osztály
ból latin nyelvi felvételi vizsgálatra két tanuló jelentkezett 
de csak az egyik vált be, a másikat a Lýceum Ill-ik osztá
lyába vettük fel. Az I—IV. osztályból latin nyelvi felvételi 
vizsgálatra szintén két tanuló jelentkezett; ezek közül az 
egyik végképen megbukott a második pedig a Il-ik osztály
ba találtatott felvehetőnek.

Pótló vizgálatot tett két tanuló, az egyik az első osztály
ból, a második a harmadik osztályból. Az első megfelelt, a 
másik osztály ismétlésére utasíttatott.

Az egy tantárgyból teendő javitó vizsgálatra utasított 
47 tanuló közül 44 megfelelt, 3 osztályismétlésre utasíttatott. 
Tíz tanuló, kik két tárgyból kaptak elégtelen osztályjegyet, 
méltóságos dr. Baltik Frigyes püspök úrhoz folyamodott 
javítási engedélyért. A püspök úrnak hatnak megadta az 
engedélyt, négyet azonban osztályismétlésre utasított. A 
vizsgálathoz bocsátott hat tanuló közül egy újra megbukott.

Az iskola-évi rendes vizsgálatokat a VIII. o. tanulóival 
május 10—15-ig, a többi osztályokkal pedig június 18—26-ig 
napjain tartottuk meg. Június 26-án végeztük el az osztályo
zást ; 28-án reggeli 8-kor a torna teremben végbe ment évzáró 
ünnep után — a bizonyítványokat, ösztöndíjakat, jutalmakat 
és könyveket osztottuk ki.

A vizsgálatokat Dr. Samarjay Emil egyh. és isk. fel
ügyelő, Dr. Dobrovits M. iskolatanácsi elnök, Samarjay Mihály 
nyugalm. állami főreáliskolai igazgató, török-kanizsai Dr. 
Schulpe György iskolai tanácsi tag és Dr. Kanka Károly kir. 
tanácsos többször meglátogatták és az ifjúságot további szorga
lomra buzdították A tanulmányi szempontból valóban hat
hatós eme szíves érdeklődésükért e helyütt is fogadják az 
intézet hálás köszönetét.

A jelen iskolai év éretts. Írásbeli vizsgálatai május hő 
17—21, — a szóbeliek pedig június 9—11. napjain történtek 
meg Nt. Fürst János helybeli lelkész úrnak elnökségével és 
Dr. Pecz Vilmos egyetemi tanárnak, mint a magas kormány 
képviselőjének, Samarjay Mihály nyug. áll. főreálisk. igaz
gatónak valamint török-kanizsai Dr. Schulpe György iskolai 
tanácsi tagoknak mint egyházi kiküldötteknek jelenlétében.

Nagytiszteletű elnök úr által ez alkalomra kijelölt tételek 
a következők:

I. A m a g y a r  n y e l v b ő l :  1. A francziás iskola hatása 
költészetünkre s politikai és társadalmi átalakulásunkra. —
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2. Függetlenségünk biztosítékai a régibb és újabb magyar 
alkotmányban. — 3. A családi élet fejlődése.

II. A l a t i n  n y e l v b ő l .  A rómaiak szigorúsága a hit
szegők ellen. Süpfle-Imre Sándor „Magyar fordítási feladatok “ 
14, 15.

III. A m e n n y i s é g t a n b ó l :  1. Mennyit kell minden 
év végével 3000 frthoz csatolni, hogy az 4'///,, mellett 8 év 
alatt megkétszereződjék. 2. Egy háromszög oldalai a — 15 
m., b =  20 m., c =  18 m .; mekkora a háromszöggel egyenlő 
területű szabályos ötszög egyik oldala (A 5)?

IV. A n é m e t  n y e l v b ő l :  1. Der Einfluss der Kreuz
züge auf die Cultur Europa’s. 2. A budapesti árvíz. (Schack 
„Magyar szöveg német fordítása“ 96. számú olvasmány 
1—25 sor.

V. A g ö r ö g  n y e l v b ő l :  Homeros Iliás III. ének 
225-258 sor.

Az érettségi vizsgálat eredményét XI. sz. alatt közöljük.
A felgymnasiumi tanuló ifjúság vasárnaponkint részt 

vett felváltva a nagy és kis templomban tartott istentiszte
letben; az algymnasiumi tanulók számára pedig nagyt. 
Trsztyénszky Ferencz helybeli lelkész-esperes és tanár külön 
istentiszteletet tartott télen át is a kis templomban.

Az evang. hitfelekezeti confirmált tanuló ifjúság a tanári 
karral együtt m. é. október 31-én és ez évi junius 9-én 
járult az Űr asztalához, mely alkalommal hozzánk csatlakoz
tak a helybeli középiskolákba és kereskedelmi akadémiába 
járó evang. vallású növendékek is.

Ifjúságunk fegyelmi állapota általában megfelelő volt. 
Súlyosabban vétkezett Grünhut Dávid izraelita vallású IV. o. 
tanuló, a kit a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
többszörös lopás miatt a tanári kar ajánlatára Pozsony 
középiskoláiból kizárt. Kohn Gyulát VIII. o., Taubinger 
Ernő V. o. és F. Fáy István IV. o. tanulót eltanácsoltuk.

A tanuló ifjúság egészségi állapota a lefolyt tanévben 
egészben véve kedvezőnek mondható, daczára annak, hogy 
súlyosan megbetegedett egy VII. és egy VI. oszt. tanulót a 
szülők gondosabb ápolás végett haza vittek.

Szomorodott szívvel kell három elhunyt tanítvá
nyunkról említést tennünk: Schönfeld Vilmos VI. o. tanuló 
1896. junius hó 23-án meghalt a pozsonyi evang. kórházban, 
Grün Jakab VII. o. tanuló kedves szülei körében hunyt el 
1896. július hó 9-én. Helyben hosszú szenvedés után meghalt 
Macher Frigyes VII. ’o. tanuló. Az ifjúság a tanárikarral 
együtt kisérte örök nyugvó helyére, tanulótársai koszorút 
helyeztek koporsójára és a dalárda, melynek a boldogúlt is 
buzgó tagja volt, gyászéneket énekelt fölötte. A boldogúlt 
atyja köszöneté jeléül a dalárdának 10 frtot adományozott.

L ý c e u m  É r t é s  í tű je . 7
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VI. Könyvtárak és egyéb gyűjtem ények.

Könyvtáraink és egyéb gyűjteményeink uj leltározás 
alatt vannak, ezért úgy könyvtáraink, mint egyébb gyűjte
ményeink nagyságát feltüntető és itt közlött számok nagy
részben a régi leltározáshoz csatolt toldalékok, melyek a 
valóságnak nem felelnek meg egészen. Azt hisszük, hogy 
jövő Értesítőnkben taneszközeink nagyságáról már pontos 
kimutatást közölhetünk. Egyébiránt könyvtáraink és gyűjte
ményeink ez iskolai év végén következő állományt tüntet
nek fel.

a) Könyvtárak.
1. A Schimko-féle könyvtárban van 7364 mű 12,584 

kötetben. Könyvtárosa Stromp László theol. akad. tanár.
2. A l y c e u m i  n a g y  k ö n y v t á r  theologiai osztályá

ban van 4671 mű 6125 kötetben és 623 füzetben. Könyvtárosa 
Stromp László theol. akad. tanár.

A l y c e u m i  k ö n y v t á r  nem theologiai része a III. és 
IV-ik számú teremben 1897. május hó végén áll 12993 műből 
21120 kötetben és füzetben.

Szaporodás az 1896/97. iskolai évben: a) V é t e l  ut ján:  
A Pallas Lexikon XIII. és XIV. kötete 2 kötet. Thanhoffer 
L. Előadások az anatómia köréből 1 kötet. Klug N. Az 
érzék szervek élettana 1. kötet. Mojsisovits A. Das Leben 
der Thiere 1 kötet. Than Károly. A kísérleti vegytan elemei 
I. 1 kötet. Szabó K. és Hellebrandt A. Régi magyar könyvtár 
III. 1 kötet Müller Ivan Atlas zur Archaeologie der Kunst 
1 kötet. Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és képben 
252- 276 füzetek. Szilágyi Tört. Életrajzok XII. kötet 1 köt. 
Szinnyei, J. Magyar írók V. 1 köt. Szinnyei J. Magyar Táj
szótár 9—11 füzetek. Szilágyi S. A Magyar Nemzet Története 
75-110 füzetek, Baróthy-Szalay Magyarok Története 40—63 
füzetek. Lukas G. Methodik des Turnunterrichtes. 1 köt. 
Kármán Mór. A tanárképzés és az egyetemi oktatás 1 köt. 
Jedlicska Pál, Adatok Erdődi báró Pálffy Miklós a győri 
hősnek életrajza és korához 1 köt. A magyar tud. akadémia 
kiadványai 10 frt. átalány összegért. Burkhardt, a Renaissance- 
kori Műveltség Olaszországban II. 1 kötet. Ribot Th A lelki 
átöröklés 1 kötet. Radó A. Olasz Irodalom I. II. 2 kötet. 
Ruskin, Velencze kövei I. 1 kötet. Hampel J. A Bronzkor 
Emlékei Magyarországon III. 1 köt. Magyar Tört. Emlékek, 
írók XXXV. 1 köt. Szilágyi S. Erdélyi Országgyűlési Emlékek 
XIX. 1 kötet. Magyar, Tud. Akadémiai Almanach 1897-re 1 
kötet. Akadémiai Értekezések 22 füzet. Akadémia értesítő.

b) A j á n d é k o z á s  ut ján.  A pozsonyi ág. hitv. évang. 
egyház községtől Jókai Mór műveinek jubiláris kiadásából 
az XL—L. kötetek. A magy. kir. földmivelési Minisztériumtól
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Bedő Albert : A Magyar Állam Erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása 5 kötet. A vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. Ministeriumból: Ministeri jelentés az ország köz- 
oktatásügyi állapotáról 5 kötet. A dunáninneni ág. hitv. evang. 
egyházkerülettől 1 füzet. Komárom vármegye törvényhatóságá
tól 1 füzet. A budapesti magy. kir. tud. egyetem könyvtárától 
1 kötet. A felső csallóközi ármentesitő társulat elnökségétől 1 
kötet Michaelis Vilmos nyug. lyceumi igazgatótól 10 kötet. 
Losonczi Lajos dr. lyceumi tanártól 2 füzet. Szántó Károly dr. 
felsőbb leány-iskolái tanártól 1 füzet. A Toldykör elnökségétől 
1 füzet. Révai testvérek budapesti könyvkereskedő czégtől 1 
kötet. Az országos statistikai hivataltól 10 kötet. A budapesti 
m. kir. tud. egyetem orvoskari dékáni hivataltól Hőgyes Endre 
dr. Emlékkönyv a budapesti kir. magy. tudomány Egyetem 
orvosi karának múltjáról és jelenéről 1 kötet. Alsófehérmegye 
törvényhatóságától Alsófehérmegye monographiája I. 1 kötet. 
Stromp László theol. akad. tanár 1 füzet. Bäumler J. A. 
úrtól 1 füzet. Polgár György, miskolczi gymn. igazgatótól 1 
kötet. A hódmezővásárhelyi ev. ref. főgymnasium igazgató
ságától 1 köt. A lőcsei kir. kát. főgymnasium igazgatóságá
tól 1 kötet. Stiegler Sándor úrtól 2 füzet.

Az olvasók száma 320.
Könyvtár-őr: Markusovszky Sámuel lyc. tanár. Segédek: 

Posch Adolf VIL, Szloboda Béla V. oszt. tanulók.
A tanári kar a következő folyóiratokat járatta: Magyar 

Paedagogia. — Protestáns Szemle. — Budapesti Szemle. — 
Századok. — Történelmi Tár. — Magyar nyelvőr. — Termé
szettudom. Közlemények. — Archaeologiai Értesítő. — Nem
zeti Iskola. — Athenaeum. — Irodalomtörténeti Közlemények. 
— Szinnyei J. Magyar Írók Élete. — Evangélikus Egyház és 
Iskola — Prot. Egyházi és Iskolai Lap. — Evangélikus 
Családi Lapok, t— Hivatalos Közlöny. — Literarisches Central
blatt. — Neue Bahnen. — Lehrproben und Lehrgänge. — 
Zeitschrift für Mathematik und Naturwissenschaften. — Zeit
schrift für die oesterr. Gymnasien. — Neue Jahrbücher für 
Philologie und Paedagogik. — Zeitschrift für den phys. und 
chem. Unterricht. — Evangelische Glocken (szerkesztői 
tiszteletpéldány).

I f j ú s á g i  k ö n y v t á r .  Ez áll 592 műből 759 kötetben; 
a múlt tanévhez képest a kötetek száma azért fogyott, mert 
103 teljesen megrongált és hasznavehetetlen munkát kiselej
teztünk.

Szaporodás az 1896 7. tanév folytán: a) V é t e l  ú t j án:  
Jókai Mór: 1. Kis dekameron. 2. A magyar nemzet története 
regényes rajzokban I kötet. — Verne Gyula: 1. Dél csillaga. 
2. Servadac Hector. 3. Világfelfordulás. 4. Híres utazók. 5. 
Haza, Francziaországba. 6. Egy sorsjegy. 7. Öt hét a léghajón.

7 *
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8. Utazás a holdba. 9. Cascabel Caesar. 10. A lángban álló 
szigettenger. — Cooper James Fenimore: 1. Az utolsó mohi
kán. 2. Az útmutató. 3. Vadölő. 4. Vadfogó. — Ferry: A. 
cserkésző (két kötet). — Vachott Sándorné: Szikláry Ilona. 
—- Vámbéry Ármin: Indiai tündérmesék. — Hoffmann Ferencz:
1. Próbák. 2. A bűn rabja. 3. Életharczok. — Robinson Crusoe 
élete és kalandjai. — Hevesi Lajos: Jelky András. — Gaál: 
Rontó Pál. — Bánfi János: Tündérek között. — Felsmann 
József: A Nibelungok. — A magyar ifjúság könyvesháza:
1. Az önfejű. 2. Egy öreg tengerész elbeszélései. 3. Stanley 
utazásai. 4. Utazás egy más világrész felé. 5. Székely mese
mondó. (két kötet). 6. A vadonban. 7. Regék és mondák. 8. 
Sas szárnyakon. 9. Az aranykeresők. 10. Jáva pálmás part
vidékein. 11. Az elefántvadászok. — Dolinay Gyula: Hasznos 
mulattató. — Dr. Rupp Kornél: Tanulók lapja. — Rátz László: 
Mathematikai lapok két példányban.

b) Aj á n d é k o z á s  ú t j án:  B ú g é i  J e n ő  V o. lyc. 
tanulótól: Bársony István: A szabad ég alatt. — G á b r i s  
F e r e n c z  V. o. lyc. tanulótól: Kempf József: A trójai háború. 
— Mück Guidó IV. o. lyc. tanulótól: 1. Hoffmann Ferencz: 
a) Beethoven Lajos, b) A hű szív. 2. Bánfi János: Tündérek 
között. 3. Szabóné Nogáll Janka: Igaz történetek. — A 
l y c e u m i  t a n á r i  k a r t ó l :  Hörk József: Farkasok a 
juhok között.

A kiadott könyvek száma: 2824.
Könyvtárőr: H i r s c h m a n n  Ná n d o r  tanár. — Segé

dek: Sz l o bo d a  Bé l a  V. oszt., Gaál  Gábor ,  Miiek 
Gui dó ,  Vr á be l  V i l m o s  IV. oszt és H i r s c h m a n n  
N á n d o r  II. oszt. lyc. tanulók.

5. T a n á r i  k é z i k ö n y v t á r  jelenleg rendezés alatt áll.
6. T a n u l ó  i f j ú s á g i  k ö n y v t á r a k :
a) az ifjúsági önképzőkör magyar könyvtára 2932 kötet

ből, német könyvtára pedig 839 kötetből áll. Összes gyara
podás 31 kötet.

b) a tót könyvtárban van 1525 kötet.
c) a szerb könyvtárban van 592 kötet.
A lyceumi könyvtár összes osztályaiban van 46476 kötet 

és 936 füzet, mely összegben a tanári kézi könyvtár kötetei 
nem szerepelnek.

A könyvtárhoz tartozik több ezer darab eredeti és le
másolt kézirat.

b) E g yéb  g y ű jte m é n y e k .

1. A t e r m é s z e t t a n i  múzeumban van:
Az anyag általános szerkezetére vonatkozó és mérő 

készülékek: 65; mechanika: 51; hydromechanika: 31; aero- 
mechanika : 57 ; hullámmozgás : 5; akusztika : 26; optika : 
118; kalorika: 49; mágnesség: 22; statikai elektromosság:
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62; dynamikai elektromosság: 59; chemiai: 75; chemiai 
anyag: 43; kosmographia: 6; képek:„42; állványok és más 
vegyes szerek: 53 ; összesen: 764. Őre: Zorkóczy Samu, 
igazgató.

2. A t e r m é s z e t r a j z i  gyűjteményben van 900 állat, 
2680 növény, 1726 ásvány, 231 közét és kövület és 120 
chémiai anyag. Őre: Szép Rezső tanár.

A természetrajzi muzeum szaporodott ez évben a követ
kezőkkel :

a) Ajándékozás útján: Schleifer A. V. oszt. tanulótól 
1 tengeri csillag; boldg. Maier J. C. úrtól 13 kitömött madár; 
Weisz L. úrtól 1 vörösréz göreb.

b) Vétel útján: Egy kitömött madarak, tojások, lepkék, 
bogarak, csigák, kagylók, növények és ásványokból álló 
nagyobb privatgyüjtemény, melyet az Egyház aránylag jutá
nyos áron (500 írt) Korcsek Zsigmond, népiskolai igazgató 
úrtól vásárolt. Továbbá kémszerek, üvegtárgyak a chemiai 
kísérletekhez és boríték táblák a herbarium számára.

3. A f ö l d r a j z i  és t ö r t é n e t i  gyűjteményben van 14 
ég- s földteke, 1 geoplastikus és 58 fali térkép. Vétetett ez 
évben: Kogutovicz : Ázsia. — Őre: Győrik Márton, tanár. —

4. A m é r t a n i  r a j z e s z k ö z ö k  gyűjteményében van 
48 rajzminta, egy távlati kísérleti eszköz üveglappal, egy 
vetítő készülék, 36 drb stereometriai sodronyminta, két 
körző és 7 drb vonalzó, egy gömb és egy egyenes körkúp 
fából, minden metszettel, Landau 4 füzet és Ziehrer 1 kötet 
mértani rajzminta Őre: Hazslinszky Kálmán, tanár.

5. „A r a j z e s z k ö z ö k  gyűjteményében van 968 rajz- 
minta. Őre: Hazslinszky Kálmán, rajztanár.

6. A r é g i s é g e k  gyűjteményében 4 szekrényben van
nak kő-, bronz-, réz- és vaskorszaki, továbbá egyptomi, 
görög, római és magyar régiségek, összesen 1385 drb. Őre: 
Győrik Márton tanár.

E gyűjtemény a lefolyt tanévben a következő darabok
kal gyarapodott. Ajándékoztak ugyanis; B r e y e r  J ó z s e f  
úr, helybeli magánzó 5 egyptomi régiséget (leihely: Luxor); 
G ü n t h e r  M. V. úr, kir. tanácsos s választmányi elnök, a 
pozsonyi emlékszobor kövéből egy darabot Fadrusz művész, 
relief-jével; dr. S a m a r j a y  E mi l  úr, egyh. és isk. fel
ügyelő, egy az egyházpolitikai küzdelmek alkalmával hordatni 
szokott jelvényt; dr. S e r é d i  P. Laj os  úr, budapesti ev. 
gymn. tanár, 1 milleniumi jelvényt, mely a junius 8-ki dísz
menetre vonatkozik; Z o r k ó c z y  Samu úr, lyceumi igaz
gató, megőrzés végett átadta az uj lyceumi épület felavatása 
alkalmából használt kulcsot; V é g h  Benő,  I. oszt. tanuló 
egy bronz korong födelét orosz felírással; Új Endre ,  IV. 
oszt. tan. 2 régi puskát és 1 pisztolyt.



102

7. Az é r e m g y ü j t e m é n y .  Őre: Györik Márton, 
tanár. E gyűjtemény a lefolyt tanévben gyarapodott:

a) Ajándékok utján: Ajándékoztak ugyanis: B a l g a  
J á n o s  úr, 2 rézérmet; B ä u m 1 e r J. A. úr, 1 aranyat és 5 
ezüst érmet; Cl a u s z  F r i g y e s  úr, 7 ezüst és 2 rézérmet; 
C s u p k a y  J á n o s  úr, 1 ezüst érmet; özv. G e r 1 e y 
L á s z l ó n é  1 ezüst medaillont; G ü n t h e r  M. V. úr, választ
mányi elnök, 12 ezüst-, 8 réz-érmet és 6 bankjegyet; Hof-  
ma n n  Ede úr, nagybirtokos Németegyházán, 1 aranyat; 
J e s z e n s z k y  Géza  úr, nagybirtokos Patvarócz-on 11 
ezüst érmet; K o r i t s á n s z k y  Manó úr, Szmrecsányból, 2 
ezüst érmet; Má r t o n  J e n ő  tanár ur 1 bronz medail
lont s 3 bankjegyet; Ma u d r y  J á n o s  úr 46 darab réz
érmet s 3 bankjegyet; Mu n k e r  S á n d o r  úr, 2 ezüst és 
1 bronz medaillont; O r g o n  S á n d o r  úr i  ezüst, 1 nickel-, 
s 38 réz-érmet; P a l u g y a y  J óz s e f ,  1 arany-dollárt, 3 
mexikói tallérost és 1 bankjegyet; P a n t o c s e k  Emma  
úrhölgy 1 zobori medaillont; P a u e r  J á n o s  úr, 21 darab 
bankjegyet; P e t ő c z  J e n ő  úr, pozsonymegyei főjegyző,
1 dévényi medaillont; R o h d e  T i v a d a r  úr, jeles numis- 
matikus Bécsben, Trsztyénszky Jolán kisasszony által, saját 
bronzmedaillonját; dr. T o l n a i  V i l m o s  úr, budapesti ev. 
gymn. tanár, 68 ezüst-, 121 réz-, 3 nickel- és 1 aluminium 
érmet és 13 drb. bankjegyet; Ra a b e  Ri kárd,  VI. oszt. 
tan. 3 ezüst érmet; Óv á r y  I s t v á n  V. o t. 3 ógörög ezüst 
érmet; P á t i  Na g y  La j o s  IV. o. t. 2 bankjegyet; Uj 
E n d r e  IV. o. t. 1 játékérmet; B e c k  Vi l mos ,  III. o. t. 1 
nickel- és 1 rézérmet; D e z s ő  Lá s z l ó ,  III. o. t. 3 ezüst,
2 rézérmet; Hur bán Vl adi mi r ,  III. o. t. 1 bankjegyet; 
A l b r e c h t  Károl y ,  1. o. t. 1 ezüst érmet; Zo n g o r  
Győző ,  L o. t. 1 bronzmedaillont.

b) Vétettek a következő érmek 180 írton Fejér József 
budapesti érmésznél: II. Bé l a  három dénárja (Rupp 68, 82, 
83 sz.); fi. I s t v á n  két dénárja (Rupp 74 és 75 sz.); II. 
L á s z l ó  egy dénárja (Arch. Ért. 1876. 194 old).); III. Bélá
tól két denár (Rupp 109. 116); IV. B é l á t ó l  egy denár 
(Rupp 176); V. I s t v á n t ó l  egy denár (Rupp 219); IV. 
L á s z l ó t ó l  7 denár (Rupp 228, 230. Montenuovo 159. 6; 
Arch. Ért. Rupp 234, 238, 251); III. An d r á s  2 dénárja 
(Rupp 273, 289). R ó b e r t  K á r o l y - t ó l  4 ezüst-érem (Rupp 
339, 341, 363, 411); N a g y  L a j o s t ó l  egy ezüst-érem (Rupp 
418); Mária-tói 1 ezüst-érem (Rupp 428); Ul ász l ó- t ó l  3 
ezüst érem (Rupp 455, 557, 460); V. L á s z 1 ó-tól 1 arany 
és 2 ezüst érem; H u n y a d y  M á t y á s t ó l  3 ezüst érem 
(Rupp 528, 542, 519); 11. U l á s z l ó t ó l  3 ezüst érem (Rupp 
563, 565, 566); II. L a j o s t ó l  1 kiadatlan denár. T. Ferdi -  
n and tói  1 tallér, 1 félgaras, 1 obolus; R u d o l f t ó l  1 tal- 
léros s 1 obolus; 11. Má t y á s t ó l  1 halála után vert talléros,
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1 forintos s 1 N.-B garasos s 1 kiadatlan koronás obolus; 
II. F e r d i n a n d t ó l  1 K.-B. arany tallér s 1 lengyel mintára vert 
garas; 111. F e r d i n a n d t ó l  egy talléros; B e t h l e n  
Gábor t ó l  egy K.-B.arany; R á k ó c z y  F e r e n c z l  munkácsi 
forintos; I. L e o p o l d t ó l  1 forintos, B 15 krajczáros; 111. 
Károly tói 1 forintos; Má r i a  T h e r é z i á t ó l  egy 20-, egy 
XV- és egy VII-krajczáros; L o t h a r i n g a i  F e r e n c z t ő l  
1 15-ös; II. J ó z s e f t ő l  egy 20-as; 1. F e r e n c z t ő l  1 
talléros, 1 forintos; egy Bécsben vert m i l l e n i u m i  
e m l é k é r e m  (hibás feliratú, csak 30 példányban létezik) 
s az általános nagy milleniumi érem bronzból, Erdélyi ér
mek közül: B á t h o r y  I s t v á n  1 arany (Mont. 1124 sz. 
Vét. 17 frt); B á t h o r y  K r i s t ó f  1 arany (nagyszebeni: 
Mont. 1423 sz. Vét. 1550 frt); B á t h o r y  Z s i g m o n d  1 
nagyszebeni arany (vét. 850 frt); 11. R á k ó c z y  G y ö r g y  
1 nagybányai arany (vét. 9 frt); Apa f i  M i h á l y  1 fogarasi 
arany (vét. 11‘50 frt); L e o p o l d  1 fogarasi arany (vét. 850 
frt), 1 fogarasi s 1 kolozsvári XV-ös, 1 kolozsvári Vli-es, 1 
nagyszebeni poltura; 1 J ó z s e f  1 arany (ért. 12 frt) s 1 
nagyszebeni poltura; 111. Ká r o l y  1 arany (vét. 8 frt.); 
Mári a  T h e r é z i a  1 arany (vét. 7 50 frt.) II. J ó z s e f  1 
nagybányai arany 1778-ból (vét. 9 frt); 11. Leopold 1 gyula- 
fehérvári arany (vét. 9 frt); V. F e r d i n a n d  1 arany (vét. 
7 frt); 1. F e r e n c z  J ó z s e f  1 arany (vét. 6'50 frt.)

A tanuló ifjúság mindannyiszor és akkor tekinti meg 
az érem- és régiségtárt, a hányszor s a mikor arra tanul
mányi szempontból szükség van. Az 1897-iki évi január 3-án 
tartott convent határozata folytán mind a két gyűjtemény a 
nagy közönség számára szeptember elejétől október végéig 
és márczius elejétől junius végéig minden hétfőn d. u. 2 - 4  
óráig nyitva van. A nevezett hónapok minden második 
vasárnapján d. e. '/*11 —12 óráig kizárólag az egyháztagok 
számára vannak nyitva a gyűjtemények.

VII. Jótékonysági rovat.

1. Alumneum. Az 1896 7. tanévben beiratkozott 82 lyc. 
tanuló, 14 theologus, összesen: 96.

Évközben kilépett 3 lyceumi tanuló, 3 theologus; a 
convictusba áthelyeztetett 8 lyceista, 7 theologus, maradt 
tehát az év végével 71 lyceista, 4 theol. Ingyenes hely van 
23. Ingyenes volt 1. f. évben 15 lyceista, 8 theologus: a II. 
félévben 15 lyceista 4 theologus.

A jövő iskolai évtől kezdve az alumneum és convictus 
növendékeit vacsorával is el fogja látni. A vacsorában való 
részvételre az összes alumnisták és convictorok kötelezve 
lesznek. Tekintettel egyrészt a vacsorának tetemes költsé-
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geire, másrészt a városunkban uralkodó rendkívüli drága
ságra, az egyházi közgyűlés az élelmezési díjakat következő- 
képen szabta meg:

Az élelmezés díja, mely 10 hónapra szól és két egyenlő 
részben, szeptember hó és február hó elején fizetendő kétféle:

a) nagyobb: 50 frt ebédért és 30 frt vacsoráért,
b) kisebb : 30 frt ebédért és 30 frt vacsoráért. 
Azonkívül fizet minden tanuló 1 frtot gyógykezelésért

és orvosságokért.
A kisebb díjat fizetik az ág. ev. és ev. ref. lelkészek, 

tanárok és tanítók fiai, a theologusok és mindazon tanulók, 
kik a nagyobb díjat már egy ízben fizették. A többi alumnus 
a nagyobb díjat fizeti.

Az 1896,7. évi s u p p l i c a t i o  az alumneum javára 
747 frt 95 krt eredményezett. Gyűjtött ugyanis:

1. Csupkay János II. é. th. Budapesten
és Pestmegyében ..........................................  117 frt 01 krt.

2. Király Kálmán II. é. th. Zólyom, Bars,
Nógrád, Hontmegyében ...................................  134 frt 79 krt.

3. Kuczián Géza Vili. o. tan. Békés,
Csanád, Csongrádmegyében ............................  49 frt 71 krt.

4. Štetka Iván VII. o. t. Bács-Bodrog,
Torontál, Temesmegyében................................ 32 frt 72 krt.

5. Kiss Emil III. é. th. Nyitra, Trencsén,
Turóczmegyében ...............................................  100 frt 87 krt.

6. Maliarik János 1. é. th. Sopron, Vas,
Zalamegyében ................................................... 61 frt 49 krt.

7. Móhr Henrik VJ. o. t Fehér, Győr,
Komárom, Somogy, Tolna, Baranyamegyében 66 frt 52 krt.

8. Gschwandtner Rikárd VI. o. t. Liptó,
Árvamegyében ................................................... 18 frt 60 krt.

9. Melicharek János 1. é. th. Gömör,
Szepes, Abauj, Borsodmegyében ....................  125 frt 84 krt.

10. Csupkay János ÍV. é. th. Pozsony-
megyében (husvétkor)................  ................. 40 frt 40 krt.

Az alumneum szükségleteinek fedezésére adományoztak: 
a dunáninneni egyházkerület 150 frt, a zurányi ev. egyház
gyülekezet 10 frt 50 kr., a miklósfalvi 12 frt 50 kr., a 
németjárfalvi és oroszvári 5 frt 50 kr., a gálosi 16 frt 80 
kr., a rajkai 10 frt, a levéli 10 frt 50 kr., a hegyeshalmi 
10 frt 50 kr., a ruszti gyülekezet (Sopronmegye) 1 frt. Berta 
Dávid lébenyi-mosoni lelkész 5 frt. Összesen 242 frt 30 kr.

Azonkívül ajándékoztak: Schmid Arthur űr, Csábrágh, 
egy őzet, Hofmann Ede úr földbirtokos Németegyházán, 
Fejérmegyében 197 kgr. szarvashúst alumneum és convictus 
számára. Az ünnepekre sültet Gratz H., Wicklein Gy., és 
Bäumler J. A.; lisztet Günther M. V. és Imhof E.

Kamatozó tőkepénze: 67,534 frt.
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Ephorus: Márton Jenő lyceumi tanár; senior: Margócsy 
Aladár IV. é. theol. consenior: Szabó Kálmán IV. é. th.

C o n v i c t u s .  Alapította királyfai J e s z e n á k  János, 
1750-ben.

Alapítványaikkal gyarapították: Szeleczky Pál 1815-ben, 
Skaricza Gábor 1816-ban és Jeszenszky József 1890-ben.

Felvétetett az 1896/7. tanév elején 26 lyc. tanuló, 16 
theol. összesen 42. Évközben kitétetett 1 lyceista, 1 theolo
gus. kilépett 1 lyceista; a II. félévben felvétetett 8 lyceista 
7 theologus; volt tehát az év végén 32 lyceumi tanuló és 22 
theologus, összesen 54. A convictusban ebédel a két intézet 
két-két seniora is. Egy-egy convictor élelmezése^átlag 70 frtba 
kerül.

Ephorus: Márton Jenő lyceumi tanár; senior Csupkay 
János IV. é. th. consenior: Zimmermann János IV. é. th.

Kamatozó tőkepénze: Jeszenák-Szeleczky
alapítvány 5800 írt.

„ „ Skaricza-alapítvány 65757 „
„ .. Jeszenszky-alapítvány 44 0 „

A Skaricza-alaphoz tartozik a Mihály u. 10. sz. a. lévő 
ház és két szántóföld.

Hálás köszönetünket fejezzük ki e helyen dr. Geller 
Nándor, dr. Dobrovits Mátyás, dr. Hauer Ernő és dr. Pávay- 
Vajna Gábor orvos uraknak, kik az az alumnistákat és con- 
victorokat gondos gyógykezelésben részesítették.

Szeptember hó 20-án az új lýceum felavató ünnepén, 
okt. 31-én a theologiai „Otthon“ megnyíltának ünnepén, to
vábbá május hó 16-án a koronázó emlékszobor leleplezésének 
napján az alumneumban és convictusban ünnepi ebéd volt.

3. A l ý c e u m  s z ü k s é g l e t e i n e k  fedezésére ada
koztak: Egyetemes gyűlés 210 frt, dunáninneni ág. h. ev. 
egyházkerület 100 frt, a szentgyörgyi ev. gyűl. 12 frt 60 kr., 
a récsei ev. gyűl. 10 frt, a gálosi ev. gy. 16 frt 80 kr., a 
miklósfalvi ev. gy. 12 frt 50 kr., a zurányi ev. gy. 10 frt 50 
kr., a hegyeshalmi ev. gy. 10 frt 50 kr., a levéli ev. gy. 
10 frt 50 kr., a rajkai ev. gy. 10 frt, a német-járfalvi és 
oroszvári ev. gy. 6 frt 50 kr., a nagyszombati ev. gy. 15 frt 
75 kr., dr. Scheffer Vilmos jogakadémiai tanár úr 5 forint. 
Összesen 430 frt 05 kr.

4. Ö s z t ö n d í j a k :
a) T e l e k  y - R ó t h  Johanna- f é l e  35 forintos ösztön

díjban részesültek: 1. Klszák Imre, VIII,  2. Hörk István 
Vili., 3. Bálent Pál, VII,  és 4. Posch Adolf VII. osztályú 
tanulók.

b) F e k e t e  József-féle 100 frtos ösztöndíjban ré
szesült: Szandtner Gyula Vili.  o. tanuló.

c) Ká l d y  Miklós- fél e 50 frtos pályadíjat nyertek:
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1. Klszák Imre VIII. o. t. „Petőfi és Tompa leirő köl
tészetéről. “

2. Schöpflin Dezső VII. o. t. „Herczeg Ferencz elbe
széléseiről.“

3 Stiglincz János VII. o. t. „Idegenszerűségek Kazinczy 
eredeti prózai műveiben.“

4 Heuffel János Vili. o. t. „A hadi szervevet fejlődése 
hazánkban a török kiűzéséig.“

Dicséretben és 15-15 frtnyi jutalomban részesültek: 
Posch Adolf VII. o. t. „Petőfi és Tompa leiró költészetéről 
Huszágh Gyula VI. o. t. „A hadi szervezet fejlődése hazánk
ban a török kiűzéséig“ czimfí tanulmányukért.

d) K á 1 d y M i k 1 ó s-féle 40 frtos ösztöndíjban részesül
tek: 1. Klszák Imre Vili , Gőcze Dezső Vili. ,  Michnay Árpád 
Vili.  oszt. tanulók.

e) B a l l a  Athanáz- fé l e  168 frtnyi segélypénzből ka
pott Kirillovits István Vll. o. tanuló 100 forintot, Popescu 
Adrián VJ. o. t. 68 frtot.

f) C1 e m en t i s-féle ösztöndíjban részesültek: 1. Posch 
Adolf VII. o. t. 20 frttal; 2) Scharbert Vilmos V. oszt. t. 
13-60 frttal.

g) Go mb ó c  z-féle ösztöndíjban részesültek : 1. Huszágh 
Gyula VI. o. t. 14 frttal és 2. Kirchknopf Ede IV. oszt. tan. 
14 frttal.

h) Ro e s z i  er And rá s-féle ösztöndíjban részesültek: 
Weisz Ede V ili. o. t. és Heuffel János Vll. o. t. egyenkint 
16 frt 80 krral.

i) Ber t i n a Le h o c z ky - f é l e  segélypénzben részesültek:
2. Hüttl Armin VII. o. t. 10 frttal; 1. Stiglincz János Vll. o. 
t. 20 frttal; 3. Mohr Henrik VII. o. t. 10 frttal és 4 Halvax 
Gusztáv IV. o. t. 10 frttal.

k) 1 n s t i t  or i s - Mo s s  ó czy-féle segély pénzben ré
szesültek: 1. Konyáry Miklós VI. o. t. 10 frttal; 2. Holy 
József VII. o. t. 12 frttal; 3. Schöpílin Dezső VIf. o. t. 1Ö 
frttal; 4. Dobruczky Samu VI. o. t. 10 frttal; 5 Szüts Gábor
VI. o. t. 10 frttal és 6. Bálent Pál VII. o. t. 10 frttal.

l) A Gasel e- f é l e  40 frtos ösztöndijt elnyerte Pingitzer 
Pál 1V. o. tanuló.

m) G e r o-féle jutalomdíjban részesült : Mück Guidó IV. 
oszt. tanuló.

n) J u r e n á k  András-féle mathematikai pályadijat 
nyertek: Posch Adolf VII. o. t. 18 frtot; 2. Nagy Dániel Vll.
o. t. 13 frtot és 3. Mocsy Aba Vll. o. t. 9 frtot.

o) J u r o v i c s  J ó z s e f-féle családi ösztöndíj élvezeté
ben részesült: Takács Kálmán VJ. o. t. 300 frttal.

p) Az I. magyar általános tisztviselő egylet pozsonyi 
fiókja segélyző osztálya részéről 25—25 frtnyi ösztöndíjban:
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Hoffmann A. IV. o. t.; Rampacher Pál V. o. és Schöpflin D.
VII. o. tanulók részesültek.

q) Az E i s e  r t K. K.-féle jutalomkönyvek kiosztására 
rendelt alapból jutalomkönyveket kaptak: Stiglincz János, 
Nagy Dániel, Pfaff Károly, VII., Vörös Vince, Huszágh Gyula, 
Trsztyénszky Jenő VI., Hüttl Armin, Nagy Nándor, Medveczky 
János, Slubek Zoltán, Szloboda Béla V., Miiek Guido, Richter 
Viktor, Vrábel Vilmos IV., Fink Lajos, Guggenberger József, 
Ringbauer Károly 111., Törteli Lajos, Nagy Pál, Pingitzer 
György, Fridrik Zoltán, II., Bogsch Árpád, Végh Benő I. A., 
Haftl István, Domonkos József, Kárpáti Jenő I. B. oszt. 
tanulók.

r) Wodianer F. és fiai budapesti könyvárus urak, a 
Lampel Róbert könyvkiadó ezég tulajdonosai saját kiadvá
nyaikból öt jutalomkönyvet bocsátottak rendelkezésünkre, 
melyeket a tanári kar a következő tanulóknak adta: Baj esi 
Imre Vili. ,  Noll Béla VII. Subert Zoltán VJ., Breiner Ernő
V. és Kirchnopf Ede IV. o. tanulóknak.

s) Hornyánszky Viktor budapesti könyvkiadó úr 16 „Új 
Óramutató“ c. művet ajándékozott intézetünknek, melyekből 
az adományozó óhajának megfelelően 15 példányt a Vlll-ik  
osztályú evang. vallásu tanulók között osztottunk ki, egy 
példányt pedig a lyceumi könyvtár részére tartottuk meg.

VIII. Ifjúsági egyesületek .

1. Ö n s e g é l y z ő  i n t é z e t .  Elnök Zorkóczy Samu 
igazgató tanár; alelnöki dr. Losonczy Lajos tanár; jegyző: 
Vancsek Károly, Vili. oszt.; Osztálypénztárosok: Szandtner 
Gyula, VIII. Mikó Miklós VII., Vörös Vincze VI., Gábris 
Ferencz V. Pingitzer Pál IV., o., Erhardt Sándor 111. o., 
Fridrik Zoltán. II., Végh Benő I. A) és Arkauer István I. 
B) o. tanulók.

A) B e v é te l :
T. ez. Pozsony városi esperes-

ségi gyámintézet .........  10 frt
Schreiberféle alapítvány ka

mataiból ........................  20 „
Pozsonyi I. takarékpénztár 50 „
Pozsonyi II. takarékpénztár 10 „
Pozsonyi iparbank ............. 10 „
Házaspár a polgármesteri

hivatal utján ................. 10 „
Andrae Ernő ....................  3 „
Balogh Elemér....................  1 „
Bäumler J. A.......................  1 „
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Beck Vilmos................ 1 frt
Berta Dávid ................ 5
dr. Celler Nándor ..... 5 V
dr. Dávid Gyula ......... 1
dr. Dobrovits Mátyás (2#) 11 „ 30 kr.
Ebner Gusztáv ......... ..... 1
Érdy István ................ 1 ??
Franich Gyula ............. 5 ??
Frühwirth Lajos ......... 2
Grünenwald Sándor ... 1 ??
Grünsfeld Adolf ......... 6 5?
ifj. Günther Vilmos ... 5 V.)
Heim Károly................ 2 V
Herczog Pinkas ......... 5 V
Kárpáti Gyula ......... — „ 85 kr.
Hofmann Ede ............. 10
Michaelis Vilmos......... 1 V
Munker Sándor .........
J. Péterffy Zoltán .....

6
5

„10  kr.
V

dr. Samarjay Emil ..... 10 V
Sóltz Rezső ................ 1
Stiegler Sándor ......... 2
Spitzer Mór ................ 20 V
Stromszky Emil ......... 4 ??
Theisz János ............. 2 ??
dr. Wagner Lajos ..... ..... í
Wicklein Nándor......... 1 5?
Wigand Mór................ 10
Zorkóczy József ......... 2 Sh*

lOCM-4—'
ezco-rCMII

Lyceumi tanárok:

Adamis Károly ......... 1 frt
Albert József ............. 1 v
Gyűrik Márton............. 1
Harmath Károly ......... 1
Hazslinszky Kálmán ... ...... 1 v
Hirschmann Nándor ... 1
Lassel Gyula ............. 1 V
dr. Losonczi Lajos ..... ...... 1
Markusovszky Sámuel 1 5?
Márton Jenő................. 1 ??
Szép Rezső ................. 1 ??
dr. Tolnai Vilmos ..... 1
Zorkóczy Samu ......... ........ oírni „ =  257 frt 25 kr.
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Az intézet a dévényi kirándulásban több tanulót segély
ben és 66 tanulót 656 db. tankönyvvel látott el ; a tandíj 
vagy lakbér lefizetésére 34 tanulót segélyezett összesen 
49630 frttal.

J .V /Í>

A lyceumi tanuló ifjúság adományai:

I. A osztály ...........................  19 frt 75 kr.
I. B *   12 „ 70 „

II- „   25 „ 45 „
Hl- „   25 „ 98 „
IV. „   27 „ 35 „
V. „   21 „ 60 „

VI. „   24 „ 65 „
VII. „   16 „ 30 „

V ili. „   15 „ 30 „ =  185 frt 08 kr.

Egyéb bevétel:
Múlt évi maradék...........................................  103 frt 83 kr.
Behajtott tartozások a múlt évből .............  33 „ 55 „
Takarékpénztári s iparbanki kamatok .....  91 „ 87 „
3600 koronás magyar papirjáradékkölcsön

szelvénye 1897. január 1-én ..................... 36 „ — „
3800-é 1897. junius 1-én ............................  38 „ — „

bőid. Habermayer Rezső úr 4000 frtnyi 
hagyományának (papirjáradékban) szelvé
nyei 1896. aug. 1-én ...................................  84 „ — „

Ugyanez 1897. febr. 1-én ............................  84 „ — „
Eladott irkák után ........................................ 18 „ 60 „
Vegyes bevételek ......................   — „ 10 „

Összes bevétel: 932 frt 93 kr.

B) Kiadás:
1. Tanulók segélyezése ................................  493 frt 80 kr.
2. Tankönyvekre ...........................................  54 „ 80 „
3. Takarékpénztárban elhelyezve ................. 340 „ 87 „
3. Vegyes kiadás ..................................... . ... 30 „ — „

Összesen 870 frt 47 kr.

A bevétel és kiadás összegezése:
Bevétel ...........................................  932 frt 93 kr.
Kiadás ...........................................  870 „ 47 „

Marad készpénzben: 62 frt 46 kr.



110

V a g y o n k i m u t a t á s :
1. 3 drb. 1000 és 4 drb. 200 koronás magyar

papirjáradék-kölcsön (névértékben) ... 1900 frt — kr.
2. 4 drb. 1000 frtos papirjáradék-kölcsön (név

értékben) ................................................... 4000 „ — „
3. Takarékpénzt, és iparbanki könyvecskében 2646 „ 89 „
4. Készpénzben ...........................................  62 „ 46 „

Összesen 8609 frt 35 kr.

Ma mikor az élet ezer szükségleteivel nehezedik a család- 
fentartó szülékre, kétszeresen meg van nehezítve a szegény, 
de tehetséges ifjak előmenetele a tudományos pályán. Hogy 
könnyebben boldogulhassanak, ez szép és nemes czélja ön
segélyző egyesületünknek, mely rövid fennállása óta is már 
oly kiváló eredményeket mutathat fel. Könyvvel, lakás- és 
tanpénzzel segíti jóravaló tanítványainkat, még pedig vallás- 
külömbség nélkül. Ha ugyanis helyén való, hogy ev. párt
fogóink nemes lelkű alapítványait csakis hitsorsosaink szegény, 
de törekvő gyermekei élvezzék, viszont illő és méltányos, 
hogy egyesületünk jótékonyságában melyhez minden tanít
ványunk hozzájárul a maga filléreivel, mindenki, felekezeti 
külömbség nélkül részesüljön. Egyesületünk csak a múlt 
iskolai évben is 34 tanulót összesen 496 frt 30 krnyi összeg
gel és 466 tanulót a szükséges tankönyvekkel segélyezett.

A kit isten megáldott a maga javaival s a kinek egy
házunk s hazánk felvirágzása szivén fekszik, lehetetlen, 
hogy közömbös maradjon e nemes czél iránt. — Tisztelettel 
felkérünk tehát mindenkit, de főleg Lyceumunk volt növendé
keit, hogy bármely csekély összeggel egyesületünk támoga
tásához hozzájárulni s ezen évi vagy egyszersmindenkorra 
szóló járulékaikat a lyceumi igazgató czímére küldeni szíves
kedjenek.

2. I f j ú s á g i  ö n k é p z ő k ö r .  A kör társelnökei voltak : 
A l b e r t  J ó z s e f  a magyar irodalom tanára és dr. To l n a i  
Vi l mo s ,  a német irodalom tanára; főjegyző: Nagy Dénes 
V ili. o. aljegyző és pénztáros: Klszák Imre Vili. o .; fő- 
könyvtáros; Posch Adolf VII. o. tanulók. Tagjainak száma: 
127; ezek közül; a) működő 70; b) olvasó 57. A kör tartott 
összesen 25 gyűlést, még pedig 21 magyart és 4 németet; 
volt az előbbin 60 szavallás, 12 munkaolvasás és ugyan
annyi bírálat, az utóbbin 12 szavallás, 3 munka, 2 bírálat. 
Az ifjúsági önképzőkör magyar könyvtára, mely 2932 kötet
ből áll 29 müvei 31 kötetben — német könyvtára, mely 
839 kötetből áll, 2 kötettel gyarapodott.

13. Győr sir ó-kö r. Alakult 1863-ban. Elnöke: Hirschmann 
N. tanár; alelnöke: Weisz Ede Vili.: jegyzője: Holly József
VIII.; pénztárosa: Dérer Ottó VII.; ennek betegség folytán
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történt eltávozta után: Pósch Adolf VII,; könyvtárosa: 
Huszágh Gyula VI. A haladók vezetője volt Weisz Ede VIII.; 
a kezdőké: Holly József VIII.

Tagjainak száma 25, kik közűi 9 haladó 16 pedig 
kezdő. A kör könyvtára 186 gyorsírászati művet foglal ma
gában (103 magyar, 83 német). A kör a következő szaklapo
kat járatta: „Gyorsírászati Lapok“, „Soproni Gyorsíró“, 
„Concordia“ és „Gyorsírászati Olvasmányok“.

A szokásos versenyirást a kör május hó 20-án tartotta 
meg két csoportban és pedig a következő eredménynyel. A 
haladók részéről az első díjat (Jókai M. „Kis Dekameron“.) 
Goldberger Márkus VI. nyerte el (irt perczenkint 208 szóta
got) ; a második dijat (Toldi Ferencz : „Magyar költészet tör
ténete“) Huszágh Gyula VI. (irt perczenkint 205 szótagot). 
A kezdők részéről az első díjat (Vörösmarty Mihály: „Zalán 
futása“) Suhert Zoltán nyerte el (irt percenkint 97 szótagot); 
a második díjat (Erődi Béla „Utazásom Sziczilia és Malta 
szigetén“) Medveczky János (írt perczenkint 83 szotagot); a 
harmadik dijat (Borovszky Samu „A honfoglalás története“) 
Scharbert Vilmos V. (irt perczenkint 80 szótagot,) A kör 
vagyona az 1896/7 iskolaévben 221 frt 73 kr.

4. Gy á m e g y e s ü l e t .  Elnök: Márton Jenő tanár, fő
pénztáros Kocizky Iván VIII. Osztálypénztárosok: Bajcsy 
Imre Vili .  Mikó Miklós VII. Vörös Vincze VI Szloboda 
Béla V, Richter Viktor IV, Arkauer Gyula III, Beck Frigyes 
11, Bogsch Árpád I. a. Haftl István I. b.

Az évi gyűjtésnek eredménye 100 frt. A gyűjtött összeg 
egy negyedrészét 25 frtot az egyesület a pozsonyvárosi espe- 
rességi gyámintézet pénztárába szolgáltatta be, szabad ren
delkezésére álló három negyedrészét pedig következőkép osz
totta fe l: a Leopoldiánumnak 5 frt, a Melanchthon alapra 10 
frt, a budapesti árvaháznak 10 frt, a pozsonyi diakonissa- 
intézetnek 10 frt, a szent-antalfai, báthi és ozori gyülekeze
teknek egyenként 10 frt, külmissiói czélokra 10 frt.

5. Z e ne e gyes  ü 1 e t. Alakúit 1876-ban Elnök: Márton 
Jenő, tanár: karmester: Kaesz Péter, zenetanitó, jegyző: 
Klszák Imre, VIIT. o. tan.; pénztáros: Weisz Ede Vil i .  o. 
tan.; ellenőr: Wancsek Károly V ili. o. tan.; leltáros: Con- 
stantin Pál VIII. Tagjainak száma: 13 működő, 5 tiszteletbeli. 
7 pártoló. Az egyesület alaptőkéje 100 forint. A zenedarabok 
száma az ez évben beszerzett 6 művel 99. Az egyesület 33 
gyakorlati órában 7 darabot tanult be.

6. I f j ú s á g i  é n e k k a r  é s  d a l o s k o r .  Hírneves 
paedagogusok egybehangzó vélekedése szerint az ének az 
embert hajlandóbbá teszi a finomabb érzelmekre és vissza
tartja a durvaságtól, nyerseségtől, ezért gyermekeknek, ifjak
nak, kikből igazi művelt embereket akarunk nevelni, nem szabad 
ének nélkül felnőniük. E nagy igazságot mondó nézet a
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tanári kart és iskolánk pártfogóságát arra indította, hogy 
az ének-oktatás helyesebb szervezésére fordítsa figyelmét. 
Felsőbb osztályú tanítványaink dalosköre mellé, mely már 
1868 óta fennáll, alsóbbosztályu tanítványaink sorából egy 
külön énekkart alakítottunk, mely a daloskörrel vegyes 
hangú énnekkarrá egyesíthető. Az így alakult vegyes hangú 
énekkar ez első évben kiválóan bevált és a jövendőnek 
elodázhatlan feladata lesz, az első kezdetet gondosan tovább 
fejleszteni és tökéletesíteni. Az énekkar tanítása Frühwirth 
Sámuel, elemi iskolai tanító úrra, mint intézetünknek e czélra 
megválasztott énektanárára volt bízva, ki buzgalmával, szak
értelmével teljesen megfelelt a hozzá kötött várakozásnak 
és ez uj intézmény fejlesztését egyik legkedvesebb felada
tának tekinti. Az ifjúsági daloskor tisztikara a kővetkező 
volt: Elnök: Hirschmann Nándor, tanár, karmester, Frühwirth 
Sámuel, tanító ; jegyző: Wancsek Károly, V ili. o. t., pénztá
ros : Schöpflin Dezső, VII. o. t., ellenőr: Nagy Dénes V ili. o. 
t., leltáros: Hegedűs Béla VII. o. t. Tagjainak száma 36 
működő és 11 pártoló. A leltárban van 87 partitura és meg
felelő számú kóta. E szerint a leltár 3 partitúrával és megfelelő 
számú kótával szaporodott, továbbá 60 drb ..Magyar Arion“- 
nal. A daloskor alaptőkéje 156 frt 95 kr. Macher Nándor úr, 
helybeli szőlőmíves 10 frtot ajándékozott a daloskörnek.

IX . A tanulók névsora, vallása és születéshelye.*)

Első A) o sz tá ly .

Albrecht Béla, pozsonyi ág. ev.
Balogh László, megyercsi-komáromi, ref.
Bogsch Árpád, késmárki, ág. ev. jk.
Böhm Károly, pozsonyi, ág. ev. ftm.
Brencsik Sándor, pozsonyi r.
Csintalan Jenő, aranyosi-komáromi, ref. a.
Dobrovits Mátyás, pozsonyi ág. ev.
Esztel József, ófalui-szepesi, ág. ev.
Fallemann Mór, pozsonyi izr.
Fekets Rezső, kis-mányai-nyitrai, ref.
Fükő Jenő, jolsvai-gömöri, ref.
Guggenberger János, magyar-óvári-mosoni, ág. ev.
Harmath Iván, pozsonyi ág. ev. tm.

*) A jelek magyarázata: ág. ev. =  ágostai hitv. evang.; ref. =  evang. 
reform.; r. =  római katholikus; g. kel. =  görög keleti; izr. =  izraelita; 
a. =  alumnista; i. a. *=» ingyen alumnista; c. =  convictor; ö. =  ösztöndí
jas; pd. =  pályadíjas; jd. — jutalomdíjas; ism. =  ismétlő; k. — kilépett; 
kz. =  kizáratott; tm. — tandíjmentes; ftm. =  féltandíjmentes; jk. =  juta
lomkönyvet kapott.
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Hauck Arthur, pozsonyi r.
Heim Ödön, stomfai-pozsonyi, ág. ev.
Hoffmann Károly, rajkai-mosoni, ág. ev. i. a.
Indrák Lipót, pozsonyi, ág. ev.
Kesztler Andor, pozsonyi, ág. ev.
Kosztelny Vladimir, kosariszkó-prjepasznei-nyitrai, ág. ev. a. k. 
Kuna Pál, pozsonyi, ág. ev. ftm.
Lax Oszkár, búr-szt.-györgyi-pozsonyi, izr.
Madarász Imre, pozsonyi, ág. ev.
Mayer Fülöp, pozsonyi, izr. ism.
Márton Béla, budapesti, ref.
Motesiczky Rezső, bécsi-alsó-ausztriai, r.
Nemes István, takácsi-veszprémi, ref.
Patkós Sándor, kis-mányai-nyitrai, ref.
Pápa Zsigmond, szempczi-pozsonyi, izr.
Perssin Ödön, pozsonyi, r.
Planovszky Rezső, felső-szellei-nyitrai, ág. ev. k.
Poliak Ottó, pozsonyi, r
Porubszky Oszvald, bécsi-alsó-ausztriai, ág. ev.
Reisinger Vilmos, pozsonyi ág. ev.
Samarjay Tibor, pozsonyi, ág. ev.
Schneemeier János, rajkai-mosoni, ág. ev. a.
Seemann Róbert, pozsonyi, ág. ev.
Sziklai Zoltán, pozsonyi, ág. ev.
Szupper István, malaczkai-pozsonyi, ág. ev. a.
Tanitó Gyula, zsigárdi-pozsonyi, ref.
Valentinyi Károly, mező-berényi-békési, ág. ev. a.
Vasskó Károly, pozsonyi, ág. ev. tm.
Végh Benjamin, czeglédi-pest-pilis-solt-kis-kuni, ref. a. jk. 
Vithalm György, sikabonyi-pozsonyi, r.
Wendelin Frigyes Ernő, pozsonyi, ág. ev. tm.
Wetzler Ignácz, duna-szerdahelyi-pozsonyi, izr.
Wurm Károly, pozsonyi, ág. ev. ism.

összesen: 46.

Mag á n t anul ók  :
Franki Frigyes, izr.
Franki József, izr.
Hirsch Ödön, ág. ev.

Első B) o sz tá ly .
Albrecht Károly, pozsonyi, ág. ev.
Arkauer István, pozsonyi, r.
Badofszky Vilmos, pozsonyi, ág. ev. ism. 
Beödök Béla, kismányai-nyitrai, ref.
Borza Béla, nagy-megyeri-komáromi, ref. a. 
Czirók Béla, hodosi-pozsonyi, ref.

L ý c e u m  É r t e s í t ő j e . 8



114

Dérer József, malaczkai-pozsonyi, ág. ev.
Domonkos József, csicsói-komáromi, ref. jk.
Falb Mátyás, miklósfalvi-mosoni, ág. ev.
Feigenbaum Samu, gútori-pozsonyi, izr.
Fleischmann Lajos, domoszlói-hevesi, izr.
Gáspár József, csicsói-komáromi, ref.
Günther Frigyes, pozsonyi, ág. ev, tm.
Gyó'ry Zsigmond, nemes-ócsai-komáromi, ref.
Haftl István, kisbéri-komáromi, ág. ev. i. a. jk.
Henning Vilmos, körmöczbányai-barsi, ág. ev.
Hofmann Gyó'zó', pozsonyi, r.
Käufer Jakab, pozsonyi, izr. ism.
Kárpáti Jenó', kassai-abauji, ág. ev. jk.
Kázmér József, vedró'di-pozsonyi, ref.
Kästner Ede, pozsonyi, ág. ev. ism.
Kis István, tárkányi-komáromi, r.
Kováts Dezsó', perbetei-komáromi, reí.
Krkosch Gusztáv, modori-pozsonyi, ág. ev. ftm.
Kürthy Kálmán, nagy-szelezsényi-barsi, ág. ev.
Lajda Szvetozár, verbói-nyitrai, ág. ev.
Lustig Móricz, pozsonyi, izr. k.
Matuschka László gróf, krencsi-nyitrai, r. k.
Masznyik Béla, pozsonyi, ág. ev, tm.
Mihalovic József, aradi, g. k.
Óváry Ferencz, pozsonyi, ág. ev.
Pámer Gusztáv, szt.-jánosi-gyó'ri, ág. ev. a.
Pázmány Dénes, aranyosi-komáromi, ref.
Pessl Alfréd, dévény-ujfalusi-pozsonyi, izr.
Podány Károly József, bécsi-alsó-ausztriai, ág. ev. tm.
Pollák Rikárd, sasvári-nyitrai, izr.
Pollák Zsigmond, pozsonyi, izr.
Reischl Frigyes, pozsonyi, r.
Sárkány István, nagy-jókai-pozsonyi, r.
Scharbert Frigyes, kuttelbergi-ausztriai-szileziai, ref.
Schweinitz Frigyes gróf, magyar-óvári-mosoni, ág. ev.
Simon Ferencz, nagy-károlyi-szathmári, ref.
Szlabey Ferencz, tápiő-szelei-pest-pilis-solt-kis-kúni, ág. ev. 
Szlávik Antal, illavai-trencséni, ág. ev.
Tichy Tivadar, pozsonyi, ág. ev.
Weinwurm József, malaczkai-pozsonyi,*izr.
Wrchovszky Nándor, pozsonyi, ág. ev.
Zongor Gyó'zó', kis-mányai-nyitrai, ref.

összesen: 48.

Magántanulók:

Boemelburg József báró, r.
Klein Nándor, ág. ev.
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M ásodik o sz tá ly .
Balga Lajos, pozsonyi, r.
Barta Károly, pozsonyi, ág. ev.
Beck Frigyes, pozsonyi, ág. ev.
Blaser Gyula, pozsonyi, ág. ev.
Bogyay Aladár, nyitra-szerdahelyi-nyitrai, ág. ev. i. a. 
Brettschneider Béla, pozsonyi, ág. ev. ism.
Danielisz Jenő, komáromi, ág. ev.
Demény Béla, kis-mányai-nyitrai, ref.
Dittmer Lajos, szegedi-csongrádi, ág. ev.
Drechsler Rikárd, pozsonyi, izr.
Ehrenfeld Zsigmond, pozsonyi, izr.
Enzsel-Réső József, magyar-soók-szelló'czei-nyitrai, ref. 
Fekecs László, kis-mányai-nyitrai, ref.
Flachner Imre, selmeczbányai-honti, ág. ev.
Földes György, pozsonyi, r.
Fridrik Zoltán, pozsonyi, ág. ev. jk.
Fuchs Fülöp, drahóczi-nyitrai, izr.
Fuszek Tivadar, pozsonyi, ág. ev.
Gocht Éváid, drezdaui-löbtaui, szász-királyság, ág. ev. 
Háger Ottó, czeglédi-pest-pilis-solt-kis-kúni, r.
Herkner Arthur, drezdaui-löbtaui-szász-királyság, ág. ev. 
Hirschmann Nándor, pozsonyi, ág. ev.
Hofmann Ágost, nagy-német-egyházi-fehéri, ág. ev. 
Hofmann Ede, nagy-német-egyházi-fehéri, ág. ev.
Holczer János, alsó-jattéi-nyitrai, r.
Horémusz Ede, kajali-pozsonyi, ág. ev. a.
Juhász Pál, nagy-sallói-barsi, ref.
Kasztl György, lembergi-galicziai, ág. ev. ftm.
Kiss Pál, kajali-pozsonyi, ág. ev. a.
Klein Mihály, mező-kászonyi-beregi, izr.
Kohn Árpád, olgyai-pozsonyi, izr.
Kovács Géza, déghi-veszprémi, ref.
Kuklis János, kúnói-nyitrai, ág. ev. a.
Lachowitz Lipót, pozsonyi, izr.
Laczó István, nadabi-aradi, ág. ev. i. a.
Devius Lajos, pozsonyi, ág. ev.
Maljarik Pál, miavai-nyitrai, ág. ev.
Matuschka Alfréd gróf, krencsi-nyitrai, r. k.
Mayer Dávid, pozsonyi, izr.
Meszinger Ferehcz, szempczi-pozsonyi, izr.
Michnay Lajos, pozsonyi, ág. ev. tm.
Mocsy Attilia, garam-vezekényi-barsi, ref. a.
Nagy Pál, soproni, ág. ev. a. jk.
Nehiba Jenő, száki-komáromi, ág. ev. a.
Obetkó Sándor, terényi-nógrádi, ág. ev. a.
Drgon Sándor Imre, duna-pentelei-fehéri, ág. ev.

8*
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Patérnosz Róbert, gnadendorfi-alsó-ausztriai, r.
Pázmány Dezső', aranyosi-komáromi, ref. a.
Pingitzer György, pozsonyi, ág. ev. tm. jk.
Porubszky Lajos, pozsonyi, ág. ev.
Raabe Robert, pozsonyi, ág. ev.
Rosenkranz István, pozsonyi ág. ev. tm.
Rumpel tesz Mátyás, rajkai-mosoni, ág. ev. a.
Sámuel Zsigmond, pozsonyi, izr.
Schwappach Gyula, p o z s o n y i ,  ág. ev.
Steiner Nándor, répcze-szemerei-soproni, izr.
Szabó Béla, gutai-komáromi, ref. a.
Szalay Miklós, magyar-óvári-mosoni, r.
Thüringer Mihály, salgocskai-nyitrai, ág. ev.
Törteli Lajos, tápió-szent-mártoni-pesti, ág. ev. jk.
Wendler Gyula, pozsonyi, ág. ev.
Wiebauer Róbert, pozsonyi, ág. ev.
Wiemers Vilmos, lehei-hannoverai-porosz-országi, ág. ev.

összesen 64,
Magántanulók :

Berta Benő', ág. ev.
Boemelburg Konrád, b. r.
Klein János, ág. ev.

H arm adik  o sz tá ly .
Arkauer Gyula, pozsonyi, r. ism.
Balgha Sándor, pozsonyi, r.
Bartal Tibor, damazér-karcsai-pozsonyi, r.
Beck Vilmos, pozsonyi, ág. ev.
Berlin Enea, pozsonyi, ág. ev.
Chityil Arciso, pozsonyi, r. ism.
Dezső' László, csiliz-radványi-gyó'ri, ref.
Erdélszky Mihály, vág-ujhelyi-nyitrai, ág. ev. i. a. 
Erhardt Sándor, pinkafői-vasi, ág. ev. c.
Fink Lajos, pozsonyi, ág. ev. jk.
Fitos Lajos, gó'ri-pozsonyi, ref.
Geiringer Aurél, duna-szerdahelyi, izr.
Goschenhofer Adolf, pozsonyi, ág. ev.
Grünauer Miksa, pozsonyi, izr.
Guggenberger József, magyar-óvári-mosoni, ág. ev. jk. 
Háger Rikárd, czeglédi-pesti, r.
Hegyi Lothár, ruttkai-turóczi, ág. ev.
Heimler Miksa, jánosfai-soproni, izr.
Húrban Vladimir, turócz-szent-mártoni, ág. ev.
Jakab Ferencz, alsó-lendvai-zalai, r. a.
Király Béla, bicskei-fehéri, ref.
Kohn Zsigmond, bazini-pozsonyi, izr.
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Kováts Arisztid, perbetei-komáromi, ref.
Kruse Frigyes, pozsonyi, ág. ev.
Kuppis József, balassa-gyarmati-nógrádi. ág. ev.
Lelkes Béla, benke-patonyi-pozsonyi, ref.
Levius Károly, pozsonyi, ág. ev.
Lulicsek Gyula, kelecsényi-nyitrai, r.
Mohácsy Aladár, tárkányi-komáromi, ref.
Moravek Samu, pozsonyi, ág. ev.
Mőzer Endre, radosnai-nyitrai, r.
Möbius Hermann, pozsonyi, ág. ev.
Rásó Béla, alsó-szeli-pozsonyi, ág. ev. i. a.
Ringbauer Károly, rajkai-mosoni, ág. ev. jk.
Sárossy Róbert, temesvári, ref.
Schleifer Elemér, lévai-barsi, ág. ev. i. a.
Schmidt Lotbár, pozsonyi, ág. ev.
Schreiner Adolf, pozsonyi, ág. ev. tm.
Sóltz Béla, pozsonyi, ág. ev.
Springer Emil, breitenseei-alsó-ausztriai, izr.
Steiner Leo, pozsonyi, izr.
Steltzer Gottlieb, pozsonyi, ág. ev.
Szarka Béla, ó-szó'nyi-komáromi, ref.
Szombathelyi Béla, csehi-vasi, ág. ev. a.
Szuhanotty Gusztáv, miskolczi-borsodi, ref, isi*.
Taglicht Oszkár, stomfai-pozsonyi, izr.
Thahvitzer Pál, bécsi-alsó-ausztriai, ág. ev.
Trugly János, komáromi, ág. ev.
Vágó Károly, pozsonyi, ág. ev. a.
Valló Zoltán, szinérszegi-temesi, r.
Vári Lajos, érsek-ujvári-nyitrai, r.
Wermer Hugó, verebélyi-barsi, izr.
Wowy Gusztáv, pozsonyi, ág. ev.
Wrchovszky Róbert, pozsonyi, ág. ev.
Würtzler Jenő", nagy-szombati-pozsonyi, ág. ev.

összesen: 55.

Negyedik o sz tá ly .

Arnstein Mór, böősi-pozsonyi, izr.
Bálent Jenó', beczkói-trencséni, ág. ev. a. 
Breiner Sándor, nagy-geresdi-soproni, izr. 
Csecsinovics Ferencz, szegszárdi-tolnai, r. 
Csemez Viktor, galánthai-pozsonyi, r.
Csepy Zsigmond, lakszakállosi-komáromi, ref. 
Fáy István, losonczi-nográdi, ref. eltanács. 
Frank Ödön, cs.-somorjai-pozsonyi, ág. ev. 
Gaál Gábor, agárdi-nógrádi, ág. ev. i. a. 
Grünhut Dávid, miavai-nyitraí, izr. kz.
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Hainrich Béla, zsolnai-trencséni, r.
Halvax Gusztáv, oroszvári-mosoni, ág. ev. c. ö. tm.
Herz Mór, pozsonyi, izr.
Hoffmann Adolf, pozsonyi, ág. ev. ö.
Jamniczky Fedor, bazini-pozsonyi, ág. ev. a.
Kann Samu, pozsonyi, izr. ism.
Kardos Lajos, czeglédi-pest-pilis-kis-kúni, ref.
Kirchknopf Ede, rajkai-mosoni, ág. ev. c. ö. tm. jk.
Knörlesz Ágost, nemes-jáczi-nyitrai, r.
Koritsánszky Márton, szmrecsáni-liptói, ág. ev. a.
Lajda Vilmos, holeskai-nyitrai, ág. ev. i. a.
Madarász Lajos, pozsonyi, ág. ev.
Mandelik János, jabloniczi-nyitrai, ág. ev. a.
Molnár Károly, réthei-pozsónyí, ref.
Mück Guido, köbölkúti-esztergomi, ág. ev. jd. jk.
Nehiba Kálmán, száki-komáromi, ág. ev. a.
Nittnausz Vilmos, pozsonyi, ág. ev. tm.
Páti Nagy Lajos, komáromi, ref. a.
Pauer Guido, pozsonyi, ág. ev.
Pásztor Elek, garam-mikolai-barsi, ref. a.
Pethes Ernó', alistáli-pozsonyi, ref. a.
Péterffy Ferencz, pozsonyi, ág. ev.
Pingitzer Pál, pozsonyi, ág. ev. ö.
Raabe Béla, pozsonyi, ág. ev.
Richter Viktor, pozsonyi, ág. ev. jk.
Rosenstein Berthold, sasvári-nyitrai, izr.
Schauer Lajos, pozsonyi, r.
Scheinberger Rezső', pozsonyi, izr.
Schleiffer Aurél, lévai-barsi, ág. ev. a.
Schreiner Ferencz, lugosi-krassó-szörényi, ág. ev. tm.
Simonyi Géza, nyitrai, r.
Strasser József, pozsonyi, izr.
Szűts Gábor, kis-babóti-győri, ág. ev. c. ö. ftm.
Toscano Károly, pozsonyi, r.
Trosztler Oszkár, bécsi-alsó-ausztriai, izr. a.
Új Endre, taksonyi-pozsonyi, r.
Wertheimer Ármin, szent-györgyi-pozsonyi, izr.
Volarik István, schweinsbachi-pozsonyi, ág. ev. ism. a.
Vrábel Vilmos, farnadi-esztergomi, ág. ev. c. jk.

összesen: 49.

M a g á n t a n u l ó k :

Ivánka Imre, ág. ev.
Sztranyavszky Sándor, ág. ev.
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Ötödik o sz tá ly .

Baintner Sándor, balassa-gyarmati-nógrádi, r.
Baranyay Ferencz, fertó'i-nezsideri-mosoni, ref.
Bartal Aurél, damazér-karcsai-pozsonyi, r.
Bertram Albert János, szakolczai-nyitrai, ág. ev.
Blaskó Mihály, német-gurabi-pozsonyi, ág. ev. i. a. 
Breiner Ernő, nagy-geresdi-soproni, izr. jk.
Búgéi Jenő, pozsonyi, r.
Csukly Gyula, szakályi-tolnai, r. a.
Fleischer-Antal, szempczi-pozsonyi, ref. a.
Franich Béla, bécsi-alsó-ausztriai, r. a.
Gaál Imre, agárdi-nógrádi, ág. ev. a.
Gábris Ferencz, pozsonyi, ág. ev.
Garay István, pozsonyi, r.
Hüttl Ármin, szent-györgyi-pozsonyi, ág. ev. c. ö. jk. 
Kneusel-Herdliczka Loránd, budapesti, ág. ev.
Knörles Vilmos, nemes-jászi-nyitrai, r.
Kollár Elek, bálványosi-somogyi, ref. a.
Korcsek János, pozsonyi, ág. ev. i. a. tm.
Lederer Árpád, pozsonyi, ág. ev.
Mandelik Rezső, szent-istvánfalvi-nyitrai, ág. ev. a. 
Medveczky János, zólyomi, ág. ev. c. jk.
Molnár Dezső, réthei-pozsonyi, ref.
Nagy Nándor, nemes-ócsai-komáromi, ref. jk.
Óváry István, pozsonyi, ág. ev.
Pauer Béla, pozsonyi, ág. ev.
Péterffy Ervin, pozsonyi, ág. ev.
Pingitzer György, pozsonyi, ág. ev.
Poliak Margolius, pozsonyi, izr.
Rampacher Pál, bécsi-alsó-ausztriai, r. ö.
Sándor Aurél, szlavniczi-trencséni, ág. ev. a.
Scharbert Vilmos, limbachi-pozsonyi, ág. ev. c. ftm. ö. 
Schleiffer Árpád, pozsonyi, ág. ev. ism.
Schwantzer Gusztáv, szent-györgyi-pozsonyi, ág. ev. 
Schwartz Jakab, réthei-pozsonyi, izr. ism.
Slubek Zoltán, pozsonyi, ág. ev. jk.
Szentkirályi György, tápió-szent-mártoni-pesti, ág. ev. 
Szigethy János, nagy-tanyi-komáromi, ref. a.
Sziller Alfréd, szent-györgyi-pozsonyi, r. ism. 
Szlazsánszky Ágost, pozsonyi, r.
Szloboda Béla, sándorházi-győri, ág. ev. tm. jk. 
Szupper Ernő, malaczkai-pozsonyi, ág. ev. a.
Taubinger Ernő, bazini-pozsonyi, ág. ev. a. eltáriács. 
Tauszky Szigfried, pozsonyi, izr.
Tóth Ernő, magyar-óvári-mosoni, r. ism.
Varga István, orosházi-békési, ág. ev. i. a. k.
Würtzler Vilmos, terbegeczi-honti, ág. ev. ism.

összesen: 46.
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M a g á n t a n u l ó k :
Gáffor N. ág. ev.
Pázmány! Dezső', ref. *

H atodik o sz tá ly .
Anda Lajos, farkasdi-nyitrai, ref. c.
Balogh Lajos, nagy-szalontai-bihari, ref. c.
Csepy Miklós, laki-komáromi, ref c.
Dobruczky Samu, holicsi-nyitrai, ág. ev. c. ö.
Fillinger Ferencz, glinai-horvátországi, r.
Gáspárdy Elemér, egeri-hevesi,
Gindl Márton, oroszvári-mosoni, ág. ev. c.
Goldberger Márk, bátorkeszi-esztergomi, izr.
Heim Oszkár, pozsonyi, r.
Huszágh Gyula, nagy-pritrzsdi-nyitrai, ág. ev. c. pd. ö. tm. jk. 
Hutflesz Pál, magyar-óvári-mosoni, ág. ev.
Just Rikárd, budapesti, r.
Kiss László, apácza-szakállosi-komáromi, ref. a.
Konyáry Miklós, domonyi-pest-pilis-solt-kis-kúni, ág. ev. i. a. ö. 
Leimdörfer Joakim, nagy-bittsei-trencséni, izr.
Lipkovitz Mór, szent-györgyi-pozsonyi, izr.
Ló'wy Kálmán, köpcsényi-mosoni, izr.
Meissl Rezső', bazini-pozsonyi, r.
Michnay Béla, predméri-trencséni, ág. ev.
Popesku Adrián, nadabi-aradi, g. k. a. ö.
Prindl Károly, magyar-óvári, ág. ev. a.
Raabe Rikárd, pozsonyi, ág. ev.
Rumi József, köbölkuti-esztergomi, ref 
Sárossy Árpád, temesvári-temesi, ref 
Schlesinger Samu, deési-szolnok-dobokai, izr.
Sóltz Aladár, pozsonyi, ág. ev.
Spitzer Illés, köpcsényi-mosoni, izr.
Subert Zoltán, szeniczi-nyitrai, ág. ev. c. ik.
Takács Kálmán, farkasdi-nyitrai, r.
Trsztyénszky Jenő', pozsonyi, ág. ev. tm. jk.
Turcsányi György, egyházszeghi-nyitrai, r.
Vári Ernő, érsekujvári-nyitrai, r.
Vörös Vincze, aranyosi-komáromi, ref. c. jk.

összesen: 33.

H etedik o sz tá ly .

Bálent Pál, beczkói-trencséni, ág. ev. i. a. ö. 
Brolly Imre, pozsonyi, r.
Chityil Guido, pozsonyi, r. ism.
Czutz András, hodosi-pozsonyi, ref
Dérer Ottó, selmeczbányai-honti, ág. ev. c. k.
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Ehrenzweig Miklós, kopánkúti-komáromi, izr.
Elias Mór, szászi-pozsonyi, izr.
Gáspárdy Béla, egri-hevesi, r.
Gelber Lázár, pozsonyi, izr.
Gschwandtner Rikárd, bazini-pozsonyi, ág. ev. a. k.
Hegedűs Béla, mező-berényi-békési, ág. ev.
Herzog Henrik, verbói-nyitrai, izr.
Höhne Károly, malaczkai-pozsonyi, ág. ev. c. tm. ö.
Hörk János, eperjesi-sárosi, ág. ev. tm.
Kirilovits István, erdó'hegyi-aradi, g. k. a. ö.
Krenner György, rumi-vasi, ág. ev. a.
Laszy József, budapesti, r.
Makay Károly, udvardy-komáromi. ref. a.
Maniette Mór, brezei-francziaországi, r.
Mikó Miklós, verbiczi-liptói, ág. ev.
Mocsy Aba, garam-vezekényi-barsi, ref. c. pd.
Mohr Henrik, szent-györgyi-pozsonyi, ág. ev. c. ö.
Nagy Dániel, soproni, ág. ev. c. pd. jk.
Nagy Vilmos, komáromi, ág. ev.
Noll Béla, debreczeni-hajdúi, r. jk.
Péterffy Oktáv, pozsonyi, ág. ev.
Pfaff Gusztáv, pozsonyi, ág. ev. jk.
Pfitzner Sándor, csattai-barsi, ág. ev.
Posch Adolf, pozsonyi, ág. ev. c. tm. ö. pd.
Schmid Ernó', murányi-gömöri, r.
Schöpflin Dezső', manigai-nyitrai, ág. ev. c. tm. pd. ö.
Somossy Antal, beszterczebányai-zólyomi, r.
Stein Jakab, ferenczhalmi-torontáli, ág. ev. c.
Stiglincz János, szadai-pest-pilis-solt-kis-kúni, ág. ev. c. jk. tm. pd. ö. 
Sziller Károly, szent-györgyi-pozsonyi, r.
Ulreich Ede, bazini-pozsonyi, ág. ev.
Weisz Árpád, tisza-szent-imre-jász-nagy-kún-szolnoki, izr.

összesen: 37.
Magánt an ul ó :

Váczy Gábor, ág. ev.

N yolczadik o sz tá ly .
Bajcsy Imre, lak-szakállosi-komáromi, ref. c. jk. 
Biró Lajos, alistáli-pozsonyi, ref. c.
Bubb Gyula, pákai-zalai, ág. ev. a.
Constantin Pál, pozsonyi, r.
Diamant Jakab, nagy-szombati-pozsonyi, izr. 
Feuerlöscher Fülöp, komáromi, izr.
Gáffor Alajos, tót-prónai-turóczi, ág. ev. ism. a. 
Gó'cze Dezső, kajali-pozsonyi, ág. ev. c. ö. 
Günther Jenő, nezsideri-mosoni, ág. ev.



1 2 2

Heuffel János, dinnyési-fehéri, ág. ev. c. pd. ö. 
Holly József, szakolczai-nyitrai, ág. ev. i. a. ö.
Hörk István, losonczi-nőgrádi, ág. ev. tm. ö. 
Karcsay Gyula, komáromi, ág. ev.
Klszák Imre, szeniGzi-nyitrai, ág. ev. c. tm. pd. ö. 
Kocizky Iván, békés-csabai-békési, ág. ev. a.
Kohn Gyula, nezsideri-mosoni, izr. eltanácsoltatott. 
Kolár Pál, tövísfálúi-üyitrai, ág. ev. a.
Kossár Dezső', komáromi, ref.
Láng Frigyes, csorvásbbékési, ág. ev.
Michnay Arpád, galántai-pozsonyi, ág. ev. c. ö. 
Nagy Dénes, ráczkevei-pesti, ref. c.
Osváld János, förge-patoiiyi-pozsonyi, ref. a.
Prokop Kálmán, felső-káldi-vasi, r.
Steiner Mór, pozsonyi, izr.
Štetka Iván, szeniczi-riyitrai, ág. ev. i. a. 
Stumpfhauser Ferencž, ferenczhalmi-torontáli, r. a. 
Szandtner Gyula, bényi-esztergomi, ág. ev. ö.
Valló János, szinérszegi-temesi, r. önk. ism. 
Wancsek Károly, modori-pozsonyi, r.
Weisz Ede, rusztsuki-bolgárországi, ref. tm. ö.

összesen: 30,
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X. A tanulók statisztikai kim utatása.

IA. IB. II III IV V VI VII VIII I-Vilii
o s z t á, 1 y

A) A tanulók száma.
N yilvános.........................
Magántanuló .................

46 48 63 55 49 46 33 37 30 407
3 2 3 — 2 2 1 _ 13

E lhalt.................................
K im aradt......................... 2 3 1 _ _ 1 2 _ 9
Vizsgálatlanul maradt .. — — 1 --- — 1 2 — 4
Eltanácsoltatott _ — — _ 1 1 _ 1 3
Kizáratott......................... - — — 1 — — — — 1

N yilvános......................... 44 45 62 55 47 44 33 35 29 394
Magántanuló ................. 2 2 3 — 2 — — 1 — 10
Haladó ................ . 44 45 60 52 45 39 32 35 27 381
Ismétlő ......................... 2 O

“
5

3
2 5 1 1 2 23

B) Vallásuk.
Ágostai hitv. evangélikus 24 20 38 28 24 23 11 18 15 200
Evangélikus református .. 9 12 8 9 6 6 7 3 6 66
U n itá r iu s.........................
Római katholikus 6 5 6 10 8 11 8 9 5 68

] Görög keleti ................. _ 1 — __. —V — 1 1 — 3
1 Izraelita .. ................. 5 7 10 8 9 4 6 5 3 57

C) Anyanyelvűk.
Magvar............................... 24 28 36 39 28 29 21 21 19 245
Ném et................. 20 15 23 13 3 13 9 8 7 121
Tót _ 2 3 2 6 2 2 3 3 23
Román ................. — — — — — 1 1 — 2
Szerb ................................. _1 — — _ _ __ — _■ _
Horvát................................. _ — _ — _ _ — _ —
O la s z ................................. _ -J-a — 1 — — 1 __ 2
Franczia ......................... — — — — — — — 1 — 1

D) Életkoruk.
9 éves .. .. „

■

10 éves 11 8 19
j 11 éves ......................... 17 17 12 1 — — — — — 47

12 éves ......................... 11 11 21 15 — — — — 58
13 éves ......................... 4 7 22 20 9 — — — — 62
14 éves ................. 1 2 6 12 16 1 — — --1 38
15 éves ................. — — 1 7 14 17 '-- — — 39
16 éves ......................... — ‘-- — — 6 12 14 5 — 37
17 éves — — — — 2 9 13 9 5 38
18 éves ......................... — — — — 4 4 13 7 28
19 éves ......................... — — — — — 1 2 6 4 13
20 éves ......................... — — -i— — — — 1 10 11
és több éves ................. — — — — — — — 1 3 4
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A
ta

né
v 1A. IB. II III IV V í VI VII VIII 1 VIII

O s z t á. 1 y
'

E) Ille tőségük.

Pozsony városi................... 21 13 23 20 15 14 3 6 2 117
Pozsony megyei ............. 7 8 4 8 9 10 2 6 4 58
Más megyebeli ............. 14 22 30 25 23 18 28 22 22 204
Más állam beli................... 2 2 5 2 — 2 — 1 1 15

F) Szülőik p o lgár i  á l l á s a .

Őstermelő ......................... 8 8 18 5 9 9 8 7 8 80
Önálló iparos ................... 6 7 9 4 1 4 1 5 2 39
Alkalmazott iparos .. .. _ 1 5 _ — 1 1 _ _ 8
Önálló kereskedő v. vállalkozó 9 ti 6 9 3 4 7 1 2 47

v
é

g
é

n
__

__
__

__
__

__
__

_A
__

__
__

__
__

__
__

_ Alkalmazott kereskedő 1 — 2 — _ _ 1 _ 4
Köztisztviselő ............. 4 6 4 10 11 7 7 5 3 57
Magántisztviselő ............. 2 5 5 7 3 3 2 3 3 33
K atona............................... 4 1 2 _ _ 1 _ — _ 8
Más értelmiségi .............. 10 6 11 10 18 9 7 7 7 85
Személyes szolgálatból élő 1 3 2 — — 2 — 1 I 10
Magánzó ......................... — 1 — 7 2 4 — 6 3 23

G) Görög n y e lv e t  pótló  t á r -
g y a k a t  t a n u l ta k . 2G 10 16 10 62

H) Rendkívüli t a n t á r g y a -
k á t  ta n u l ta k .

Tót nyelvet .................... 5 6 5 _ 3 1 _ 1 _ 21
Franczia n y e lv e t ............. — — — _ — _ _ — _ —
Angol n yelvet................... — — — — — — — — —
G yorsírást......................... — — 1 10 5 5 3 24
Mtiéneket ......................... 20 17 25 27 27 18 3 9 6 152
Szabadkézi rajzot............. 8 4 12 5 — 3 — 2 1 35

L Z  n e..................................... — 1 — — 5 2 1 4 13
1 S lö jd ö t................................ 4 1 2 4 5 — — — — 16

1. J e g y z e t :  A „B“ rovattól kezdve a számadatok a nyilvános tanu
lókra vonatkoznak.

2. Jegyzet :  Számos tanítványunk magánúton tanulta a franczia nyelvet.

X I. A tanév végén tartott érettségi vizsgálat 
eredm énye.
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X II. F igyelm eztetés.

A jövő iskolai év szeptember hó 1-ével kezdődik.
A tanév megkezdése előtt augusztus hó 30-án tartatnak 

a felvételi és pótló vizsgálatok, augusztus hó 31-én a javító 
esetleg a magánvizsgálatok, mely utóbbiaknak rendes ideje 
az iskolai év vége.

Felvételi vizsgálatot tesznek az I-ső osztályba jelent
kezők, kiknek népiskolai negyedik osztályú bizonyítványuk 
nincsen. E vizsgálat feladata meggyőződést szerezni arról, 
hogy megvan-e a tanulónak a gymnasiumi tanulmányhoz 
szükséges szellemi érettsége. Tárgyai a magyar nyelven 
való irás, olvasás; alapfogalmak a mennyiségtan és földrajz 
köréből. A vizsgálatnál nem az anyag mennyisége, hanem 
átértése képezi a kipuhatolandó tárgyat.

Felvételi vizsgálatot tesznek továbbá a polgári- vagy a 
reáliskolából, nemkülönben valamely külföldi iskolából átlépő 
tanulók, mely vizsgálat az elhagyott iskola és lyceumunk 
tanterve között mutatkozó lényeges külömbségre terjed ki.

Pótló vizsgálatot tesznek, kik a rendes évvégi vizsgálatot 
alapos és hiteles bizonyítványokkal igazolt okoknál fogva 
elmulasztották vagy félbeszakították.

Javítóvizsgálatot tesznek, a kik egy tantárgyból való 
elégtelen osztályzatuk javítására a lyceumi igazgatótól, két 
tantárgyból való elégtelen osztályzatuk javítására az egyház
kerületi főhatóságtól engedélyt nyertek, mely engedély elnye
réséért a mélt. és főtiszt, dr. Baltik Frigyes dunáninneni ág. 
hitv. evang. püspök úrhoz czímzendő és a lefolyt tanévről 
szóló iskolai bizonyítványnyal felszerelendő kérvények folyó 
évi julius hó 4-ig bezárólag a lýceum igazgatóságánál nyúj
tandók be.

A nyilvános tanulók felvétele szeptember hó 4̂ 4-=dJL- 
napján reggeli 8 órától 12-ig s délután 3 - 5-ig az igazgató- 
sági irodában történik. EzentúF'jelentkezőknek a felvételt a* 
késedelem kellő igazolása mellett az igazgató,'-október-4-ón 
túl pedig a tanári testület adhatja meg.

Magántanulónak csak az vétetik fel, a ki az első félév 
lefolyása alatt jelentkezik. Jelentkezéskor a magántanuló 
születési oklevelét és az előző osztályról szóló bizonyítvá
nyát tartozik felmutatni s a beiratási díj czírnén 1 frtot fizetni.
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A felvételt az összes tanuló ifjúságra nézve az igazgató, 
a beiratást minden osztályra nézve az illető osztályfő végzi.

Minden tanuló az első felvételre és beiratásra szemé
lyesen szülői, gyámja vagy megbízottjuk kíséretében tartozik 
jelentkezni.

A tandíj összege azon tanulókra nézve, kiknek szülei a 
pozsonyi ág. h. ev. egyházközségnek tagjai 27 frt; a többi 
tanulókra nézve 31 frt 15 kr. Ezen összegből az I. f. év ele
jén fizetnek amazok 17 frt 85 krt, emezek 22 frtot; a hátra
lévő rész (9 frt 15 kr.) a II. f. év elején esedékes. Azon
kívül minden tanuló 1 frtnyi felvételi dijat fizet az igazgató
nál. E díj fizetése alól csak a teljes tandíjmentesek vannak 
felmentve.

Hogy a szegényebb sorsú tanulók is a szabadkézi rajz
oktatásban részesülhessenek, évi díját a szaktanár beleegye
zésével 10 koronában (20 korona helyett) állapították meg.

A slőjd-tanfolyam is az iskolai év elején veszi kezdetét, 
a benne részt venni akarók a beiratások ideje alatt jelentkez
zenek az igazgatónál. Évi tandíj 10 korona.

E két díj két egyenlő részletben félévenként előre 
fizetendő.

A ref. vallástanítás évi dija 4 k. Az izraelita neolog 
vallástanitás évi díja 6 k.

Az izraelita orthodox vallástanitás évi díja 4 k.
E vallástanitási dijakat beiratkozáskor egyszerre kell az 

igazgatónál fizetni.
Ez alkalommal kérjük a t. ez. szülőket, hogy a Il-ik 

félévi tandíjfizetéshez, mely február hó elején történik, a 
nyugtatványokat okvetlenül beküldjék.

A lýceum I-ső osztályába csak oly tanulók vétetnek fel, 
kik életük 9-ik évét már betöltötték és vagy arról, hogy a 
népiskola legalább négy alsó osztályát jó sikerrel végezték, 
nyilvános népiskolából nyert bizonyítványt mutatnak elő, 
vagy a fentebb jelzett felvételi vizsgálatot sikeresen megáll
ják. A felvételnél tartozik a növendék felmutatni születési 
bizonyítványát, továbbá orvosi bizonyítványt arról, mikor 
volt utoljára beoltva és milyen eredménynyel. — Tizenkét 
évesnél idősebb tanuló felvételéről a tanári testület határoz.

Azon szülők vagy gyámok, kik nem laknak Pozsony
ban, gyermekük vagy gyámoltjuk felvételekor helyettest tar
toznak nevezni, kire a házi felügyeletre nézve jogaikat és 
kötelezettségeiket átruházzák, hogy az intézet a növendékek 
erkölcsi viselete tárgyában folyton és könynyen érintkezhes- 
sék a szülők ezen helyetteseivel.

Szállásadásra vagy a tanulók teljes ellátására ajánlkozó 
családok iránt az. igazgatóság szívesen szolgál tájékoztató 
felvilágosítással, mire a vidéki szülőket saját érdekükben 
figyelmeztetjük, A szülőket úgy önmaguk mint gyermekeik
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érdekében kérjük, hogy házitanítót az illető ósztályfő meg
kérdezése nélkül ne fogadjanak.

Figyelmeztetjük a t. ez. szülőket és érdekelteket, hogy 
mindazon tanulók, kik az 1887. XXII. t.-cz kk 4., 5. §§. értel
mében életük 12-ik évéig újra be nem oltattak, vagy 7-11  
évükig sikeresen beoltva nem voltak vagy hitelesen be nem 
bizonyítják azt, hogy a valóságos himlőt kiállották, addig 
mig e hiánynak a törvény értelmében eleget nem tettek, 
csak ideiglenesen vehetők fel.

A lýceum V. osztályába belépő tanuló szülője vagy 
gyámja köteles az 1890. évi XXX. t.-cz. értelmében kijelen
teni, vájjon fia, illetőleg gyámoltja a görög nyelvet, avagy a 
görög nyelv és irodalom helyett a magyar irodalom bővebb 
megismertetését kapcsolatban a görög remekírók műveinek 
ismertetésével magyar fordításban s a görög irodalom- és 
művelődéstörténet alapvonalait, továbbá a mértani és szabad 
kézi rajz elemeit fogja-e tanulni. A görög nyelvi pótló tan
folyam látogatása különösen azon tanulók számára ajánlatos 
kik az alsó négy osztályban az idegen nyelvekből, nevezete
sen a latin nyelvből gyengébb előmenetelt, s viszont talán a 
reális tantárgyak tanulásában szembetűnő képességet tanú
sítottak.

Az önsegélyző egyesület áldásos működéséről másutt 
emlékeztünk meg, itt az érdekelteket arra kívánjuk figyel
meztetni, hogy jövőre csak azon tanuló ifjakat fogjuk segé
lyezni, akik a mellett, hogy arra méltók, folyamodványaik
hoz szülőik részéről hiteles beleegyezési nyilatkozatot is 
csatolnak.

Az alumneum és a convictus ephorusa az új tanévben 
Márton Jenő tanár, kinél az élelmezési díj félévenkint előre 
fizetendő.

A pozsonyi evang. egyházközség által adományozható 
jótéteményekért és kedvezményekért való folyamodványok 
a lýceum igazgatóságánál nyújtandók be legkésőbb augusztus 
hó 20-ig. A tandíjmentességért folyamodók kérvényükhöz 
hiteles szegénységi bizonyítványt tartoznak csatolni.

Az akadémiai vagy egyetemi ösztöndíjakért való folya
modás határideje október hó 26-ika. Később érkező folyamo
dások nem vehetők tekintetbe,

Azon tanulók, kik az önsegélyző intézettől iskolai köny
veket kívánnak kölcsönkapni, ez iránt való folyamodásukat 
aug. 20-ig terjeszszék be az illető könyvek megjelölésével 
az  öns. intézet elnökségéhez.








