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I.

Emlékbeszéd
P á l f y  J ó s e f  soproni képezdei igazagató és lyceumi tanár fölött.*)

Ámbár félelem szállja meg keblemet, tisztelt hallgatók! hogy beszédem folyamában meg 
fogok érinteni oly különbségeket és ellentéteket, melyeken az eszményi emberiség miveltségének fokán 
állók teljes szabadsággal már tulemelkedtek és mely miveltség tisztelőjének és barátjának én is szere
tem magamat érezni; mind e mellett is úgy szeretett hazánk viszonyai, mint különösen azon ok, hogy 
azon megboldogultnak, kinek emlékét ünnepeljük, munkásságát és érdemeit valódi sajátságukban fel
tüntethessem, engem azon különbségek felemlitésére akaratom ellenére is ösztönöznek.

Mi magyarhoni protestánsok az 1791-ik bölcs s az újkori szabad szellem lengedezéseitől 
áthatott országgyűlésen törvény által ünnepélyesen megerősittetttink azon felségi jogainkban, melyeket 
kezdet óta noha a viharos mozgalmak által néha megháboritva élveztünk. A vallásgyakorlat szabadsá
gának elve tisztán kimondatott; az országos és politikai hivatalok viselése nem tétetett függővé a feleke- 
zetességtől, mi által a törvény kimondó, hogy az állam nem azonosítja magát egy különös vallással; 
tanintézeteinkben a tanítás tárgyainak egész köre és módja belátásunkra és szabad intézkedésünkre 
bízatott úgy, hogy hatalmunkban állott nem csak vallási tanaink terjesztésének, hanem általában minden, 
a nevelésnek sőt a legfelsőbb tudományok előadásának is megfelelő tanintézeteket felállítani. És ha 
mind ezekhez odagondoljuk egyházi és iskolai ügyeinknek teljesen szabad, csak önmagunk által ke
zelt, minden idegen befolyástól független kormányzását; bizton elmondhatjuk hogy alig van állam, mely
nek területén egy vallási közösség szebb jogokat élvezne s a szabadságnak és önkormányzásnak nagyobb 
mértékével dicsekedhetnék, mint a magyarhoni protestánsok. Mi pedig mint hiányos és minket sértő akkor 
még fentmaradt, azt a békésebb indulatú s az igazságosság szavát mindig tisztábban megértő kor szel
leme szelídséggel lassankint legyőzte s a vallásfelekezetekre nézve az egyenlőséget és viszonyosságot 
törvényeink elvileg már kimondották. De minden szabadságnak igazi és soha ki nem veszhető gyö
kere a belső. És mivel vallásunk elve a lelkiisméret és a személyes meggyőződés szabadsága; ebből 
természetes folyamányképen következett, hogy mi a gondolkodás szabadságának és a függetlenül vizs
gáló emberi észnek soha semmi korlátot sem emeltünk. Azonban tisztelt hallgatók! épen azért mivel 
a szabad mozgású élethez megkivántató minden feltételek birtokában voltunk és vagyunk, szabad le
gyen ez alkalommal, midőn gyászemlékét ünnepeljük azon férfiúnak, ki nyilvános életünk kertjét 
három évtizeden át buzgón mivelte, kérdeznem, megfeleltünk-e mi mindenkor és teljes mértékben azon 
nagy kötelességeknek, melyeket a törvény értelme és kedvezősége szerint is a haza és világ színe 
előtt magunkra vállaltunk; át voltunk-e vallásunk szellemében hatva azon gondolattól, hogy a haladó 
szellem ereje kimerithetlen; lelkesitett-e az minket azon irányban, hogy a jobbnak folytonos előterem
tése által emelkedhetünk túl a múlton a dicsőbb élethez; szóval azon szilárd és termékeny alapnak, 
melyre életünk építtetett, megfeleltek e tetteink gyümölcsei s voltak e tetteink oly fényesek és ragyo
gók, mint azon kincsek, melyek tökéiből életünk táplálkozott? Eltekintve a hitélet s az ezzel válhatlan 
egységben álló erkölcsiség tényeitől, szorítkozom csak az általunk miveit nevelési és tanítási s ezzel

*) Pálfy Jósef  meghalt lS69-ki Ju lius 4-én. \  dunántúli ág. hitv. egyházkerület  elhatározta, hogy Pálfy
emlékére a soproni főtanoda gyásziinnepet tartson. Ez megtörtént f. évi Január  27-én az ekkor tartatott közvizsgákra 
megjelent egyházi képviselők és a tanuló ifjúság jelenlétében.
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rokonságban levő tudományos életünkre s lelkem szabad meggyőződésével mondom ki, hogy szép 
szabadságunk elveivel és feltételeivel nem állottak arányban tetteink, életünk tényei és munkásságunk 
eredményei. Az alapnak az eredmény nem felelt meg teljesen. Igaz t. h.! hogy nálunk a népnevelés 
ügye, akár ennek béltartalmát, akár terjedelmét tekintjük, mindig kedvezőbb állapotokra mutatott, mint 
a haza egyéb felekezeteinek népnevelése. De ezen vigasztalásban kielégítést nem talál azon kebel, 
mely a jobbnak elérhető képét ismeri. Igaz továbbá és szivünket büszkeséggel eltöltő azon elvitáz- 
hatlan történeti tény, hogy a hitújítás óta mi protestánsok voltunk azok, kik a külföldnek a haladás 
szellemében fejlődő miveltségét és tudományosságát, nevezetesen a hittanit és bölcsészetit, a hazával 
közvetítettük s épen ezért tanintézeteinkből a világosság tisztább fényben áradozott ki a haza köz- 
értelmiségére, mint más tanintézetekből. De ezen előnyt és dicsőséget már elvesztettük mióta a nem
protestánsok is tettleg felszabadultak azon iránytól, mely a szabad gondolkodás nyomán fejlődő is
meretet a vallás nevében akadályoztatni hivatásának tekinti; mióta az emberiség annak tudatára fel
ébredt, hogy a miveltség nem csak az élet szépítéséhez és becsének fokozásához, de midőn nemzetek
ről van szó, az élet fenmaradásákoz is nélkülözhetlen feltétel; mióta a tudomány igazságainak isteni 
eredete és feltétlen becse felismertetvén általánosan elterjedt azon törekedés az emberi gondolkodást 
minden korlátáitól felszabadítani és mióta ezen törekvés nyomán a miveltség mindenfelé annyira el
terjedt, miszerint annak fejlesztése, elsajátítása és terjesztése többé egy irányban sincs egy különös 
vallási felekezethez kötve. És hogy ide jutottunk, ez a haladáshoz megkivántató emberi fáradalmak
nak egyik legfényesebb diadala, mert a tudományban napfényre hozott igazságok minél tisztább közös 
felismerése fogja azon ellentéteket és különböző irányú érdekeket, melyek az emberiséget töredékekre 
osztják, legsikeresebben kiegyenliteni miután az igazság utóvégre is azon biztos győzedelmeskedő, melynek 
ereje alatt minden hatalom meghajolni kénytelen. És t. h .! ha veletek együtt és szives türelmetek 
igénybe vételével vizsgálom azon, csak saját állapotainkban rejlő okokat, melyeknél fogva tetteink 
nem voltak oly fényesek és gazdagok, mint azt méltán várni lehetett volna azon szép szabadságunk 
nyomán, melyben eléggé bő forrás rejlett az életet a legszebb és leggazdagabb tettekkel megdicsői- 
ten i; nem kereshetem azokat a két protestáns felekezetuek kisebb számú tagjaiban, mert eltekintve attól, 
hogy ez csak később apadt le, ezen szám elég erős többnek is megalkotásához, mint mennyit tettleg 
létre hoztunk. A történet lapjain pedig nem látom feljegyezve azon nyomokat, melyek arról tennének 
tanúbizonyságot, hogy a nevelés, oktatás és tudományterjesztés ügyével megbízott férfiaink a vétkes 
tétlenségbe sülyedtek volna. De a nevelés és oktatás szabad mivelését, a tudomány fejlesztését és 
hirdetését nálunk nem akadályoztatta azon szerencsétlen irányú férfiak vakbuzgósága sem, mely a 
szabad tudományos kutatást és ennek igazságait a vallással összeegyeztethetőknek gondolni nem tudja. 
A vallás szentségének palástjába burkolt lelki sötétség, a magyarországi protestánsok között a tör
ténet bizonysága szerint hívekre soha nem talált. Véleményem, sőt teljes meggyőződésem szerint a 
legfőbb ok, mely a szabad mozoghatásnak minden becses feltételei mellett is nevelési és tanítási 
ügyeinket s az ezekből fejlődhető és ezeket gyámolitó tudományosságot folyvást akadályoztatta, anyagi 
jólétünk hiánya, a közönségesen elismert protestáns szegénységünk volt. T. h.! a keresztény vallás 
és a legnagyobb bölcsészek tanítják, az ész hatalmas szava hirdeti, hogy az ember csak a szellemi
nek és az igazságnak éljen s minden földit, minden anyagit, minden végest azon végczélnak szabadon 
és készen alárendeljen. De a földi léthez kötött ember azon mennyei és legfőbb kincsekhez, melyek
ben igazi valója és becse áll, csak az anyagi eszközök segedelmével juthat e l; azok által épen ter
mészeti nyerseségétől szabadul meg, nem hogy a természetet megsemmisítse, de hogy ettől független 
legyen s hogy azt lelkének pusztán csak műszerévé idomítván eszményibb, dicsőbb és megtisztultabb 
világ körébe emelkedjék fel. És minket protestánsokat, kik a haza előtt is s a hazai törvények véd-
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paizsa alatt magunk körén belül a nevelést és oktatást egész terjedelemben magunkra vállaltuk és ke
zeltük, századok óta nyomott és nagyban nyom bizonyosan még most is a szellemi élet szabad fejlé
sére fojtólag ható anyagi szegénységnek nagy súlya. Erezték is már régen számosán azon nyomort, 
mely szegénységünknél fogva nyomja egyházi és különösen iskolai életünket s lebilincselve tartja a 
felszabadulás után sóhajtozó szép erőket. De azon férfiak, kik a szegénység nyomása alól egyházi és 
iskolai életünket felszabadítani forrón óhajtották, nem látták azon forrásokat, melyekből ránk uj erő 
kibuzoghatna; hiányzott nálunk a férfias erélytől függő, bátor elhatározás s legszentebb érdekeink a 
minket megszégyenítő tengődésre lőnek kárhoztatva.

Ily viszonyok között és ily viszonyok felismerése után lépett fel a cselekvés terére Pálfy 
Jósef a dunántúli egyházi kerületben teli hévvel, vallásos buzgósággal, akadályokat legyőző evélylyel 
és fáradni nem tudó munkássággal oly terveket előterjesztve és oly tetteket alkotva, melyeknek czél- 
jok volt a gazdagabb anyagi jóléthez a forrásokat saját körünk határain belül megnyitni, ez által a 
protestáns életet teljesebb erőben kifejteni, a szabadabb mozgást lehetővé tenni s a szebb jövendőhez 
az utat kiegyeugetni. És ez volt t. h.! azon működési kör, melyben Pálfy, mint senki más, egészen 
otthonos volt; az felelt meg egészen és tökéletesen férfias erélyének, lankadatlan tevékenységének és 
veleszületett tehetségének. Itt tűnt fel az ő munkássága saját, senkitől el nem kölcsönzött s másokéi
val alig összehasonlítható fényében; e téren szerzett ő magának oly érdemeket, melyekre nézve ő 
nálunk mások felé magasan emelkedve kitűnt. Ezen érdemeit fogja egykor a feledhetetlenség szá
mára, és buzdításul az utódoknak a magyar protestántismus történetének megirója magasztalással 
feljegyezni.

Hogy Pálíy jól ismerte legfájóbb s a gyógyszert legsürgetősebben kívánó sebeinket, mutatja 
mindenek előtte az általa indítványozott s a kerület által 1846 valóságra emelt kerületi gyámolda, 
egy oly pénzalap, melyből a munkára már képtelenné vált lelkészek, tanárok és tanítók vagy ezek 
özvegyei és árvái az általuk befizetett mérsékelt összeg arányához képest nyugdijat vagy segedelmi 
részletet nyernek. És mig ezen jótékony intézetet sikerült neki életbe léptetni, mennyi akadályokat 
kellett leküzdenie, mennyi előítéletet lerontania, mennyit karczolnia a nemes czélu ügy iránti lelket
len közönyösséggel, mennyi virasztásába került az intézet szabályainak oly pontos és szabatos meg
állapítása, hogy az igazságos igényeket senki meg ne hiusitsa; kérdezzétek meg munkájának akkori 
segédtársait és vele együtt a gyámolda teremtöit az egyházi érdemekben megőszült most már a ki- 
érdemlett nyugalmat élvező fötisztelendő urat*) s azon tisztelt férfiút, kit azóta érdemeinél fogva ke
rületünk a főpásztori rangra emelt. Es hogy a gyámoldai intézet nem a papírra irt malaszt, hanem 
Pálfy erélyes jellemének ápolása által már is viruló sőt gyümölcsöző fa, mutatja azon tény, hogy már 
eddig is 73 ezer forintnyi tőkével bir. T. h .! a szellemi életnek minden mozzanata olyan, hogy min
den irányban terjeszkedni óhajt mind addig, mig egyensúlyba nem jő. A kerületünkben Pálfy által 
életbe hivott gyámolda mintaképül szolgált másoknak is s ily intézetek jelenleg már valamennyi egy
házkerületben fennállanak, mi legerősebb bizonyság a mellett, hogy Pálfy égető szükségeink felisme
résétől vezettetve fogott az építés munkájához.

A dunántúli kerület ismerve Pálfynak természete beusejében gyökerező s a közügyek iránti 
meleg buzgósága által fokozott tevékenységét, ismerve a pénzigazgatás körüli ügyességét és tapintatát, 
őt közakarattal 1842 számvevőnek választó meg. T, h ! az emberi társadalom szerencsétlenségének 
egyik bő forrása, ha valaki a köztigyekben olyan helyet merészel elfoglalni, melyhez sem tehetsége, 
sem képzettsége, sem szeretete nincs meg. Az tette Pálfynak, sok fáradalmat és időt igénylő számvevői

) Haiibtif-r Máté.
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működését áldásossá, bogy ő itt is egészen helyén volt s éber tevékenysége, a gyakorlat által kifej
lett ügyessége és a foglalkozásban szerzett bő ismerete okozta, hogy a kerületnek előbb zilált állopotú, 
sőt részben veszni indult pénzei általa hűséggel és értelmesen kezelve mindig a legnagyobb rendben 
voltak, sőt örvendetes gyarapodásnak indultak.

Az 1852-ki év a soproni főtánodát nagy veszélylyel fenyegette, az akkori soproni 
helytartóság elnökének hatalomrendelete egy tollvonással letörölvén három százados intézetünk
ről a nyilvánossági jelleget. A felsőbb helyről kibocsátott uj tanrendszer szerint tehát okvet
lenül szervezkednünk kellett, ha nem akarjuk vala hogy főtanodánk a magányintézetek alacsony fo
kára leszállittassék. A kormány ígért ugyan e czélra évenkint 7 ezer forintot, de ezen Ígéretért azon 
nagy árt kívánva, hogy főtanodánk igazgatását egészen kezeibe bocsássuk. Az uj tanrendszer, alap
jában jó és azon gymnasiumi miveltségre, melyet a tudományokban fejlettebb kor igényel, hasonlit- 
hatlanul czélszerübb a régi szervezetnél. De a jó mellett mint sötét árny ott állott a hatalomnak 
azon irányú törekvése, hogy az ifjúság csak a korlátlan hatalmat megszilárdítani törekvő kormány 
szellemében vezettessék s a magyar ifjú szokjék le, magát a magyar haza gyermekének érezni s ezen 
erkölcsi alapról érzéseivel és gondolkodásával együtt szakittassék le. Midőn a kormánynak, mely 
mindent csak a maga czéljainak szolgálatába akart hajtani, e veszélyes, egész jövendőnket fenyegető 
szándékát többen belátták, vallásuk, hazájuk és a tudomány iránt tartozó kötelességnek ismerték fel 
megmenteni a szabadabb szellem számára azt, mit akkor noha csak nehezen megmenteni lehetett. De 
midőn sokan forrón, a jó ügy iránti szeretettől lelkesittetve óhajtották iskolánkat nem csekély áldo
zatokat igénylő tanrendszer szerint szervezni; nem láttak módot a nehézségekkel összekapcsolt kérdés 
biztos megoldásához. Ekkor ismét Pálfynak lelkes erélye, tapintattal párosult belátása és férfias bá
torsága lett az óhajtott czélhoz vezérlő kalauz. A nemes soproni egyház, mely tanodánkat addig egy
maga saját erejéből három századon át, tartotta fel és a dunántúli gyülekezetek között ő oly meg
állapodást hozott létre, mely szerint a soproni és a többi dunántúli gyülekezetek együtt vállalták el 
tanodánk terheinek viselését. És midőn ezen utóbbi gyülekezetek, melyek népe nagyobbára szegény, 
s mely az egyházi és népiskolai szükségeket csak saját ereje után fedezi, rábírta évenkinti 7 ezer fo
rintnyi költségek kiállítására; ez egy részről azt tanúsítja, hogy népünk, elődeinek vallástól ihletett 
buzgóságához képest, készen gyámolitja a tudományos intézeteket; másrészről azt, hogy Pálfynak a 
kerület gyülekezeteinél nagy befolyása s hogy szava nyomatékos tekintély volt. Az újonnan szerve
zett intézet kiemelkedett azon nyomasztó lelki szegénységből, hogy egy pár tanár, a tudománynak 
csaknem gunyjára és az ifjúság szellemi ereje kifejtésének nagy hátramaradásával, volt kénytelen 
valamennyi gymnasiumi és hittani tárgyakat előadni; felemelkedett a kor miveltsége által igényelt 
gymnasiumi fejlettség fokára megtartva és a szabad mozgásnak nem kedvező viszonyok közt is a 
lehetőségig ápolva azon szabad és igaz szellemet, mely nélkül minden tudomány és ismeret holt kincs 
s mely egyedül képes minden miveltséget kimerithetlen forrásának erejéből folytonosan megifjitani. 
És ha t. h.l intézetünk tán virágzik és jövőben is tán virágozni fog, ezen virágzásból egy nagy részt 
minden igazságos ember Pálfy érdemeinek fogja tulajdonítani.

De Pálfynak mozgékony, a jót terjeszteni forrón kívánó lelke itt sem talált megnyugvást. 
Jól belátta ő, hogy a tudományos intézetekből kiáradó lelki fény lassankint a népéletre is felvilágosi- 
tólag fog ugyan hatni; de szive égett az ismeretben csekély osztályrészszel biró népen közvetlenül is 
segíteni s ezen égő vágy szülte meg elméjében egy néptanítói képezde gondolatát. És a gondolat 
nem sokára testté lett, az épület felemelkedett, benne hely nyílt meg lakásul, tanfolyam lelki kiké- 
peztetésül azok számára, kik az első teendőnek, de a legkevesebb anyagi jutalommal járó hivatásnak 
szentelik életüket — a népnevelésnek. És mi volt Pálfy kezében, midőn ő oly intézet felállításához
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látott? Semmi, teljességgel semmi. De volt lelkében bit, mely Istentől eredve nagy műveket teremt, 
volt lelkében buzgóság, mely a jó műnek létesítésében soha ki nem fárad, volt lelkében bátorság, 
mely vállalkozik olyanokra is, mikre más ember gondolni sem képes. Hite, buzgósága, bátorsága su
gallta neki azon szilárd meggyőződést, hogy a jónak győzni kell, hogy az minden akadályt és ellent- 
állást leküzd s mindent a legdicsőségesebben kivisz. Lelkének azon bárom nemtője vezette őt a ha
zában és a hazán kivül az emberek szeretetéhez, mely a kitűzött nemes czél által lelkesittetvén, öröm
mel hozta meg áldozatait a népnevelés oltárára. Az épület felemelésének és a szükséges tanszerek 
és gyűjtemények megszerzésének munkájában barátilag segédkezet nyújtottak neki: a képezde igaz
gatóságában buzgó utódja*) és a soproni egyháznak azon tisztelt lelkésze,**) kinek magas miveltsége 
neki a külföldön szép befolyást vivott ki. De azon gond, évenkint ötvennél több növendéket minden 
szükségesekkel ellátni, leginkább az ő vállaira nehezedett. És ő birt azon képességei, a jó czélra ada
kozni szerető sziveket felbuzditani s az általa szerkesztett népszerű kézikönyvek kiadása által is az 
intézet számára egy jövedelmi forrást megnyitni. Szép hogy az intézet 80 ezer ftot képvisel, de ha 
czélja, hogy kebeléből jól kiképzett néptanítók kerüljenek ki, tökéletesen eléretik; ez lesz azon érték, 
melyet semmiféle számokkal ki nem fejezhetünk, ez lesz azon emlékkő, mely Pálfy nevét a jövendő- 
ség számára enyészhetlenül megfogja őrizni. Hogy Pálfy oly intézetet alkotott meg, melyben a nép
nevelés ügyének életüket sze-ntelendők, e hivatásnak megfelelő szakképzettséget nyernek; ez bizo
nyítja legszebben, hogy Pálfy a népet szerette. És ezzel t. h.! Pálfy fölött kimondám a dicséreteknek 
egyik legnagyobbikát, mert ki oly korban, midőn az igazságosság és jog elutasithatlan követelmé
nyeire hallgatva minden politicai intéz vényeket a néperőre akarunk alapítani, a népet az értelmi fel
világosodás felé törekszik vezetni; az azon intézvényeknél szilárdabb alapját veti meg mint azt a tör
vénynek puszta rendelete teheti s az hazánk iránt is, hol a miveltség csak kevesekre szoritkozik s a 
néptömeget még át nem hatotta, megtette legszebb honfiúi kötelességét és az a népet azon intézvények 
jótéteményeinek oly tiszta felismeréséhez és élvezetéhez vezeti, hogy az magát mások kezében esz
közzé lealacsonyittatni nem engedi, hanem érzi és tudja, hogy leikébe is az Istennek ugyanazon meny- 
nyei képe van lenyomva , mint a hatalmasokba és a miveltebbekbe. A mi hazánk t. h.! kincsek
ben elég gazdag, hogy mindnyájunkat tápláljon, ruházzon és fentartson s ha mi azon pénzerőből, me
lyet évenkint az állandó sereg fentartására fordítunk, csak egy harmadát szánnék a népnevelésre és 
közoktatásra, ez által hazánk jövőjének nagyobb biztosítékát szereznék meg, mint a szuronyok mil
liói által. —

Ne aggódjatok arról, mit fogtok cselekedni és mit fogtok szólani, a szellem mind erre meg
tanít titeket; azt mondá tanítványainak biztatásul a megváltó. Ezen szavak lelkesítették folyvást Pál- 
fyt is s ő a szellem kimeríthetetlen forrásából egyes esetekben és a körülményekhez képest mindig fel
találta a korszerű teendőket. így lépett ő fel 1859 évben azon tervvel, hogy hazánk ág. hitv. egy
házának hívei a szegény gyülekezetek, a jótékony és tudományos intézetek támogatására általános 
segélyző egyletté összeforrjanak. A czélszerü szabályok szerint kidolgozott tervét 1860 az egyetemes 
gyűlés elfogadván azt életbe léptette s a szeretetve alapított, a vallásosság, a jótékonyság és felvilágo
sodás intézeteit a gyámolitás által előmozdítani törekvő egylet már 100 ezer forintot tett le a segély 
után kiáltó emberiség oltárára. És ha a felélesztett buzgóság tüze és adakozás melegsége oly erélyes 
és lelkes férfiak által, mint milyen Pálfy volt, ápoltatni fog; úgy alapos reménynyel feltűnhet lelkűnk
ben már most is azon szebb jövő, midőn azon elv mellett, hogy mi a gondolkodás szabadságának, a 
vizsgáló emberi észnek semmi korlátot sem emelünk, életünk eddig szunnyadó csirái is teljes díszben

') Király Jósef. — **) Kolbenheyer Móric*.
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felvimlnak s elenyésznek azon hiányai, melyek mint eltorzítások a legfelségesebb intézvényekhez is a 
nyomornak természetes eredményei gyanánt tapadnak. És ha mi ezen intézétet és a gyámoldát 
anyagi erőben gyarapítjuk; akkor nem kell aggódnunk, hogy a templomi szószékekre a vallásos ke
bel megbotránkoztatására béresek lépnek fel, sem arról, hogy a tanítói székeket az ifjúság lelki meg- 
nyomoritására tehetetlen emberek foglalják el. És ránk nézve az ily intézetek ápolása annál nagyobb 
erkölcsi szükségesség, mivel a mint eddig az államtól pénzbeli segélyben nem részesültünk, úgy 
jövőre nézve is kevés a remény, hogy még a szabadabbá lett magyar állam*) is legalább azon inté- 
zeteteinket g/ámolitandja, melyekre nézve, ha a gondoskodást mi nem vállaljuk magunkra, az ő kö
telessége azokat fentartani és mely intézetek gyümölcsei bizonyosan az ő kebelébe is hullanak.

Igen merész, de sok jónak magvát rejtő gondolat volt az, melylyel Pálfy sok idő, erő és 
munka ráfordításával életének utolsó éveiben foglalkozott. Ezen gondolat az, hogy egyházunk a tűz
veszélynek kitett valamennyi javai közösen és együttesen biztosíttassanak. A gondolat a dunántúli 
kerületben, Pálfy működéseinek közvetlen hazájában, már valósággá lett. És mivel az egyházias népet 
megnyugtatja a gondolat, hogy azon ház, melyet az Isten imádására emelt, azon épület, hol gyermeke 
oktatást nyer, azon lak, melynek fedele alatt lelkésze és tanítója, a népnek ezen természetes vezetői 
és hozzá legközelebb álló tanácsadói élnek, biztosítva van az elemi veszélyek ellen; hálás szivében 
fel fog támadni az emlékezet azon értelmes és tevékeny férfiúra, ki az ő érdekében a szeretetnek ily 
szép munkáját mivelte s ki őt megtanitá hogy saját verejtékével emelt egyházi épületeit roikép óvhatja 
meg a megsemmisüléstől. Pálfy midőn megtartani törekedett egyszersmind teremtett is s midőn terem
tett ennek megtartására is gondolt. Ez, t. h! csak a közönséges emberek mértékét meghaladó jelle
mek tulajdona. Az Istentől kebelébe oltott tevékenység és buzgóság csirája, saját szorgalma és meg
erőltetése által kifejtve s egyházunk és iskoláink segélyre váró állapota egymással találkozva, Pálfyt 
a magyarországi protestáns érdekek legmelegebb és legügyesebb előmozdítójának avatták fel s életét 
nemes és tidvhozó tettekkel megtermékenyítették. ,

És ha most Pálfy tetteinek hosszú során, a buzgósága által életre hivott intézvényeken vé
gig tekintek; ezeket oly mivoltuaknak látom, melyek által minket a szegénységünkből eredő bajaink
tól megszabadítani óhajtott s igy azon gondolatot, melyből kiindultam t. i. hogy szebb és magasabb 
életünk kifejlését folytonosan az anyagi eszközök szűk volta akadályoztatta, Pálfy törekvései és tettei 
által teljesen igazolva látom. De midőn a buzgóság lángjában égő kebele jobb anyagi létünk előterem
tésén fáradozott, nem ezt tartotta ő főczélnak, nem az enyésző és véges érdekek előmozdítását hanem 
szellemi erőink szebb kifejlesztését, az értelmiség és felvilágosodás terjesztését, a hitélet nagyobb ben- 
sőségét, az erkölcsiség uralmának gyarapítását és azt, hogy azon intézeteink, melyek az Isten imá- 
dásának és a miveltség ápolásának szolgálnak, az anyagi erők nagyobb bősége mellett szebb és ün
nepélyesebb alakban álljanak a világ és a haza előtt. És miután meg volt győződve hogy ilyen men
nyei czéloknak semmi akadály és hatalom ellent nem állhat, ezen meggyőződés gerjesztette fel szi
vében azon édes reményt, hogy művei eredménytelenül el nem enyésznek s az volt azon vigasztaló, 
melyben ő fáradozásainak legszebb sőt egyedüli judalmát látta. Mert azon férfiú t. h ! kinek egész 
élete oda irányult kedvezőbb állapotokat előteremteni egyházunk és iskoláink számára minden fillért 
hű sáfárképen megmenteni és megtakarítani minő kincseket hagyott földi örökségképen családja szá
mára? S azon kevés is mit hagyott, az sem a számvevői, sem a tanári pályán folyt fáradalmai után 
megtakarított gyümölcs. És midőn buzgalommal törekedett szebb lelki életünk emeléséhez a külső

*) A lefolyt évben azonban a magyarhoni törvényhozás a kormány indítványa folytán megszavazott az összes 
protestáns egyház gyülekezeteinek szükségleteire 40 ezer forintot. Csekélység!
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feltételeket megszerezni; hogy sokszor nem épen gyengéd hangon, sőt tekintet nélkül támadta meg 
azokat, kik terveit és tetteit hátráltatták s kötelességeiknek meg nem feleltek; ezt természetesnek 
fogjuk találni oly férfiúnál, ki a jót felismerve, ennek létesítésén a vele született hévvel és szenvedél
lyel munkálkodik. De azon kíméletet nem ismerő hangnak is indoka tiszta volt: a szeretet haragja 
által a szégyen tüzét meggyujtani a hanyagokban, Ugyérdekeltséget a közönyösökben. Hogy Pálfy 
nem mindig hallgatott barátainak és a jót szinte felkarolni törekvőknek tiszta szándékú figyelmezte
tésére és tanácsára, hanem a maga által választott utat és módot tartotta mindig a legczélszerübbnek; 
ez részéről tévedés, sőt mondhatnám hiba volt s ebben rejlett annak oka, hogy azokkal, kik terveit 
különben helyeselték és őt tisztelték, fájdalom! néha meghasonlott.

De Pálfy J. érdemei, a közjóra kiható üdvös működései közé tartozik az is, mit ő a lelkészi 
és tanári pályán eszközlött és mivel e téren is, noha itt eredetit és újat nem alkotott, kötelességeit 
lelkiisméretesen és pontosan teljesítette; ez által mind a lelkészi, mind a tanári pályát hűséges és 
eredményteljes munkálkodása által megdicsőitette. Hogy az ujabbkori tudomány és irodalom mezején 
tett nyomozások eredményeit azon mértékben, mint azokat az ismeret után sóvárgó lelke elsajátítani 
vágyott, nem bírta; e forró óhajtásban őt azon munkasokaság, mely felytonosan jobb és szebb állapo
taink elővarázslására volt irányozva, akadályoztatta. Folytonosan tevékeny szelleme győzte a munka 
sokaságát, azt kereste, örömélvét lelte fel benne, mert az volt éltető eleme, de a különben izmos test 
idő előtt leroskadt annak súlya alatt, a munkálkodásban kifáradthatlan szellem hatása alatt kifáradt a 
test s szolgálatát attól megtagadta. De midőn látta, hogy életének napjai alkonyodni kezdenek, nem 
rettent meg a feléje közeledő haláltól s a sir szélén is megnyugodott azon gondolatban hogy nem a 
hosszú, hanem a nemes tettekben gazdag és áldásokat megteremtő munkában lefolyt élet, a mi felada
tunk; hogy szebb a rövidebb, de jó és nemes tettekben ékeskedő, mint azon hosszú élet, melynek 
soha egy szép tett sem sikerült. Csak egy volt, mi ezen férfias megnyugvás mellett is szivének fáj
hatott és bizonyosan fájt: hogy ő, ki más szülők germekeinek nevelése körül annyit fáradozott, el nem 
érhette azon időt, midőn elmondhatta volna; minden gyermekem nevelése annyira be van fejezve, hogy 
az élet utjain apai támaszom nélkül is eljárhatnak. Ha ezen boldogságot a szüle elérheti, akkor 
fejét nyugodtan lehajthatja az örökkévaló nyugalomra.

Hogy oly férfi, ki egyházi és iskolai életünk gyarapodása végett annyi forrást megnyitott, 
ki előtt egyházi szervezetűnk úgy hiányai, mint előnyei tárva voltak, kinek ügyes és épitő munkásságát 
közönségesen ismerték, a kerületi és egyetemes gyűléseken szava, tanácsa és tettei által tekintélyes 
befolyást gyakorolt, az a mint egyrészről a közügy érdekében jó szolgálattétel, úgy másrészről mun
kásságának kiérdemlett jutalma és buzgóságáért tartozó elismerés volt. De a rettenthetlen jellemű férfi
únak hatalmas szava felrázó hatású volt azon szomorú napokban, midőn hazánk jogainak letiprásával, 
alkotmányunk megsemmisítésével az ostromállapot bilincsei egyházi és iskolai életünket is lekötve tar
tották. Ekkor egy egy bátor nyilatkozata a hatalom ellen, hogy lábaikról a bilincs leoldassék, annál 
nagyobb bátorítás és reménygerjesztés lett a félénk és csüggedő keblekben is, mivel jó jelnek tekin
tetett, hogy neki semmi hántása se történik oly nyilatkozatokért, minőkért, ha azok a politicára vo
natkozólag mondatnak el, a súlyos büntetés el nem marad. De Pálfynak ügyes tapintata módot talált 
a külföldön is a protestáns magas körök érdekeitető figyelmét egyházi viszonyainkra irányozni, minek 
legalább azon eredménye lett, hogy felülről a protestánsok irányában lassankint óvatosabb bánásmódot 
követtek, nem azon indokból, mintha jogainkat megtanulták volna tisztelni, de mivel a protestáns ktil- 
födlnek őrszeme háborító hatást gyakorolt rájok.

És ha mind ezek után tekintetbe vesszük Pálfynak azon nemes törekedését, hogy ö a sze
génységgel küzdő hitsorsosainak anyagi jólétét emelni harmincz éven át folytonosan fáradozott, hogy

2
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azok jogaiért bátor lélekkel harczolt akkor, midőn a jogért küzdeni a legfelsőbb hatalom részéről 
bűnnek tartatott, hogy mint lelkész, tanár és az egyházirodalom munkása a tiszta évángyéliomi és az 
igazságaiban egyszerű tudományos szellemet hirdette, hogy ő iskoláink felvirágoztatását szivén hordozta; 
úgy nem teszünk egyebet mint igazságot szolgáltatunk neki, elismerjük érdemeit, megtiszteljük emlé
két ha azt mondjuk, hogy Pálfy igazi magyar protestáns volt és a közös felvilágosodás terjesztője. 
Igazi magyar protestáns volt ő azon nemes értelemben, melyet épen most jeleztem, s nem azon egy
oldalú és szűkkeblű irányban, hogy felekezetének körén túl másutt semmi jót nem látott volna, hogy 
minden jót csak a protestánsoknak szeretett volna tulajdonítani, hogy más felekezetüek felé nem tö
rekedett volna közeledni. Egyoldalú felekezetességi iránynyal Pálfyt senki sem vádolhatja azon oknál 
fogva, hogy ő csak a protestáns iskolák emelése körül fáradozott s ezek felvirágoztatását tűzte ki 
munkásságának egyik legméltóbb tárgyául. Az adott viszonyokat figyelmünkön kívül nem hagyhat
juk. Nem az ő hibája és nem a mi hibánk, hogy hazánkban eddig a népiskoláktól kezdve felfelé, 
egészen az országos egyetemig, csak felekezeti iskolák léteztek. És hogy Pálfy a kor felfogásának 
megfelelőleg a felekezeti iskolák látkörén tulemelkedett, mutatja azon tény, hogy midőn őt is mint 
szakférfit, a közoktatásügyi minister bizalma az országgyűlés elé terjesztendő népnevelési törvény fö
lötti véleményadásra felszólitá, ő a községi iskolák eszméjének üdvös voltát örömmel üdvözölte. Mi 
protestánsok, noha még folyvást van okunk tanintézeteinkhez ragaszkodni, valójában nem félünk és 
nem is félhetünk a közös és községi, a felekezetesség korlátain túlható iskoláktól, sőt ezek eszméjé
ben az előre haladó műveltségnek egy szép győzedelmét, a minden ellentétek fölött álló tudomány 
közösségének ünnepélyesen kihirdetett elvét s a mindeneket összefűző szeretet országának terjedését 
látjuk. De azt mind azokkal együtt, kik az igazi felvilágosodásnak tiszta szívből örvendenek, kíván

juk, hogy ily intézetekben azon szellem, mely ezeket épen közösökké, a felekezeti irányon tulemel- 
kedettekké teszi, semmiféle hatalom és befolyás által meg ne rontassék. És mivel azon szellemi mi- 
veltség, tudományos ismeret és lelki felvilágosodás, melyet terjeszteni az iskola feladata, általános 
kincs és saját szükségességgel bíró élettényező; ne gondoljuk azt, hogy az iskolát és tudományt csak 
az egyházi befolyás alól kell felszabadítani és csak a kettőt egymástól úgy elkülöníteni, hogy mind
egyiknek saját természetéből fakadó üdvös működése saját körének határain belül, önállón és egy
mástól függetlenül mozogjon. Sőt inkább az iskolának minden egyéb hatalmaktól tehát, az államtól is 
függetlennek kell lenni azon határig, hogy ez reá semmi kényszert nem gyakorolhat, mivel a tudo
mányos ismeret épen úgy nem függhet az államnak és a kormányoknak rendeletéitől és irányadásától, 
a mint nem szabad a tudományokra a vallástanokon kívül, vallási és egyházi jelleget ráütni és azo
kat egyedül az egyház szolgálatába fogadni. De őrizkedjünk a tudományokat pusztán csak véges és 
anyagi érdekeink előmozdításának szempontjából művelni, A tudományok oly függetlenek minden 
tekintélytől, mint azon örök igazságok, melyekben azoknak épen ereje és dísze áll. Azok szolgálnak 
mindnyájunknak és kormányoznak mindent, de azokat magukat kormányozni nem lehet, azokat saját 
eredeti lényegükből kiforgatni nem szabad; ellenben fejlesztésüket előmozdítani, mindnyájunk érdeke 
és kötelessége. Különben is egy hitfelekezet se féljen a közös iskoláktól, mert minden hitfelekezet a 
közmiveltség által biztosított jog védelme alatt megtarthatja iskoláit és ilyeneket felállíthat, feltéve, 
hogy ezek a haladó miveltséget és értelmiséget előmozdítják és a tiszta igazságot hirdetik. Mert va
lamint az igazi vallás nem kívánja a lelki sötétséget és nem fél az igazságtól, sőt az üdvözítő szavai 
szerint azt mondja: ismerjétek meg az igazságot, mert az tészen titeket szabadokká; úgy az igazi 
tudomány a vallás szentsége előtt mindenkor alázattal meg fog hajolni. Még a legnagyobb bölcsészeti, 
tudományos és művészeti miveltséggel biró elmék is, bár mennyire túlemelkedjenek minden adott val
lás színvonalán, az ész vallásánál önkényt meg fognak állapodni. De az ész vallása a szeretet val
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lásától csak alakra, de nem szellemre, nem tartalomra, nem az igazságokra nézve különbözik, mert 
semmiféle bölcsész, semmiféle világtudós, hanem az alázatos názáretbeli próféta, az istenember az, ki 
a világot és ennek minden véges érdekeit legyőzte, ki szabadságának teljes erejével minden önzést 
letiport és minden lelki rabság jármát összetörte.

T. h . ! miket az iskoláról most elmondottam, szükségesnek tartottam azokat felemlíteni, ré
szint mivel szemem előtt lebegnek azon irányiatok, melyek napjainkban az iskolai életre vonatkozólag 
hazánkban felmerültek; részint hogy fényt derítsek azon helyzetre, melyben Pálfy mint tanférfi műkö
dött; részint hogy kissé megjeleljem azon álláspontot, melyet mi protestánsok az eddigi szokás, sőt a 
törvény által meghatározott kölcsönös elszigeteléssel ellentétben az iskolai ügyben elfoglalni jövőre 
nézve készek vagyunk.

T. h .! midőn a tettekben oly gazdag életre, mint milyen Pálfyé volt, visszatekintünk; érez
zük azt, hogy az ő élete mindnyájunk élete volt, hogy tettei mindnyájunkra kihatottak, hogy fáradal
mainak gyümölcseiből az osztályrész mindenikünk javára szállott. És noha fájdalmas és keserű a te
vékeny és közjóért buzgólkodó férfiúnak elköltözése körünkből, vigasztaljon minket azon gondolat, 
hogy a ki annyi jót alkotott, ki a legmagasabb érdekek előmozdításáért sikerrel annyit fáradozott, 
az megoldotta életének feladatát, az ilyen életet a sír el nem temetheti. Nekünk pedig szeretett tiszt
társak ! azon fáradhatatlan, eredményeket felmutató tevékenység, mely Pálfyt ékesítette, szolgáljon intő 
például, hogy a ránk bízott szép munkában buzgóságunk soha meg ne lankadjon és hogy azon kert
ben, melyet mivelünk, munkánk után az értelmiség és erény virágai felsarjadozzanak. És akkor zúg
jon a végóra előbb vagy utóbb, mi azon boldogító tudattal megyünk tisztársunk után egymást követve 
az örök nyughelyre, hogy életünk nyom nélkül nem fog elveszni. Ti pedig virágzó ifjak! az egyház 
és haza jövőjének drága zálogai, őrizzétek meg hálásan gyenge szivetekben azon férfiú emlé
két, ki érettetek legtöbbet fáradozott, tűzzétek ki magatoknak mintaképül az ő szorgalmát és tevé
kenységét s ti őt ez által hamvaiban is megfogjátok tisztelni. Ifjak! szerezzétek meg magatoknak 
azon drága meggyőződést, hogy a munka ápolja kebletekben az emberi érzést, hogy az titeket a sza
badságra nevel, hogy ügyességet szerez számotokra, hogy előkésziti boldogságtokat s egykor az egy
ház és a haza hasznos tagjaivá avatand fel. Győződjetek meg arról, hogy a munkás élet által szü
léitek kebelében elővarázsolhatjátok a mennyországot, mert a szorgalmas és a szorgalom által jóvá 
lett gyermekében a szüle mennyei üdvösségét találja fel.

Legyenek áldottak Pálfy hamvai, szelleme pedig őrangyalként lebegjen intézeteink fölött> 
hogy ezek, mint az igazság és erények veteményes kertjei az egyház és a haza boldogitására virá
gozni soha meg ne szűnjenek.

D o m a n o v s z k i  En d r e .

2*
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A gymnasiumban előadott tantárgyak.
Az I-sö osztályban.

1. Vallás, hetenkinti 3 órában. Ó szövetségi történetek magyarázata. Pálfy bibliai történetei nyo
mán. Tanár: Kl e e  b 1 a t t  H e r mán.

2. Latin, hét. 6 óra. Rendes alaktan az igékig, szó- s Írásbeli gyakorlatokkal, Szénasi nyelvtana
nyomán. Tanár: Sc h e f f e r  Ká r o l y ,  osztálynok.

3. l l a g y a r ,  hét. 3 óra. Az alaktan főrészei a nyelvtani fogalmak ismertetésével, helyesírás, egy
szerű irálygyakorlatok, válogatott darabok emlékelése s szavalmányi gyakorlatok, Warga 
nyelvtana nyomán. Tanár: K l e e b l a t t  He r má n .

4. Vémet, hét. 3 óra. Az alaktan főrészei, forditmányok, egyszerű irálygyakorlatok, válogatott da
rabok emlékelése s szavalmányi gyakorlatok, Toepler nyelvtana nyomán. Tanár: K l e e 
b l a t t  Her mán.

5. Földrajz, hét. 3 óra. A földrajzi fogalmak s a földnek átalános helyiségi ismertetése, Bellinger
Fényes nyomán. Tanár: Ki r á l y  J. P.

6. mennyiségtan, hét. 4 óra. A számolási négy alapmütétel egész és tört számokkal, téralaktan,
Mocnik nyomán. Tanár: S c h e f f e r  Kár o l y .

7. Term észetrajz, hét. 2 óra. Az emlősök és rovarok, Dorner kézikönyve nyomán. Tanár:
K l e e b l a t t  Hermán.

8. Szépírás, hét. 1 óra. Tanár: S c h e f f e r  Kár o l y .

II.

A Il dik osztályban.

1. Vallás, hét. 3 óra. Uj szövets. történetek magyarázata, Pálfy bibliai történetei nyomán, és vá
logatott egyházi énekek. Tanár: K l e e b l a t t  H e r ma n  osztálynok.

2. Latin, hét. 6 óra. Az egész alaktan szó- s Írásbeli gyakorlatokkal és emlékeléssel, Szénási
nyelvtana nyomán. Tanár: Ke s z l e r  Ká r o l y .

3. Magyar, hét. 3 óra. Az alaktan befejezése s egyszerű mondattan, megfelelő irálygyakorlatok,
elemező olvasmányok s szavalmányok, Warga nyomán. Tanár: K l e e b l a t t  He r man .

4. Vémet, hét. 3 óra. Az alaktan folytatólag, elemező olvasmányok, irálygyakorlatok s szavalmá
nyok, Toepler s Oltrogge nyomán. Tanár: K e s z l e r  K.

5. Történelem  s földrajz, bet. 4 óra. Az ókori történelem főbb eseményei s kitünőbb fér-
fiai összekötve az események színhelyének megismertetésével. Tanár: F e h é r  Samu.

6. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Tizedes törtek és hármasszabály külömböző alkalmazásaiban, néz-
lettan folytatólag, Mocnik nyomán. Tanár: Ma l a t i d e s  Sándor .

7. Természetrajz, bet. 2 óra. Madarak, hüllők, halak; növénytan Dorner nyomán. Tanár:
K l e e b l a t t  He r ma n .

8. Szépírás, hét 1 óra. Tanár: K l e e b l a t t  Her man .
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A I I I , osztályban,
1. Vallás, hét. 3 óra. A keresztény anyaszentegyház általános s a magyar evangeliom egyház tör

ténete Pálfy kézikönyve nyomán. Tanár: R a j c s á n y i  János.
2. Latin, hét. 6 óra. Az alaktan ismétlése s a szókötéstan az esettanig, szó s Írásbeli gyakorlatok

Müllner nyomán, elemező olvasmány emlékeléssel Cornelius Neposból (Miltiades és Themisto- 
cles.) Tanár: Lehr  András .

3. Magyar, hét. 3 óra. Mondattan, irálygyakorlatok, elemező olvasmányok s szavalmányok Warga
s Erdélyi Indali nyomán. Tanár: Ke s z l e r  K á r o l y  osztályDok.

4. l lé m e t ,  hét. 2 óra. Az alaktan befejezve, elemező olvasmányok, irálygyakorlatok és szavalmá
nyok Toepler s Oltrogge nyomán. Tanár: K e s z l e r  Károly.

5. Földrajz s történelem, hét. 4 óra. Közép s újkori történelem földrajzzal Ladányi nyomán.
Tanár: F e h é r  S.

6. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Ellentett mennyiségek, bettiszámtani alapmtitételek; sikmértan,
Mocnik nyomán. Tanár: Ma l a t i de s  S.

7. Term észeti tudományok, hét. 3 óra. Ásványtan, Dorner; természettan, Schabus-Hollósy
kézikönyve nyomán. Tanár: P o s z v é k  G.

8. Szépírás, hét. 1 óra. Tanár: K e s z l e r  K.

A IV, osztályban,
1. Vallás, hét. 3 óra. A káté részletes tárgyalása megfelelő szentiráshelyek s egyházi énekek em

lékelésével, Pálfy nyomán. Tanár: F e h é r  Samu,  osztálynok.
2. Latin, hét. 6 óra. Szókötéstan, szó- s írásbeli gyakorlatok, latin versmértéktan elemei, Müllner

nyomán; elemező olvasmányok Cornelius Neposból. Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Eu- 
menes; Phodrusból 15. mese. Tanár: S c h e f f e r  Kár .

3. Magyar, hét. 3 óra. Közmondattan, a trópusok megismertetése, rövid irálytan s irálygyakorlatok,
elemező olvasmányok s szavalmányok, Erdélyi Indali nyomán. Tanár: K e s z l e r  K.

4. Vémet, hét. 2 óra. Olvasmányok Oltroggéből, irálygyakorlatok s szavalmányok. Tanár :
K i r á l y  J P.

5. Földrajz s történelem, hét. 4 óra. Magyarhon földrajza, Magyarhon történelme a legújabb
időkig, Rajcsányi nyomán. Tanár: F e h é r  S.

6. Mennyiségtan, hét. 3 óra. Egyszerű s összetett visszonyok, arányok és ezeknek alkalmazása;
sokszögek, kör, a terület, felület s köbtartalom kiszámítása, Mocnik nyomán. Tanár: B ó k a  
P é t e r .

7. Természettan, hét. 4 óra. Népszerű természettan kísérletekkel. Schabus-Hollósy nyomán.
Tanár: P o s z v é k  G.

8. Szépírás, hét. 1 óra. Tanár: K e s z l e r  K.
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A z V. osztályban.
1. Vallás, hét. 2 óra. Palaestina leírása s héber régiségek, Pálfy nyomán. Tanár: R a j c s á n y i

János .
2. l i a t i n ,  hét. 4 óra. Ovid válogatott elegiai s Cicero válogatott levelei emlékeléssel szó- s írásbeli

fordítási gyakorlatokkal. Tanár: L e h r  Andr ás .
3. G ö rö g :, hét. 4 óra. Alaktan fordítási gyakorlatokkal, Schenkel-Kis nyomán. Tanár: T h i e r i n g

Kár ol y .
4. Magyar, hét. 3 óra. Iráljtan tekintettel fökép a folyóbeszédre, megfelelő olvasmányok s dol

gozatok. (havonkint egy otthoni munka) s előadási gyakorlatok. Tanár: M a l a t i d e s  S.
5. M ém et,*) hét. 2 óra. Elemező olvasmányok Lüben nyomán, fordítási gyakorlatok magyarból

németre szóval és írásban és előadási gyakorlatok. Tanár: T h i e r i n g  Kár ol y .
6. T ö r t é n e l e m ,  hét. 4 óra. Ókor története, nevezetesen a keleti népek s göröghon története, az

illető népek, különösen a görögök részletesebb mythologiájával, Pütz nyomán. Tanár: 
Ma l a t i d e s  S.

7. M e n n y is é g ta n ,  hét. 3 óra. Számtan és mennyiségtan. Mennyiség általában, mennyiségtanban
előforduló mennyiségek jellemei, különösen tekintettel azok változhatásaira: függvények, 
négy alapmütétel; egész és tört számokkal; számok oszthatósága, szorzókrai felbontás; leg
nagyobb közös szorzó és legkisebb közös többes; közönséges és tizedes törtek; hatványzás, 
gyokfejtés; egyszerűbb gyökkitevős mennyiségekkeli műtétéi; saját jegyzetei nyomán. — Sik- 
roértan: egyenesvonal, szög, egyenes vonalú síkidomok egybevágása; vonalok s egyenes 
vonalú síkidomok hasonlósága; síkidomok területeinek kiszámítása, kör, körben s kör körül, 
irható szabályos sokszögek; kerülék, hajtalék főbb sajátságai s ezek egyszerűbb szerkesztési 
módja, — saját jegyzetei s Mocnik nyomán. Tanár: Bó k a  Pé t e r .

8. Természetrajz, hét. 3 óra. Állattan, Mihálka nyomán; növénytan füzetek szerint. Tanár:
P o s z v é k G. osztálynok.

A VI. osztályban.
1. Vallás, hét. 2 óra. Bevezetés az ó és uj szövetségbe válogatott bibliai szakaszok olvasásával s

magyarázatával Pálfy kézikönyve nyomán. Tanár: M ü l l e r  M.
2. Latin, hét. 5 óra. Cicero pro lege Man; Virg. Aeneise II. lib. és Salustius Jugurthája, fordítási

gyakorlatokkal s szabad dolgozatokkal. Tanár: Le h r  A.
3. Görög:, hét. 4 óra. Xenophon Anabasisából s Homer Iliásából válogotott szakaszok és fordítási

gyakorlatok. Tanár: Th i e r i ng .
4. Mag:yar, hét. 3 óra. Költészettan megfelelő olvasmányokkal, dolgozatokkal, havonkint egy ott

honi munka s előadási gyakorlatokkal. Tanár: M a l a t i d e s  S. osztálynok.
5. Kémet, hét. 2 óra. Magyarázó olvasmányok Lüben olvasókönyvéből, irálygyakorlatok és szaval-

mányok. Tanár: P o s z v é k  G.

*) A  németben az 5-dik és 6-dik osztály egyesit te te t t  olyformán, hogy a kevésbé gyakorlottak mind a hét 
osztályból Thiering tr. ur, a haladottabbak pedig sz in te  együtt  Poszvék  tr. u r  által oktattattak.
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6. Történelem, hét. 4 óra. Római történelem s a középkor története a keresztes hadak végéig,
Pütz nyomán. Tanár: F e h é r  S.

7. Mennyiségtan, hét 3 óra. Hatvány s gyökkitevös mennyiségek, logarok, elsőfokú s égyisme-
retlenti egyenletek, láncz és közelítő törtek; viszonyok, arányok és ezek alkalmazása az 
egyszerű s összetett hármas szabályra. — Tömörmértan: általános tantételek, szabályos tes
tek, ezeknek felületei s tömörségeinek kiszámítása; háromszögtani függvények s ezek által 
a derékszögű háromszögnek feloldása, továbbá alkalmazása a testek felületei s tömörségük
nek meghatározásánál; saját jegyzetei és Mocnik nyomán. Tanár: Bó k a  Pé t e r .

8. Természetrajz, hét. 3 óra. Ásványtan, Dorner nyomán- s földisme füzetek szerint. Tanár:
P o s z v é k  G.

A VII. osztályban.
1. Vallás, hét. 2 óra. Egyháztörtónelem Pálfy kézikönyve nyomán. Tanár: Mü l l n e r  Má t yá s .
2. Tátin, hét. 4 óra. Cicero Arch. — Virgil I. II. k. Liv. 21. fej. — havonkint egy otthoni dol

gozat s zármunka. Tanár: K i r á l y  J. P.
3. G örög, hét. 4 óra. Első félévben görög lyrikusok Stoll anthologiája nyomán; második félévben

Odyssea I. és II. k. Tanár: T h i e r i n g  K. osztálynok.
4. Magyar, bet. 3 óra. Magyar irodalom története, Toldi nyomán, otthonidolgozatok. Tanár:

D o m a n o v s z k y  Endr e .
5. lilém et, hét. 2 óra. Német irodalom története, Weber nyomán (6—8 időszak) olvasmány, irály

gyakorlatok s szavalmányok. Tanár: P o s z v é k  Gusz t áv .
6. Történelem, hét. 4 óra. Közép- s újkori történelem, kézikönyv szabad választásra hagyva.

Tanár: D o m a n o v s z k y  E.
7. Menyiségtan, hét. 4 óra. Első s másodfokú egyenletek; determinánsok alapelmélete s alkal

mazása az egyenletek megfejtésére; határozatlan egyenletek; sorok, kamatszámítás, kapcso
lástan. — Háromszögtan, elemző síkmértan; egyszerűbb függvények külömbzékelése; gya
korlati mértan, láncz, libelle, astroláb, mérőasztal megismertetése és ezek által egyszerűbb 
feladatok megoldása; egy napon gyakorlati nagy mérés, — saját jegyzetei és Mocnik nyo
mán Tanár: B ó k a  Pé t e r .

8. Természettan, hét. 2 óra. Vegytan folytonos kísérletekkel, Say nyomán. Tanár: K ir á l y j .  P.
9. Bölcsészei, hét. 2 óra. Logika, Beck nyomán. Tanár: Ma l a t i d e s  S.

A VIII. osztályban.
1. Vallás, bet. 2 óra. Keresztény hit s erkölcstan. Tanár: P e t r i k J. J. ig. tr.
2. Tatin, hét. 4 óra. Horatius válogatott ódái, epistola ad Pisones; Taciti histor. lib. 1. fordítási

gyakorlatokkal és önálló dolgozatokkal. Tanár: L e h r  A. osztálynok.
3. Görög-, 4 óra. Első félévben Sophoclis Philoktetes; a második félévben Platonis Apológiája.

Tanár: T h i e r i n g  K.
4. Magyar, hét. 2 óra. Magyar irodalom története a legújabb időkig s aestbetika, otthoni dolgozatok.

Tanár: D o m a n o v s z k y  E.



5. Kémet, *) hét. 2 óra. Német irodalom története a legújabb időkig; olvasmány: Frithjof Tegnertől
magyarázatokkal5 irálygyakorlatok mint a VII-ik osztályban. Tanár: K i r á l y  J. P.

6. Történelem, hét. 3 óra. Magyarhontörténete Horváth nyomán. Tanár: D o m a n o v s z k y  E.
7. mennyiségtan, hét. 1 óra. Azon egyszerűbb függvények egészelése, melyek a mennyiségtani

természettanban czélszerüleg alkalmazhatók a gymnasiumokban; ismétlés. Tanár : B ó k a P é t e r .
8. Természettan, hét. 6 óra. t. i. három óra kísérleti és 3 óra mennyiségtani, mely a kísér

letit lehetőleg követi; saját jegyzetei után. Tanár: B ó k a  Pét er .
9. Bölcsészet, hét. 2 óra. Lélektan füzetek szerint. Tanár: D o m a n o v s z k y  E.

Jegyzetek :
1. A müénekben Be r e c z  I mr e  képezdei tanár oktatta az ifjúságot hentenk. 4 órában.
2. A franczia nyelvben C o l l a u d A n t a l ,  L a e h n e  F r i g y e s  nevelőintézetének franczia nyelvtanára,

adott kezdetben hetenkinti 4, későbben a tanítványok fogyván, 2 órában oktatást.
3. A gyorsirászatban (magyar s német) L o h e r  Ká l má n ,  7-ik osztálybeli tanuló és D o n n e r  La j o s

első évi theologus, ez évben is adtak oktatást.
4. Az rajzban S t e i n a c k e r  Ká r o l y ,  városi rajztanitó, vezérlete alatt nyertek okkatást ifjaink a

városi rajziskolában, hetenkinti öt napon délelőtt 10 — 12-ig
5. A gymnastikában, melyet az egyházkerület kötelezett tantárgygyá tett, a helybeli tornacsarnokban

gyakoroltattak ifjaink hetenk. 2 órában.
5. Az ifjúsági magyar s német önképző társaság, amaz D o m a n o v s z k y  tr. emez Ki r á l y  tr.

vezetése alatt, a lefolyt évben is törekedett megfelelni kitűzött czéljának. Az V-ik és Vl-ik 
osztálybeli ifjakkal Malatides tr. a rendes órában kívül külön is tartott irály és szavalási 
gyakorlatokat. A magyar önképző társaság örömtinnepét junius 12-kén tartotta, a német 
pedig junius 16-kán.

*) A  7-dik és 8-dik osztály szinte úgy  e g y es i t te te t t , mint az 5-dik és 6-dik osztály, úgy hogy a kevésbé gya
korlattokkal Poszvék G. tr. Göthe Herman és Dorotheáját olvasta  és havi munkákat készít tetett,  a haladottabbak pedig 
Király tr. alatt a feljebb említettekben nyertek oktatást .



A kötelezett tantárgyak hetcnkinti óraszámát mutatja
a következő táblázat*

Osztály. Vallás. Latiu. Görög, j Magyar. Német.
Föld raj 
és tor.

Termesz.
tudom.

Mathema
tik».

Bölcsésze
ti eiötaii.

Gymna
stik*.

Szép.
írás.

Heten
kinti

őritHzám.

I . 3. 6. — 3. 3. 3. 2. 4. — 2. í . 27.

BE. 3. 6. - 3. 3. 4. 2. 3. — 2. í . 27.

1 1 1 . 3. 6. — 3. 2. 4. 3. 3 — 2. i . 27.

I V . 3. 6, — 3. 2 . 4. 4. 3. — 2. í . 28.

V . 2. 4. 4. 3. 2. 4 3. 3. — 2 — 27.

V I 2. 5. 4. oo. 2. 4. 3. 3. — 2. — 28.

V I I . 2. 4. 4. 3. 2. 4. 2 4. 2. 2. — 29.

V I I I . 2. 4. 4. 2. 2. 3. 6. 1. 2. 2. — 28.

Összeg. 20. 41. 16. 23. 18. 30. 25. 24. 4. 16. 4. 221.

III*

A bölcsészet-theologiai intézetben tárgyalt tudományok.
a) Az első évi tanfolyamban előadattot:

1. A bölcsészeti tudományok, névszerinti bölcsészet története hét. 3 órában D o m a n o v s z k y  E. tr. által.
2. Magyar protestáns egyházjog és neveléstan hét. 4 órában R a j c s á n y i  J á n o s  tr. által.
3. A héber nyelvtan és a Genesis első 8 fej. magyarázata hét. 3 órában P e t r i k  J. J. tr. által.

b) Az 1-ső és 2-sod évi tanfolyamban:
1. Homiletika és katechetika hét. 2 órában R a j c s á n y i  J. tr; által.
2. Bölcsészeti erkölcstan és észjog hét. 2 órában D o m a n o s z k y  E. tr. által.

c) A másod és harmad évi tanfolyamban:
1. Revezetés az uj szövetségbe hét. 3 órában és symbolika hét. 2 órában Mü l l n e r  tr. által.
2. Kereszt, erkölcstan hét. 3 óra P e t r i k  J. J. tr. által
3. Ó szövetség magyarázata, Jób könyvéből 19 fej. hét. 3 órában P e t r i k  J. J. tr. állal.

d) Mind a három évfolyamban:
1. Uj szövets. magyarázata, nevezetesen 1 Korinth, levél hét. 4 órában Mü l l n e r  M. tr. által.
2. Egyetemes egyháztörténelem a kér. egyház kezdetéből N. Karólyig Mü l l n e r  tr. által.
3. Ciceronis de senectute 20 fej. de amicitia 10 fej. hét. 2 órában R a j c s á n y i  J. tr. által.
4. Mindnyáján részt vettek a homilet. és katechetikaigyakorlatokban, melyek R a j c s á n y i  J. tr. alatt he- 

tenkinti két órában tartatlak.
3
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IV .
Tanári kar.

A  tanár neve
Tantárgy,

(A  római szám az osztályt,  az arabs) 
szám a hetenkinti  órák számat jelenti.

Hetenkinti 
órák száma. Jegyzet .

Boka Péter
Mennyiségtan VIII,  l j  VII,  4 ;  VI. 3 ;

V, 3 ;  IV, 3.
Természettan VIII ,  6.

2 0 A  természettani mnzeum őre.

Domanovsxki E .

Bölcsészeti erkölcstan, bölcsészet tör
ténete, észjog a theologiai osz
tályban 5 órában.

Lélektan V i l i ,  2.
Történelem VIII,  3 :  VII, 4.
Magyar irodalom VIII,  2 ;  VII, 3.

19 Az ifjúsági magyar önképző társa
ság elnöke.

Feliér Samu Vallás IV, 3.
Történelem VI, 4 ;  IV. 4 ;  III,  4 ;  11,4. 19 A  IV. osztály osztálynoka, a tanári 

gyűlés jegyzője, tanít a képezdében is.

Készlet* I4.;iroIy
Latin II, 6.
Magyar nyelv III, 3 ;  IV, 3. 
Német nyelv II, 3 ;  III, 2. 
Szépírás III, 1 ;  IV, 1.

19 A  III. osztály osztálynoka.

Király József Pál
Latin VII, 4.
Német nyely VIII,  2 ;  IV, 2. 
Földrajz  I, 3.
Vegytan VII, 2.

13
A  képezde igazgatója és a vegytani 

múzeum őre, az ifjúsági német 
önképző társula t elnöke.

K leeblatt Herrn.
Vallás I, 3; II, 3.
Magyar nyelv II, 3 ;  I, 3. 
Német nyelv I, 3. 
Természetrajz II, 2;  I, 2. 
Szépírás II, 1.

2 0 A második osztály osztálynoka.

Iielír András Latin VIII, 4 ;  VI. 5 ;  V, 4 ;  III,  6. 19 A VIII. osztály osztálynoka.

Malatides Sándor
Magyar nyelv  VI, 3 ;  V, 3. 
Történelem V, 4 ;  
Mennyiségtan III ,  3 ;  II, 3. 
Logika VII,  2.

18 A  VI. osztály osztálynoka.

Müllner Mátyás
Bevezet, az ujszöv, 3 ;  symbol. 2 ;  

Uj szövets.  magy. 4 ;  egyháztört,  
3. a theologiai intézetben 
Vallás VII, 2 i VI, 2.

16 A lyceumi könyvtár könyvtárnoka,

Petrik János J.
Kér. erkölcstan 3 ;  ó szövets. magy. 

3 ;  héber nyelvtan 3 ;  a theologiai 
intézetben.

Vallás VIII ,  2.
11

Ez idő szerint igazgató, főtanodni ex- 
hortator és a soproni ev. egyház 
magyar lelkésze.

Poszvék Gusztáv Német nyelv VI, 2 ;  VII, 2. 
Természett.  VI, 3 ;  V, 3 i IV, 4 ;  III, 3. 17 Az V. osztály osztálynoka, a terrné- 

szetrajzimuzeum őre.

Rajcsányl János
Egyházjog és neveléstan 4 ;  bomil. 

és katech. 2;  homil. és katech. 
gyakori.  2 ;  latin 2 ;  a theologiai 
iutézetben. — Vallás V, 2 ;  III. 3.

15 A  theologiai osztály dékánja.

Sclieffer Károly Latin IV, 6 ;  I, 6.
Mennyiségtan I, 4. Szépírás 1.

16 A z  1 - s ő  o s z t á l y  o s z t á l y n o k a ,  t á p é n t é z e t i  g o n d 
n o k  é s  r e n d e s  k é p e z d e i  t a n á r .

Tillering Károly Hellen VIII,  4 ;  VII, 4;  VI, 4 ;  V, 4. 
Német nyelv V, 2. 18 A  VII. osztály osztálynoka.
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Ta n s z e r e k .
a) F ő t a n o d a i  n a g y  k ö n y v t á r u n k  számára ez évben következő müvek szereztettek meg:

V.

13) A. Beer, Einleitung in die höhere Optik.
14) L. Häuser, Geschichte der Heformation.
18) L Häuser, Geschichte der französ. Revolution.
16) John Stuart, Mill Logik.
17) Köstlin, Aeslhetik.
18) Ernsmann, Physicalische Aufgaben.
19) Fliedner, Aufgaben aus der Physik.
20) Fliedner, Auflösungen zu den Aufgaben aus der

Physik.
21) Simrock, Deutsche Mythologie.
22) Bähr, Geschichte der lateinischen Literatur.
23) Jul, Frauenstädt, Blicke etc.

K e g y a d o m á n y o k :  A magy. kir. pénzminiszteríum és alárendelt hivatalnokainak tiszti név
tára; Internationale Ausstellung zu Paris 1867, a m. k. közoktalás minisztériumtól. Egervári Ödöntől: 
Báthory-Schulcz Bódog emlékiratai az 1848|9-ki szabadságharczról. Főt. Karsay Sándor Superintendens- 
töl: Landau Alajos tanárnak diszitményi rajz elemi mintái. Gömöry Gusztáv kapitánytól: Az osztrák bi
rodalom, valamint Olaszország több részeinek térképei. A romai birodalom történetéhez térképek gyűjte
ménye. Kortsakoff und die Betheiligung der Russen an der Schlacht bei Zürich. Die junge Literatur von 
Dr. Bacherer. Bemerkungen über Homers Geographie. Drei Jahre Verfassungsstreit von einem Ungar. De 
nativa sermonis hungaria euphonia — Chevalier Jean de Baillou. Tilly im dreissigjährigen Kriege. Három 
kézirat történeti tartalmú. Dorner Frigyes úrtól: Neue archontologia cosmica. Gömöry Gusztáv kapi
tánytól : Az újabb és régibb kor nevezetes uralkodói és hadvezérei autografja 44 darab.

b) A z i f j ú s á g i  m a g y a r  k ö n y v t á r  számára megszereztettek a következő munkák az
1869/70 tanévben: Jósika Miklós müveiből: A hat Uderszki leány; Az utolsó Báthory; Második Rákóczy 
Ferencz; Zrínyi a költő; Csehek Magyar országban; Abafy; Zólyomi; Eszther; Könnyelműek. Jókai Mór 
müveiből: Milyenek a férfiak? A kőszívű ember fiai. Naplóm Szemere B. összegyűjtött munkái. Orbán
Székelyföld leírása. Hugo V. Nevető ember. A magyar vezérek kora Árpádtól Szent Istvánig; Emlék
iratok a magyar kereszténység első századáról Szabó Károlytól. Parlamenti alkotmány és vármegyei 
reactio Kecskeméti A. Deák Farkas Fogságom története. Egy herczegi család titka Gaborian. Őszinte 
szó pártjainkról s kormányunkról. Gyulai Pál költeményei. A királfy gyilkos Ponson du Teraille. A 
magyar birodalom vagy magyar ország s részeinek czimerei Ivánfy. A kedvencz b. Podmaniczky Fr. 
A 1791-ki pesti ev. hitv. zsinat története Szeberényi. Keletindiai tündér regék ford. Vámbéry. Erdély 
országgyűlései a vajdák alatt Vass J. Aristoteles politikája Habererntől jegyzetekkel kisérve. Reform b. 
Eötvös J. Blick auf Rückblick Széchenyi I. A romai birodalom hanyatlásának s bukásának története. 
A Kisfaludí társaság évlapjai 3 kötet. Az 1868. XXXVIII. tórvényczikk a népoktatás tárgyában. Publi
cistái dolgozatok Kerkápolyi. Krónika magyarország egyházi s polgári közéletéből Keresztesi. Magyar- 
ország családai czimerekkel Nagy Iván. Schmidt Kristóf Ifjúsági iratai 10 kötetben. Hoffmann F el-

«i

1) Rieh. Rothe, Theologische Ethik.
2) J. C. F. Burk Evang. Pastoraltheologie in Bei

spielen.
3) F. Ehrenfeuchter Theorie des christlichen Cultus.
4) Schiller, Kurzféle kiadás.
5) Schiller, olcsó kiadás.
6) Schölten, Das älteste Evangelium.
7) Schlömilch, Zeitschrift für Mathemathik u. Physik.
8) J. C. Poggendorff, Annalen der Physik u Chemie.
9) Balzer, Elementare Mathematik und Geometrie.

10) Helmholz, Die Lehre von den Tonempfindungen.
11) Jamin, Physique.
12) Ries, Reibungselectricität.
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beszélései közül megszereztettek a következők: Tarka könyv 1 f>0 erkölcsi elbeszélés; Anyai szeretet; Egy 
fedél alatt; Az igazság napfényre jő; A hű szív; A jó tett is meghozza kamatjait; Szegény és gaz
dag; A helgolandi fiú; Hűség és álnokság; A szenvedések iskolája; Királyfi; Loangó; A magas észa
kon. Utilevelek Skotiából Felméry L. Dickens Károly munkáiból; Puszta ház; Nehéz idők, fordít. Récsi E. 
Kékvér Degré A. Költemények irta Pap Gábor. Tompa Mihály összegyűjtött müvei. Niebelungok Száz K. 
Moliére Vigjátékai; Tackeray vig elbeszélései; Vachot S. költeményei; Török magyar történelmi emlékek. 
Egy munkácsi rab története Karlovzsky. Éj és korány Bulwer ford. Vajdafy. Bede Adám Eliot Gy.-től. 
ford. Salamon Ferencz. Virágh Benedek poétái munkái és Magyar századai. Bajsza összes munkái.
Frock Jonathán Zschokke-tól ford. Gyergyai. Gyöngyösi István válogatott Poétái munkái. Zágoni Mikes 
Kelemen Törökországi levelei. Szentjóbi Szabó László költői munkái. Bucsányi János költeményei és 
prózai iratai. Ezeken kívül megszereztelett A magyar nyelv szótára folytatás; és előfizetés utján meg
jelentek az ifjúsági magyar könyvtár számára a Buda-pesti Szemle folyóirat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 füzetei.

c) A z i f j ú s á g i  n é m e t  k ö n y v t á r  a követkevő munkákkal szaporodott: Blätter für literar. 
Unterhaltung (folyt.) Hempels Classikerausgabe (folyt.) Westermanns Monatshefte (folyt.) Gartenlaube. 
Kurz’s Geschichte der deutschen Literatur (folytat.) Ernst. Moritz Arndt v. Dr. Schenkel. Die deutschen 
Sprüchwörter, gesammelt v. C. Simrock. Göthe’s Gedichte, erläutert v. Wichoff. Schillershalle, alphabe
tisch geordneter Gedankenschatz aus Schillers Werken und Briefen v. Dr. M. Zille. Frauanbilder aus Gö
the’s Leben v. Heinrich Reidt.

Kegyadományok: Storch Arthurtól: Arbeiterkönig. Banditen im Fracke. Mexiko. Freimaurer 
und Jesuit. Morét. Az egylet elnökétől: Lebensbilder v. Gutzkow. Herders Leben v. Döring Der Ge
zeichnete v. E. Breier. Erinnerungen v. J. P. Király. An Humboldt’s Geist. Festrede gehalten in der
Loge zur Verbrüderung im Oriente. Oedenburg den 21. August 1869. Pitroff Emil egyleti tagtól: Sonn
tagsfreude, illustrirte Wochenschrift 1865. Kleine Erzählungen v. Bichler. Neuer deutscher Hausschatz für 
Freunde der Künste und Wissenschaften v. J. Landau. Physiognomik v. C. Stöhr.

d) A t e r m é s z e t t a n i  m u z e u m  felszerelésére ez évben különös gondját fordította az egy
házkerület. Elismerte ugyan is, hogy semmi tanintézet, legkevésbé pedig egy főtanoda, nem állhat a mai 
tudományosság sainvonalán és nem képes növendékeit úgy kiképezni, hogy a kor igényeinek megfelelje
nek, ha a realtudományokra, de főképen a természeti tudományokra minél több figyelmet nem fordít. Ezen 
czélt úgy vélte elérhetni, ha nem csak minél képesebb tanerőket igyekszik a tanodának megszerezni, ha
nem ha a természettani múzeumot az újabb kornak felfedezéseit tekintetbe vételével felszereli. Ezen szem
pontból kiindulva az 1869-ki augustus 18. és következő napjaiban a soproni főtanoda igazgatóságát fel
hatalmazta, hogy a természettani tanárnak hozzájárulásával 600 ft. erejéig a természettani muzeum szá
mára a hiányzó tanszereket beszerezze. Ezen felhatalmazás folytán következő tanszerek szereztettek meg:

1) Gummi és viaszrudak . . ft. 3 .—
2) Üvegrud leideni palaczkkal . . 2 .—
3) Electroscop nyakkal . . . 10.—
4) Négy darab geisslerféle csövek álványnyal 12.—
5) Két gummi léglapdacs . . . —.20
6) Víllámló tábla kisütő készülékkel . 10.—
7) Bábtánczhoz való készülék, két tánczoló 12.60
8) Telep négy nagy leideni palaczkkal . 20.—
9) Rókafark . . . . .  — .20

10) Foncsor . . . . .  —.90
11) Papír léglapdacs . . . . 1 . 6 0

12) Ampireféle készülék . . . .  21.—
13) Egy Grovféle elem . . . .  8.—
14) Egy Meidingféle elem . . . 2 .—
15) Harmincz Gallanféle elem regulatorral . 100.—
16) Induction készülék elemmel . . 20.—
17) Vastag és vékony elszigetelt sodrony . 2.50
18) Villamdelejes mozgony javítása . . 1.—
19) Viz-syrene . . . . .  25.—
20) Lysajouféle készülék, két lángvillával,

szintelenitett lencsével és egy lám
pával . . . . .  60.—
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21) Két egyenlően hangolt hangvilla hang
zóládákkal . . .  ft. 14.—

22) Kundféle készülék . . . .  18.—
23) Szétszedhető sip . . . . 3 . —
24) Nyelv-síp . . . . .  S—
23) Nyolczadban hangolt fadarabok . . 2 .—
26) Nyolczadban hangolt farudak álványnyal 7.—
27) Vegyészi harmonika . . . . 4 . —
28) Gummicsövek . . . . 4 30
29) Üveg csöveg . . . . .  2.41)
30) Lycopodium . . . . . — .30
31) Maximum és Minimum Iéghömérő . 8.30
32) Ingenhauskészülék melegvezetési képes

ség meghatározásához . . . 7.—
33) Pyrometer, kettős emeltyűvel . . 12.—
34) Melloniféle készülék teljes . . . 1 0 0 . —
36) Koczka kályhával, melloni készülékhez 8 .—
36) Döbereinféle gyújtó . . . .  4.50
37) Erény és ezüstláncz . . . 2.—

V I.

Tápintézet.
Ez év kezdetén 233 ifjú volt a tápintézeti jótéteményben részes, kik közül 18 évközben ki

maradt, 7 csak év folytán Íratta be magát. Ezek között 15 ifjú egészen ingyen, 24 ilju 12 ftnyi dij,
24 ifjú 18 ftnyi dij, 24 ifjú 24 ftnyi dij és 24 iQu 30 ftnyi dij mellett élvezte ezen jótéteményt. A 
többiek az egész dijt, t. i. 36 ftot. fizették.

Tiszta örömmel adok számot a beszolgáltatott kegyadományokról, melyeknek köszönhetni, hogy 
az intézet ily nagy számú ifjúságot illendően eltartani képes. — Első helyen áll a supplicatió által
eredményezett összeg 1062 ft. 15 kr. — A dunántúli egyházkerületi gyámintézet 30 ftot. — A N.-Ge-
resdi gyülekezet gyámintézete 8 ftot. — A soproni Gusztáv-Adolf egylet 40 ftot. — A kőszegi Gustáv-
Adolf egylet 10 ftot. — A Hidasi gyülekezet 1 ft. 50 krt és annak lelkésze T. Haffner Lajos ur 50 krt. 
— A Mogyorósdi gy. 2 ftot. — A Farádi gy. 4 ft 56 kr. Ezen utóbbi három kegyadomány még 
tavai a tndósitvány kinyomatása után folyt be. — Csáva 1 ft. 90 krt. —  Kabold 5 ftot. — R.-Komá-
rom 6 ft. 10 krt. — Büki gy. 9 ft. 20 krt. — Domonkosfa 61 krt s Mogyorósd 1 ftot. — A Ruszti
gy. 19 ft. 89 krt. — A Lébenyi gy. 150 S ' babon kívül 8 ft. 50 krt. és lelkésze T. Nagy Sándor
ur 1 ft. 50 krt. — A simonyi gy. 1 ft. 50 krt. — L.-Komáromi gy. 80 krt. — Hidas 1 ft. 50 kr. és T. Haffner Lajos 
lelkész ur 1 ftot. — A Lébenyi gyülekezet több buzgó hívei részéről (utólag: T. Tekusch Károly ur urodalmi in
spector 1 ftot., Tek. Heuffel Sándor ispán ur 1 ft. Rázgha Káról, rárói tiszttartó ur 1 ft. — Horváth 
Mihály, kaznár ur 1 ft. Gruber Lajos, ispán ur 1 ft. Varga Márton ispánnő, sz. Rázgha Karolina 1 ft.

Azonkívül adományoztak: Winkler Mihály ur engedett át 5 ft 90 krnyi számlát, mely behajta-

38) Fagykészülék, légszivattyú buraja alá ft. 2.—
39) Szénkéneny hasáb . . . . 6 . —
40) Háromféle üvegből hasáb . . . 12.—
41) Hasáb flintüvegből . . . .  14.—
42) Uranüveglap . . . . . 3 .—
43) Uranüvegkoczka . . . .  3.—
44) Interferencztükör górcső és lencsével . 33.—
45) Lencse 150er gyuponttal . . . 10.—
46) Bájcső . . . . . .  2.50
47) Fluorescenzii átok . . . . 2 . 7 5
48) Szénkéneny, indigoldatok . . . 2.—
49) Négyféle nyitott távcsövek . . 14.—
50) Napállitó kijavítása . . . .  14.—
51) Üvegbokréta . . . . 1.—
52) Érenysodrony . . . .  1.20
53) S z ív ó  szivattyú . . . .  12.—
54) Nyomó szivattyú . . . .  16.—
55) Légszivattyú javítása . . . 10.—



22

tott. — Tek. Brodszky Káról ur 10 ftot. — Tek. Szemerey Sándor, isk. felügyelő ur és Tek. Martiny 
Frigyes ur átengedték a hitjelelti vizsgák után reájuk eső illetményüket 5 ft. 83 krt. összesen 11 ft. 66
krt. — T. Spannagl Jósef bulkeszi lelkész ur 5 ftot. — Ns. Reisch Ede ur 2 ftot. — Tek. Laipczig
István ur 3 ft. 34 krt. — T. Sass János, csöngei tanító ur 2 ftot. — Tek. Jugovics Lázár, földbirto
kos ur 200 ft alapítványának kamatjait 10 fttal.

Termesztményekben következő kegyadományok folytak be: Még tavai a Szakonyi gy. részéről 
1 mérő bab, ugyszinte ez idén 1 mérő búza s í m .  babot. — Heidinger ur Sopronban 3 m. burg. — 
Tek. Brodszky Káról ur 6 zsák burg. — Tek. Szilvásy Márton ügyvéd ur szüretkor szőlőt. — A Med- 
gyesi gyülekezet 3 m. babot, 28 in. burg. és 20 fej káposztát. — A Balfi gy. 3 zs. burg. és s|8 in.
babot. — Harka V* m. búzát s 2 zs. burg. — Petőfalva 4 zs. burg., 1 zs. répát. — Locsmánd 5 m. 
búzát. — Ruszt 3 m. burg. s 5 itcze babot. — N.-Kér 1 m. babot. — Tek. Töppler Káról orvos ur 
1 \  m. burg. — Scheffer Tobias 2 m. burg. — A következő gyülekezetek 4 ff. 60 kr. helyett S ftal
váltották be illetéküket: Kőszeg, Rohoncz, N.-Sz.-Mihály, Szalonak, Dobra, Gércze.

Tek. Rupprecht János ur, czukorgyár tulajdonos Sopronban Pünkösd ünnepén elegendő borral s 
pecsenyével látta el az intézetet.

Azonkívül: Sopron városa ns. tanácsa ez évben is 6 öl tüzelő fát utalványozott váltság dij 
nélkül, nem külömben a szükségelt mennyiségű kőszén czédulát.

Ezen elősorolt kegyadományokért az intézet s a szegény tanuló ifjak nevében hálás köszóne- 
temet fejezem ki, jövendőre is egyúttal a tanügy buzgó pártolói figyelmét ezen intézet javára kikérvén.

Az egész tápintézeti dij jövőre is 36 ft. leend. Valamely kisebb dijérli felvétel a helybeli 
presbyterium részéről September 8-án történik. Az illetők ebbeli folyamodványaikat September 6-ig az 
alulirt gondnoknak kézbesítsék, későbbi folyamodványok tekintetbe nem vétetnek. A tápintézet dij féléven- 
kint előre befizetendő.

S c l i e í f c r  M á r ó l ,
tápint. gondnok.

■: . •- , : ■ íűyltll • • fiVBI ’

V II.

Jótevők.
A hivatásában lelkiesméretesen működő ember, ki a megváltónak azon intését ismeri, hogy a reá 

bízott talentomokkal úgy sáfárkodjék miszerint egykor számadást adhasson róluk, életelvének vallja: nulla dics 
sine linea. Fötanodánk életéröl atyailag gondoskodó egyházkerületünk, mely intézetünket kedves gyermeké
nek ismeri, úgy látszik életelvéül fogadta el, hogy egy évet se hagyjon elmúlni, mely áldozatkészségének ki
tűnő jeleit ne adja. Ha a múlt évbe megáldottnak mondhatta magát főtanodánk, hogy több nemeslelkü férfiak 
találkoztak, kik különféle alapítványokkal gazdagították meg az intézetet; ez évben nem hiányoztak ugyan 
szinte egyes alapítók, kik szegényebb sorsú ifjainkról gondoskodtak, de a dicsőség pálmája még is az egyház- 
kerületet illeti, a mennyiben a természettani múzeumot egy virágzó tanintézet feladatához méltóan szerelte fel, 
a mint az tudositványunk V. szakaszában látható.

Alapítványaink számát szaporította T Kleeblatt Hermán tanár, ki a folyó évben rövid idő alatt 
gyászosan kimúlt három leányának emlékét megörökítendő egy magyarországi vasúti 120 ft. névleges értékes 
kötvényt adott az intézetnek, melynek kamatjait egy alsó gymnasiumi tanuló az egyik évben soproni, a má-
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síkban vidéki születésű ösztöndíjul felváltva huzza. Egy másikat alapított néhai Sándor Józsefné született 
Káldy Maria, ki a főtanodának 100 ft. hagyományozott, melynek kamatjai, a hátramaradt rokonok kívánsága 
szerint, szinte ösztöndíjra fordittassanak.

A természettani muzeum pedig az egyház kerületnek határozata szerint aláírás utján szereltetett fel, 
úgy hogy a múlt évi aug. 18-dikán Pápán tartott gyűlésben a következők írtak alá és adományaikat azonnal 
le is fizették:

Főtiszt. Karsay Sándor, Super. 5 ft. — Egyházker. felügy. Berzsenyi Miklós 15 ft. — A kera. 
sömjéni leánygyül. 15 ft. — Ostífy Pál, sopr. alispán 5 ft. — Boda József 5 ft. — Baranyay Lázló 5 ft. — 
Perlaky Daniel 5 ft. — Klauzer Károly 5 ft. — Matkovics Tivadar 20 ft. — Matkovich László 5 ft. — Rup
recht Lajos 20 ft. — Scheffer Károly 5 ft. — Yidos László 2 ft. — Marton Pál 2 ft. — Szigethy Dán. 2 ft. 
Fördös Vilmos 1 ft. — Horváth Károly 2 ft. — Peregi Mik. 5 ft. — Nagy Pál 3 ft. — Takács Pál 1 ft. —
Ihász Imre. hathalmi 5 ft. — Rajcsányi János 2 ft. — Radó Dénes 10 ft. — Torkos Ferencz 5 ft. — Pelar-
gus 1 ft. — Fromm Ján. 1 ft — Ajkay Imre 10 ft. — Heuffel Ján. 5 ft. — Mostyenán Gy 1 ft. — Per
laky Gábor 1 ft. — Schmid Mihály 1 ft. — Radó Kálmán 10 ft. — Horváth Elek 5 ft. — Koczor Dani 5 ft.
— Müllner Mátyás 5 ft. — Schneller Vilmos 2 ft. — Bárány Andr. 2 ft. — László Jón. 1 ft. — Horváth
Sándor véssey 1. t ft. — Szalóky Elek 1 ft. — Tóth Antal 5 ft. — Fadgyas Pal t ft. — Eöry Sándor
5 ft. — Kis Sándor 3 ft. — Ritter Istv. 2 ft. — Trsztynszky Gyula 1 ft. —

Későbben küldtek be: Tek. Szemerey Sándor iskl. felügyelő 100 ft. — Bognár Endre ügyvéd 5 ft.
— Nagy Győrből: Kozma Imre 3 ft. — Nagy Pál 1 ft. — Spáth György 5 ft. — Lehner Fér. 5 ft. — 
Mayer Kár. 10 ft. — Mayer Míh. 5 ft. — Weisz Sándor 1 ft. — Giffing Mih. t ft. — Stinner Józs. 5 ft.
— Horváth Kár. 1 ft. — Nitsinger Jozs. 5 ft. — Potsi Mih. 1 ft. — Cvikl Maty. 1 ft. — Falk Sánd. 1 ft.
Kovácsics Mih. 1 ft. — Veoreos Mih. 3 ft. — Simon Pál 2 ft. — Mayer Nándor'-^? ft. — Fischer Kár. 5 ft.
— Strausz Ján 1 ft. — Vörös Imre 2 ft. — Szer.dröi Sánd. 1 ft. — Rell Jan. \  ft. — Schrikker László
5 ft. — Zechmeister Kár. 2 ft. — Falk Ján 1 ft. — Fischer Istv. 1 ft. — Aschendorf Frigyes I ft. — 
Tüske Dán. 1 ft. — Schöpf Ján. 1 ft. — Egervári Józs. 1 ft. — Horváth Sándor 2 ft. — Gayer Sam. 3 ft. 
Czechmeister Istv. 1 ft. — Holzhámmer Istv. 1 ft. — Bruck Henrik 1 ft. — Horváth Kár. 1 ft. — Horváth 
Ján. 5 ft. — Nagy Endre 2 ft. — Schöpf Ede 1 ft. — Beliczay Laj. 2 ft. — Kränzlein Mih. 1 ft. — Lum- 
niczer Kár. 1 ft. — Schöpf Frigyes 2 ft. — Oroszy Frigyes 1 ft. — Brandtner Sándor 1 ft. — Ott Ernő 1 ft. 
Hennicke Rezső 1 ft. — Vázsonyi Lajos 5 ft. — Feldinger Guszt. 1 ft. Szilberdorf Henrik 2 ft. — Ott Kár. 
1 ft. — i ossert Ján. 1 ft. — Benedek Ad. 1 ft. — Grünwald Ján. 1 ft. — Fischer Józs. 5 ft. — Ráth Ter.
5 ft. — Mártiny Julia 5 ft. — Tóth Sándor 1 ft. — özv. Karsay Lajosnö 1 ft. — Perlaky Istv. 2 ft. —
Bodroghy Gyula 2 ft. — Kemenesalji Högyészböl: Hering Ján. lelkész küldött 20 ft. 54 kr. — Hódosról: a 
szalafői hívek 1 ft. — A Sali vendhivek 2 ft. 30 kr. — A hodosi egyház 3 ft. 68 kr. — A kotorm. hivek 
46 kr. — A domonkosfai hivek 1 ft. 30 kr. — Rév komáromból: Kund Máty. 1 ft. — Luttenberger Ág. 1 ft.
— Nagy Antal 1 ft. — Trugly Józs. 1 ft. — Fuchs Fr. 1 ft. — Vitek 50 kr. — Kirchner 1 ft. — Mihályi 
1 ft. — Malatides Kár. 50 kr. — Csetke Mihályné 1 ft. — Csetke Mátyásné 1 ft. — Stauzinger 1 ft. — Sa- 
marjayné assz. 50 kr. — Stanek Pál 50 kr. — Kozma Kálmán 50 kr. — Kesztler Ján. 1 ft. — Boor Józs. 
50 kr. — A balfi evang. gyűl. 2 ft. — A ruszti evang. egyház: Kleinrath Kár. 2 ft. — Manhard Mib. 1 ft.
— Schreiner Gottfr. 1 ft. — Conrad 40 kr. — Kraft János 1 ft. — Schreiner Frigyes 10 kr. — Saly 10 kr.
— Schandl Pál 10 kr — Schreiner Guszt. 50 kr. — Fillertitsch 20 kr. — Beilschmidt Gotti. 10 kr. — Zehtner 
Laj. 10 kr — Treppel Ede lOkr.  — Hattlich György 20 kr. — Schreiner Andr. 50 k r .— Zethner örn. 1 ft.
— Gabriel Kár. 50 kr. — Gabriel Laj. 50 kr. — Wenzel Gotti. 50 kr. — Nem. és Pór Magasiböl: 18 ft. 82 kr.
— Kőszeg: Szovják Hugo 2 ft. — Kubovich Laj. 2 ft. — Czeke Józs. 2 ft. — Kuzma Samu 2 ft. Preyler 
Ede 2 ft. — Unger Kár. 1 ft. — P á p a :  Királyföldi Péter 3 ft. — Kluge Ferencz 1 ft. 50 kr. — Brader
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Samu 50 kr- — Graf Ján. 1 ft. — Payr Samu 1 ft. — Németh Mihálynő 1 ft. — Matus Kár. 1 ft. — Neu
bauer Józs. 1 ft — Dénes Laj. 20 kr. — Tompa Zsigmond 20 kr. — Ajka és lelkésze 1 ft. SO kr. — Nagy
Alásony S ft. — Vanyola és Gecse 4 ft. 24 kr. — Horn. Bödöge 2 ft. Bak-Szombathely 10 ft. 10 kr. —
Gergeli külső vathi fii 1 ft. 50 kr. — Gergeli Mihályházi filiája 1 ft. 85 kr. — Puczincz 4 ft. — Meszlen
4 ft. 40 kr. — Acsádi fiók egyh. 6 ft. 76 kr — Tolna-Baranyából: Szutter Kár. 2 ft. Bergmann Frigyes 
1 ft. 50 kr. — Bergman Ágost 50 kr. — Badics Istv. 50 kr. — Nagy Sándor 20 kr. — Gáál László 30 kr.
— Horváth Sándor 1 ft. — Petrych Fér. 1 f t .  — Kurcz Józs. 1 f t .  — Vagner Samu 1 ft. — Holndonner
Rezső 1 ft. — Hartmann Samu 50 kr. — Wagner János 1 ft. — Lagler Samu 1 ft — Schaefer Mih. 50 kr. 
Lágler Ggörgy 50 kr. — Lagler Sándor 50 kr. — Stickl György 50 kr. — Lagler Guszt. 50 kr. — Bauer Ad. 
1 ft. — Tamer Ján. 1 ft. — Sass Bálint 1 ft. — Barbacsy Laj. 50 kr. — Haffner Laj. 50 kr. — Lagler Laj. 50 kr. 
Bergmann Laj. 50 kr. — Knar Sam. 1 ft. — Müller Fer. 30 kr. — Kirchner Ján. 50 kr. — Guggenberger Ján. 
50 kr. Schleining Károly 1 ft. 70 kr. — Győri egyházmegye: Kis János esp. 1 ft. — Fehér Sánd. 1 ft. — Mészáros 
Istv. t ft. Kis Babot 1 ft. — Moriczhida 1 ft. — Hetyey Mór. 1 ft. — Matkovich Ján. 2 ft. — Fel-
pécz 1 ft. — Dorner Ede 1 ft. — Pfeiffer Laj. 50 kr. — Tét 3 ft. — N Barát 2 ft. 70 kr. — Urai Új
faluból: a gyülekezet 4 ft. — Nagy Pál 1 fi. Kis Imre 50 kr. — Soproni felső esp. Kabold 3 ft. — 
Medgyes 5 ft. — A vasi f. esperesség: Felső Lövő 3 ft. 70 kr. — Alsó Lövő 9 ft. 83 kr. — Laj. Ko
márom: Szarvasi Sam. 1 ft. — Bélák István 3 ft — Varga Mátyás 50 kr. — Schnitz Lör. 30 kr. — Vi-
land Ad. 20 kr. — Mintzer 50 kr. — Hofbauer Pál 50 kr. — Villand Márton 30 kr. — Czallig Gy. 40 kr.
— Cukmeister Józs. 20 kr. — Vionggas Pál 20 kr. — Purgly Sánd. 3 ft. — Farkas Sánd. 20 kr. — Tatay
Samu esperes 1 ft. — Mogyórosd: 6 ft. — Kertai ev egyh. kis kamondi filiaja 1 ft. 46 — Karakó ször- 
csöki filiája 1 ft. 36 kr. —̂  A dömölki ev. egyház 30) p fy ~  Csenge és Asszonyfa 5 ft, 80 kr. — Kis 
Somlyó: Káldy Gyula 20 w w — Takács Károly 5 ft. J -  Takács Antal 2 ft. — Tóth Antal 2 ft. — Kosza 
Guszt. Szakonyi Miklós, Figuly György, Gömbös Sándor 4 ft. — Adám Ferencz 2 ft. — Nagy Geresdi nő
egylet 5 ft. — Beled 1 ft. — Sárkány 1 ft. — Lajpczig István 3 ft. 33 kr. — Döméik utólagosan 50 kr. — 
Rohoncz 5 ft. — Szalonak 6 fit. — Zalai egyház megye: Eösze István 1 ft. — Sz. Antalfa 50 kr — Dör- 
gicse 40 kr. Mentshely 50 kr. — A mentsh. lelkész 80 kr. — N. Vázsony 40 kr. — Kapolcs 50 kr. — Ságváry 
Elek 40 kr. — Sáry Lajos 10 kr. — Sáry Pál 40 kr. — Diskay Lajosné 50 kr. — Saly Dávid 10 kr. — Czigány
Kár. 50 kr. —Péter Imréné 10 kr. — Búzás Károlynő 10 kr. — Mezriczky Péter 1 ft. — Kis Pécz 2 ft. — Ugyan
e czélra adakoztak a főtanodai 8-dik osztályból: — Andorka 1 ft. — Bancsó 1 f t .— Fejér 1 ft. — Früh- 
wirth 1 ft. — Gömöry 1 ft. — Hauer 1 ft — Keresztény 50 kr — Kis Kár. 1 ft. — Nagy S. 
60 kr. — Pitroff 1 ft. — Pranger 1 ft. — Táborszky 1 ft. — Terplán 1 ft. — A 4-dik osztályból:
Geschrey Henrik 30 kr. — Coriary 25 kr. — Tóth Z. 1 ft. — Christophé 1 ft. — Graner Ad. 1 ft. —
Jugovics 20 kr. — Diem 50 kr. — Lenek M. 2 ft. — Bunzlau 15 kr. — Záborszky 20 kr. — Szabó 
20 kr. — Silbermann 50 kr. — Tomka 30 kr. — Ferenczy 1 ft. — Rosenfeld 30 kr. — Rechnitz 50 kr.
— Takács 20 kr. — Gáncs 40 kr. — Illés 50 kr. — Petrik B. 20 kr. — Weinberger 30 kr. — Pet-
rik G. 20 kr. — Schuhman 20 kr. — Horváth 20 kr. — Anisits 50 kr. — Tompos 20 kr. — Csir-
kovics 20 kr. — Steiger 10 kr. — Spannagel 20 kr. — A tanulók adományai nem a természettani esz
közök megszerzésére, hanem a kísérleti költségekre fordittattak, mely czélra Király Józs. képezdei igaz
gató is 1 ft. adott.

A vegyészeti és éremgyüjtemény számára adott: T. Proszwimmer Laj. tanácsnok 25 darab ró
mai és ujabbkori külföldi pénzeket. — Ihász Rezső országgyül. képviselő két dar. uj magyar aranyat,
az egyik 8 ft. v. 20 frankos, a másik 4 ftos vagy 10 frankos.

A deáksegélyzö egyletnek: Ihász Rezső ur 5 ft. — Vukanich Victor, ügyv. 5 ft. — Vanisch
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J. ur 10 ft. — Hering János 1 ft. — Gerzselyi Vilmos gazdat- egy aranyat --  Dr. Bergmann Frigyes 
10 ft. — Kleeblatt Hermán tanár mindegyik leánya eltemetése alkalmával 10 ft. összesen 30 ftot.

Megjegyzendő még, hogy a déli vaspálya társulat a húsvéti szünidőre haza és vissza utazó 
tanulók számára vasúti jegyeket adott féláron.

A főtanoda jótévöi közzé nem külömbeu sorozandók Emresz, Haubner, Bergmann és Filiczky 
orvos urak, kik mint az előtt, úgy ez évben is orvosi segédkezet ingyen nyújtottak a beteg tanulóknak.

Vili

A főtanoda történetére vonatkozó adatok.
Az 1869/70-évi tanév a soproni főtanodénak nevezetesebb évei közzé tartozik, egyrészt mivel nyu

galmazott Turcsányi Adolf tanár urnák távozása által okozott sebhelyeket még csak ez évben sikerült tö
kéletesen begyógyítani; másrészt mivel az első seb be sem lévén még gyógyítva már is más, a legér
zékenyebb csapás érte főtanodánkat Pálfy József képezdei igazgató és theologiai tanár gyászos halála által. 
Az elsőt illetőleg, Kovács János helyettes tanár további kiképződése végett rövid, de buzgó működése után 
elhagyott bennünket, minek következtében az egyházkerület aug. 18-án és következő napokon Pápán tartott 
gyűlésében Bóka Péter urat, ki Bécsben, Zürichben és Párisbán képezte ki magát a szám-mér- és termé
szettan! tudományokra, választotta meg, először <ísak helyettes tanárnak a mégürült tanszékre, félévi jeles
működése után azonban, miután tanítói képességéről a téli vizsgák eredményé szerint is meggyőződött, 
rendes tanárnak is azon feltétel alatt, hogy az 1870/1 ki tanév elejéig a tanári vizsgát is leteendi. Bol
dogult Pálfy József helyét pedig ugyan azon egyházkerületi gyűlés oly formán töltötte be, hogy képezdei 
igazgatónak Király József tanár választatott meg, theologiai tanárnak pedig Rajcsányi János patonai lelkész 
ur. E két választást az egyházkerület annál szerencsésebb lépésnek tekintette, mivel az elsőben a képez- 
dének ismét egyik alapitóját tudta ezen oly fontos intézetnek élére állítani, a másikban pedig oly tanerőt 
nyert a theologiai intézetnek, melyhez mind az egyházkerület, mind a tanuló ifjúság a régi kedves em
lék által érezte magát csatolva. Ily tanerőkkel megerősödve az egész tanári kar mintegy megújult buzgó- 
sággal fogott a lefolyt évben fontos feladatához. Mennyiben felelt meg annak, azt egyrészt az egyházke* 
rület, másrészt még csak a jövő fogja megítélhetni, melyben az elvetett meg kikelend oly gyümölcsöt 
hozandó, mely a magvetőnek buzgóságárol tesz tanúbizonyságot. Annyit azonban már a jelenben szabad 
mondanunk, hogy a gymnasium annyiban joggal nézhet egy jobb jövőnek eleibe, a mennyiben a termé- 
szettani muzeum a szükséges kísérleti eszközökkel úgy van felszerelve, hogy bármely hazai intézet mellé 
állhat; a theologiai intézet pedig, a mennyiben annak újonnan megválasztott tanára több theologiai tudo
mányokat adhat elő, mint eldőde, ki idejének legnagyobb részét a képezdének volt kéntelen szentelni.

Mind ezen kedvező kilátások mellett az egyházkerület, valamint a főtanoda is, sajnosán érezte a 
csapást, mely a tanodái ügy, valamint az egyházi ügyeket Pálfy József halálában érte. Ezen fájdalomnak 
az egyházkerület méltó kifejezést adott ugyan a múlt évi pápai egyházkerületi gyűlésen; mindazáltal a fő- 
tanoda sem maradhatott el a példának követésétől, nem csak mivel a többszer említett egyházkerületi gyű
lés azt óhajtotta, hanem azért is, mivel a tanári kar Pálfyban a soproni főtanoda újjászervezésének és a 
képezede alapitóját látta. Azért kötelességének ismerte a tanári kar, hogy Pálfy emlékére egy gyászünne
pélyt rendezzen, melyet f. é. januar 27-én félévi közvizsgákra megjelent egyházkerületi képviselők jelenlé
tében meg is tartott, oly formán hogy először az igazgatóság által egy német — azután pedig Doma-
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novszky tanár állal egy magyar beszéd tartatott. Ez utóbbit nem csak tartalma miatt, hanem azért is 
tartotta az igazgatóság czélszerünek, hogy kinyoinaltassék és a jelen tudósitványhoz csatoltassék, mivel
úgy hiszi, hogy a beszéd magyar lévén csak kedves szolgálatot tesz annak közlése által a tisztelt egyház
kerületi közönségnek.

Ezen gyászünnepély megtartásának egyik czélja tagadhatlan az is volt, a nevelés- és tanügy 
iránti érdekeltséget és az ezen téren fáradhatlanul működő és áldozó férfiak iránti kegyeletet az if
júság szivében minél korábban feléleszteni. Mert ha el van ismerve, — a mint nem is lehet másképen 
— hogy a nevelés és tanügy hazánkban mindig fontosabb, sőt úgy hiszük, nem sokára legfontosabb 
ügygyé lesz, mely előtt a többinek mind inkább háttérbe kell szorulni; akkor a tanári testület soha sem 
tarthatja feladatát elég komolynak minden adandó alkalmai megragadni, hogy ezen ügynek fontosságát az 
ifjúságnak szivére kösse. Mennyiben értük el czélunkat a jelen esetben, azt meghatározni nem érzem ma
gamat feljogosítva, de amiyi tagadhatlan, hogy tanuló ifjúságunk mind inkább jelét adja annak, hogy ezen 
ügynek nagyszerű horderejűt már is felfogja. Erre nézve csak kettőt legyen szabad említenem, először, 
hogy egy deáksegéiyző egyletet alapított, melynek tökéje már is 2000 ftra. emelkedett és melynek czélja
szegény tanuló ifjakat ezen tökékek kamatjaiból segitni. A második az, hogy mulatságaiban sem felejt
kezik meg a fontosabb teendőkről, mert midőn az utolsó alkalmával tartott majalisi mulatságnak költség- 
geiböl egynéhány forint fenmaradt, közakarattal elhatározta, hogy az egynéhány szegény tanulók fizetésére 
fordittassék. Szinte nem szabad emlitetlenül hagynom, hogy az egyesülési szellem, mely újabb időben 
annyi különféle egyletek keletkezésében adja kifejezését, ifjainknál azon irányban kezd mutatkozni, hogy a 
tisztább és nemesebb erkölcsiségre oly formán hasson, miszerint a maga köréből kizárja azokat, kik a tudo
mányos miveltségnek egyszersmind fedhetetlen élet által is nem adják jeleit. Ezzel azonban korán sem 
akarom, sem magammal, sem másokkal elhitetni, hogy főtanodánk szelleme oly feddhetetlen, hogy minden 
tekintetben kielégíti a méltányos kivánatokat. Sőt inkább ha a lefolyt évnek szomorú tapasztalásai ellen
kezőt nem hirdetnének, magától is értetődnék, hogy a hol világosság van, ott az árnyék nem kiányoz-
hatik. És fájdalom ezen árnyék fötanodánk lefolyt évében oly jelenségekben mutalkozott, melyek csak 
szomorúsággal tölthettek el bennünket. Mert a mi már számos évek óta nem történt, azt az igazgatóság
nak a folyó, évben kellett megtenni, hogy midőn t i. eddig a fegyelem fentartására keményeeb eszközt 
nem volt szükség használni, hanem elég volt az atyai intés, elég a komolyabb dorgálás, — ez évben 
egy tanulót kéntelenek voltunk az intézetből elutasítani. És hogy ez többekkel nem történt, nem másnak
köszönhető, mint annak, hogy mások, hasonló vétkesek, a keményebb meg dorgálás után megjavulni nem
akarván a végső csapást be sem várták, hanem magok hagyták el az intézetet. Ezen szomorú árnyékol- 
dal mellett csak azon vigasztalásunk van, hogy a feddésnek oly gyümölcsei is voltak, melyek szerént a 
megintettek magokba szálltak és megjavultak és pedig olyanok, kiknek javalásához kevés reményt kapcsol
tunk. De ezek nélkül is, ki tudná a kárhoztatás kövét felvenni és reánk vetni? Ha oly ritkán találunk 
számosabb tagokból álló családot, mely oly szerencsés volna, minden gyermekét felnevelhetni, ki nem te
kintene csak fájdalmas részvéttel a tanári működésnek azon sorsára, mely szerint 400 gyermekei közül
egyet vagy kettőt elveszt, kit édes örömmel szeretett volna keblében megtartani? Legyen ennyi elég annak 
bebizonyítására, hogy a buzgóság a jó indulatu ifjút törckvéséban támogatni, a tévedöt útbaigazítani, az
elesettet pedig felemelni, ez évben sem hiányzott a tanuló ifjúság vezetésében.
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IX .

A  i i in o d a i  i f  j i i s a g .

a) Az ifjúság részletes névjegyzéke.
I) A gymnasiumi ifjúság.

I - s ö  o s z t á l y .

1. Altdörfer Victor, Sopron d.*)
2. Balogh Sándor, Kisfalud, sopronm.
3. Barla Gyula, szh. N.-Györ, lh. Sopron.
4. Bognár Vilmos, Gércze, vasra.
5. Boor Lajos, szh. Hosztód, zalam, lh. Sopron.
6. Csorna Jenő, Sárvár, sopronm.
7. Dómján Ferencz, N.-Ládony, sopronm. t.
8. Gömbös Gyula, Sopron.
9. Heidt Sándor, Path, somogyin, t.

10. Jáni Adám, Szepetnek, zalam. t.
11. Juhász Lajos, Zala-Egerszeg, t.
12. Király Jóséi, Kislalud, sopronm.
13. Kiss Adrian, szh. Kapuvár, soproum., lh. 

Sopron.
14. Kis Imre, Sz.-András, sopronm. t.
15. Kis Lajos, Boba, vasm.
16. Kis Lajos, Sz.-Sárkány, sopronm , t. s d.
17. Komjáthy Kálmán, szh. R.-Szemere, sopronm., 

lh. Bük, sopronm.
18. Leidenfrost László, Sopron.
19. Ludig Jósef, Locsmánd, sopronm. t.
20. Maier Károly, Sopron.
21. Marosy Sándor, Palota, veszprémin, t.
22. Márton Kálmán, Sopron.
23. Mátis Dezső, Mihályháza, Veszprémül.
24. Mesterházy István, A.-Bük, sopronm. t.
25. Nagy Pál, Zsebeház, sopronm. |

26. Nagy Samu, Kis-Somlyó, vasm.
27. Németh György, N.-Kér, sopronm.
28. Novák Dénes, Csikvánd, győrm t
29. Pfeiffer István, R.-Szemere, soproum. t.
30. Pfendesack Lajos, Sopron.
31. Polgár Mihály, Boba, vasm.
32. Ritzinger Lajos, Vönöczk, vasm.
33. Rózsa János, Urai-Ujfalu, vasm. t.
34. Schmidt Gusztáv, Sopron.
35 Szarka Gyula, Gyonté-Puszta, biharm.
36 Szili Lénárd, Vönöczk, vasm.
37. Szilvásy Béla, Sopron.
38. Tömböly Péter, Csánig, vasm.
39. Töpler Károly, Sopron.
40. Torkos Lajos, Kis-Czell, vasm. t.
41. Török János Jobbaháza, sopronm. t.
42. Tulok Kálmán, Gergelyi, veszprémm. t.
43. Unger Jenő, Csatka, veszprémm,
44. Zobel Ernő, Vörösvár, vasm.
45. Zsédely György, Bodonhely, sopronm.

é

K i m a  r a d t :
46. Balázs Gergely, Szt.-András, sopronm.
47. Scliroeck Pál, Buszt, sopronm.
48. Steiner Ignácz, N.-Kér. sopronm.

| 49. Tóth Kálmán, N.-Szalóka, veszprémm.

1. Beilschmidt Samu, Buszt, sopronm. t.
2. Bojtos Lajos, Németi, sopronm.

váttanuló.
*) Je lek  magyarázata :  szil =  születéshely ; lh. =  lakhely; t. =  táp in tézet i ; d. =  dijpénzes ; prt =  pri-

4 *

3. Brenner Károly, Sopron.
4. Christophe Sándor, Sopron.

I l - i k  o s z t á l y .
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5. Czuppon Sándor, Tompaháza, sopronm. t.
6. Dala Lajos, Kolta, vasm.
7. Dénes Elek, Hodos, vasm.
8. Donner Jó séf, Körmend, vasm. t.
9. Flieger Ede, Körmend, vasm.

10. Fodor Miklós, szh. Mihályfa, vasm., lh. Sopron.
11. Gerzselyi Gyula, szh. Páka, lh. Daruvár, Tót- 

ország.
12. Graf Gyula, Sopron.
13. Halász Gyula, szh. N.-Alásony, lh. Karakó- 

Szörcsök, veszprémm.
14. Henter Mór, szh. Segesvár, Erdély, lh. Sopron.
15. Hetyésy László, A.-Blik, sopronm. t.
Ifi. Horváth Hugo, szh. Tót-Keresztur, sopronm., 

lh Sopron.
17. Horváth János, Tompalióza, sopronm. t.
18. Kasper Samu, N.-Szt.-Mihály, vasm. t.
19. Koczor Márton, Szil-Sárkány, sopronm.
20. Kolbenheyer Victor, Sopron, n é me t a l f .  d.
21. Kovács Zsigmond, Farád, sopronm.
22. Kovácsics Ferencz, Szil-Sárkány, sopronm.
23. Kracher György, Szepetnek, zalam.
24. Manhardt Rudolph, Ruszt, sopronm.

1. Altdorfer Gusztáv, Sopron.
2. Babos Kálmán, Körmend, vasra. t.
3. Berzsenyi Lajos, Mikla, somogym.
4. Blau Márk, szb. Németb-Keresztur, sopronm., 

lh. Bicske, fehérra.
5. Borcsiczky Béla, M.-Gencs, vasm.
6. Csuka János, szh. Pereszteg, sopronm., lh. 

Sopron.
7. Cséry Mór, Kővágó-Eörs, zalam.
8. Dávid Lajos, Beled, sopronm.
9. Fischer Lipót, N.-Köcske, vasm.

10. Fleischhacker Móricz, Ágfalva, Sopron m. t. sd.
11. Graner Ernő, Zala-Egerszeg, zalam.
12. Guoth Károly, Ns.-Szalók, veszprémin, t.
13. Hauer Ernő, Sopron.
14. Horváth Gyula, Ns.-Csóo, vasm. t.
15. Illés Aladár, Kapuvár, sopronm. d.

25. Meller Móricz, N.-Győr.
20. Mlinárik Pál, Csönge, vasm. t.
27. Novák Lajos, Csikvánd, győrm.
28. Petrik Kálmán, Sopron.
29. Porkoláb Mihály, Boba, vasm.
30. Pottyondy Sándor, Kem.-Szt.-Marton, vasm.
31. Poszvék Lajos, Sopron.
32. Purt Gusztáv, Sopron.
33. Rácz Elek, Körmend, vasm.
34. Reiner Vilmos, Fehéregyház, sopronm.
35. Somogyi Ferencz, Kem.-Ságh, vasm. (beteg.)
36. Spitzer Samu, Kis-Marton, sopronm.
37. Teicher Károly, Sopron.
38. Tiefbrunner Albert, Sopron.
39. Tomcsányi László, Tomcsány-Turócz, turóczm.
40. Varga Lajos, R.-Lak, vasm.
41. Warkoweil Károly, Sopron.
42. Wenczel Gottfried, Ruszt, sopronm.

K i ma r a d t :
43. Benkő Sándor, Vönöczk, vasm.

16. Jankó Jenő, M.-Gencs, vasm
17. Jugovits Gyula, Révfalu, györm.
18. Király János, Boba, vasm.
19. Kis Gyula, Boba, vasm.
20. Kolbenheyer Károly, Sopron, d.
21. Kozma Jenő, Beled, sopronm.
22. Lorántfi Lajos, Boba, vasm.
23. Mayfortk lósef, szh. Sáál, lh. Bellatincz, zalam.
24. Meudelényi János, Ns.-Csóo, vasm.
25. Mobr Gyula, Körmend, vasm.
26. Nagy Kálmán, szh. Vadosfa, sopronm. lh. Sopr.
27. Nagy Károly, Jobbaháza, sopronm. t.
28. Neumann Károly, Sopron.
29. Pálfy Sándor, Sopron.
30. Porkoláb Zsigm., Külső-Vath, veszprémin, t.
31. Rácz Otto, Sopron.
32. Schreiner Adolf, Ruszt, sopronm. t.

/

J

1 11 - i k  o s z t á l y .
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33. Seyring Adolf, Sopron.
34. Spiegel Miksa, Lajtafalu, mosonym.
35. Stráner Gyula, szh. Köccse, somogyin., lh. 

Sopron. R u p p r e c h t J. d.
3t>. Szabó Antal, Csóth, veszprémm.
37. Szalay Károly, szh. K.-Pécz, lh. Enese, győrm.
38. Szöllősy Ferencz, Körmend, vasm. t.
39. Szórády István, Kis-Tata, sopronm. t. s d.
40. Takács Dezső, Duka, vasm.
41. Takács Gyula, Meszlen, vasm. t.
42. Talabér Lénárd, N.-Magasi, vasm.
43. Temlin Jenő, szh. Kis-Czell, lh. Rempe-Hol- 

lós, vasm.

44. Thirring Samu, Sopron.
45. Tompa Gyula, Mérges, győrm. t.
46. Tót Ádám, szh. N.-Magasi, lh. N-Dömölk, vasm.
47. Trsztyenszky Sándor, N.-Ládony, sopronm.
48. Varga Gyula, Szil-Sárkány, sopronm. t.
49. Völker Károly, Sopron.
50. Zobel Gyula, Vöröstorony, vasm.

K i m a r a d t :
51. Bergmann Ernő, Sopron.
52. Nagy Elek, szh. Mihályháza, veszprémm., lh. 

Vönöczk, vasm. t.

I V - ik  o s z t á ly .

1. Anisits János, Z.-Egerszeg, zalam.
2. Bunzlau Rudolph, szh. Kis-Marton, sopronm., 

• lh. Sopron.
3. Christophé Otto, Sopron.
4. Coriáry Gusztáv Adolf, F.-Eőr, vasm. d. s t.
5. Csirkovics Mihály, Alsó-Mesteri, vasm.
6. Diera Gustáv, Sopron d.
7. Ferenczy Gedeon, Mátyásháza, veszprémm.
8. Gáncs Imre, Szil-Sárkány, sopronm. t.
9. Gráner Adolf, Zala-Egerszeg, zalam.

10. Gschrei Henrik, Sopron, t. s R u p p r e c h t J .  d.
11. Hidegh Lajos, Kecskéd, vasm. t.
12. Horváth Mihály, «Podár, veszprémm.
13. Illés Pál, Nagy-Győr.
14. Jugovics János, Ih.-Berény, somogym. t. s d.
15. Lenek Móricz. Sopron.
16. Ostffy Miklós, Ostffy-Asszonyfa, vasm. pr.
17. Petrik Béla, Sopron.
18. Petrik Gusztáv Sopron

19. Rechnitz Samu, szh. Lakompak, sopronm., lh. 
Z.-Egerszeg, zalam.

20. Rosenfeld Náthán, T.-Keresztur, sopronm.
21. Schuhmann Sándor, Somorja pozsonym. t.
22. Silbermann Henrik, szh. Debreczen, lh. Pest.
23. Spannagel Jósef, Bulkesz, hácsm. t.
24. Steiger Gusztáv, Sopron.
25. Szabó Samu, F.-Szakony, sopronm.
26. Szabó Samu, Simonyi, vasm. t.
27. Szombathelyi Samu, szh. Bezeréd, zalam., lh* 

Merse, vasm. t.
28. Takács Ferencz, Ns.-Ládony, sopronm. t.
29. Tomka Gusztáv, Dobra, vasm. t.
30. Tompos Gábor, Szil-Sárkány, sopronm. t.
31. Tóth Zoltán, Hőgyész, vasm.
32. Weinberger Gusztáv, Kőszeg, vasm.
33. Záborszky Sándor, Ns.-Dömölk, vasm. t.

K i m a r a d t :
34. Steinacker Otto. Sopron

V - ik  o s z t á ly .

1. Becht Henrik, Szárazd, tolnám, t. d.
2. Berke József, Tót-keresztur, vasm.
3. Boschán Izidor, Z.-Egerszeg, zalam.
4. Dégai Lajos, Sopron.

5. Doktorics Miklós, Jákfa, vasm. t.
6. Dőring Lajos, Ozora, tolnám.
7. Erőss Gyula, Dombó, somogym. t. d.
8. Farkas Mihály, Velegh, fehérm. t.
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9. Fischel Pál, Kővágó-EÖrs, zalam. Scheyf. d.
10. Freyler Gyula, Kőszeg vasm. t.
11. Graff Vilmos, szh. F.-Lövő, vasm. dijp. lh. 

Sopron, Kern Vilmosf. d.
12. Guoth Kálmán, A.-Blik, sopronm.
13. Halasy Szilárd, Hőgyész, tornám, t.
14. Harr Pál, Kis-Kér, bácsin, t.
15. Hárs István, Sz.-Lörincz, tolnám, t.
16. Hochholczer Károly, szh. Becs, lh. K.-Marton 

sopronm. t.
17. Hoffmann Frigyes, Bulkesz, bácsin, t. d.
18. Holndonner Otto, Sopron, d.
19. Hőbe Ignácz, Vönöczk, vasm.
20. Hörényi Lajos, Lőcs, sopronm. t.
21. Horváth Sándor, N.-Györ, t
22. Ikás Sándor, Trencsin, t. d.
23. Karsay Zoltán, N.-Györ, t.
24. Király Ernő, Sopron, németalf. d.
25. Kis Antal, Sz-Sárkány, sopronm. t. d.
26. Kis Géza, Béti, györm. t.
27. Kis János, Pór-Magasi, vasm. d.
28. Kis Sándor, Borgáta. vasm. t.
29. Koczor Frigyes, Pinkafő, vasm. t.
30. Kralt Pál, Rust, sopronm.
31. Krausz Gyula, Sppron.
32. Kréth Rádó, Hidas, tolnám, t.
33. Madár Mátyás, K.-Baráti, győrm. t.
34. Mészáios Mihály, Tét, győrp.

35. Nagy Zsigmond, N.-Györ, t. d.
36. Pálfy László, Vönöczk, vasm. t.
37. Petrich Hiador, Paks, tolnám, t.
38. Pfuhl Ágost, Palota, veszpr.-m. t.
39. Pulay Gábor, Mihályháza, veszpr.-m. t. d.
40. Radó Zoltán, Magy.-Gencs, vasm.
41. Schey Károly, Sopron.
42. Schneider Nándor, Kőszeg, t.
43. Simon Lajos, Körmend, vasm. t.
44. Szabó János, M.-Gencs, vasm. t.
45. Szabó Pál, Sz--Lörincz, tolnám, t.
46. Szakái Mór, Gércze, vasm. t.
47. Szalay György, Kapi, györm. t. d.
48. Szondi István, Paks, tolnám, t.
49. Takács Ferencz. M.-Gencs, vasm. t.
50. Trogmayer Károly, Sopron.
51. Varga Pál, Sz.-Lörincz, tolnám, t.
52. Wagner Lajos, szh. Kőszeg, vasm. lh. Sopron.
53. WohlmuthMór. szh.Rohoncz, vasm. lh. Sopron.

K i m a r a d t a k :
54. Böjtös Sándor, Németi, sopronm.
55. Laug Endre, Medgyes, sopronm. t
56. Lásló Kálmán, Rigács, zalam. t.
57. Lichtschein Lipótti, Sárvár vasm.
58. Molnár István, szh. Darány, lh. R. sz. Király
59. Takács István, M.-Gencs, vasm. t. meghalt.
60. Straner György, Köccse, somogym. t.

13. Gyurján Pál, Kis-Kőrös, pestm. t.
14. Hajas Antal, K.-Geresd. sopronm. t.
15. Horváth János, Pór-Magasi, vasm.
16. Kalmár Pál, Beled, sopioum. t. d.
17. Kämmerer Sándor, Sopron, d.
18. Kercsmár Dénes, Nem. Déd, sopronm. t.
19. Kerkápolyi Sándor. Sötőr, zalam. t.
20. Kiss Bertalan, szh. Kapuvár, sopronm. lh. Sop.
21. Kolbenheyer Mór, Sopron.
22. László Dauij Gergelyi, veszprémin, t.
23. Lenek Kálmán, Sopron.
24. Lostorfer Ernő, Borostyánkő, vasm. t.
25 Ludig Manó, Locsmánd, sopronm, t

I l  ik  o s z t á ly .

1. Ambrózy Sándor, Kis-Kcirös, pestm. t.
2. Arnhold Károly, Györköiiy. tolnám, t. d.
3. Barcza Elek, Ns.-Csönge, vasm. d. t.
4. Bárdosy Antal, Csönge, vasm. d. t.
5. Bélák János, Lajos Komárom, veszprémin.
6. Bertók Samu, szh. Ollár, zalam., 111. Kőszeg 

vasm t.
7. Boór Jenő, Sopron.
8. Breyer Mór, Kis-Marton, sopronm.
9. Dunajcsik János, Szt.-Lőriuez, tolnám, t.

10. Eckel János, Harka, sopronm. t.
11. Fuchs János, Hidegkút, tolnám, t. s. d.
12. Gömbös Elek, Jákfa, vasm.
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26. Mayer Sándor, N.-Györ.
27. Marton Pál, Högyész, vasm. t.
28. Nagy Jóséi, Vönöczk, vasm. t. s d.
29. Obál Mihály. Tissina, vasm. t. s d.
30. Péter Gusztáv, Kis-Mányok, tolnám t. s d.
31. Pósíay Sándor, Pest.
32. Rózsa Sándor, szh. Ivánfa, 111. Urai-Ujfalu, 

vasm. t.
33. Seybold János, Kőszeg, vasm.

34. Szakonyi Sándor, szh. Pápa, veszprémin, lh.
35. Varga György, Szt.-Lőrincz, tolnám, t. s d.
36. Varjú Elek, Gergelyi, veszprémm.
37. Zábrák Dénes, Meutshely, veszpr. t. s d.
38. Ziskó György, Bodoncz, vasm. t.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t .
39. Boda István, szh. Helye, 111. Simonyi vasm.
40. Gyorgyevics Gábor, Zimony.

\ S 2 - i k  o s z t á ly .

1. Adorján Victor, Kisfalud, gömörm.
2. Bárdosy György, Csönge, vasm. t. s Rupp- 

recht J. d.
3. Benkő Károly, Vönöczk, vasm. t. d.
4. Berzsenyi Sándor, Mikla, somogyin.
5. Brodszky Béla, szh. N.-Czenk. lh. Keresztény 

sopronm.
6. Csillaghi József, Isztebne, árvám.
7. Diskay Sándor, Kövágó-Eörs, zalam. t. s d.
8. Eőry István, Ostffy-Asszonyfa, vasm. t. s d.
9. Friedenreich János, Sopron, d.

10. Gáncs Jenő, Szil-Sárkány, sopronm. t. s d.
11. Graf Kristóf, Sopron.
12 Greilinger Lajos, Sopron.
13. Grész Alajos, Csáktornya, zalam.
14. Győry Kálmán, szh. Csurgó, somogym. lh. 

Csáktornya, zalam.
15. HannifFel Sándor, Rust, sopronm. t
16 Hencz Ágost. szh. Keszthely, lh. B. Szt.-György. 

zalam.
17. Héring Zsiga, Hőgyész, vasm. t.
18. Hilbert István, Váralja, tolnám, t.
19. Horváth Dezső, Vadosfa, sopronm. t.
20. Huckstedt Gotth, Bonybád, tolnám, s Laubf. d.
21. Joannovitz Mór K.-Márton, sopronm. pr.
22. Kiszely Lehel, Nádos, Liptóm, pr.
23. Kircbknopf Frigyes, Szalonak, vasm. d
24. Koch Aurel, Szepes-Béla, t. d.

25. Lángh Lajos, Galgócz, nyitram. t.
26. Laipczig Vincze, Mikla, somogym.
27. Leinwetter Gusztáv, szh. D. Szerdahely, lh. 

Misérd, pozsonym.
28. Lichárd Milán, Szakolcza, nyitram. d.
29. Loher Kálmán, Kőszeg, vasm. t. s d.
30. Matolcsi Lajos, G. Sz.-György, somogym. t.
31. Mayer Mihály, Nagy-Györ.
32. Mesterházy István, Lőcs, sopronm. t.
33. Mezriczky Elek, Kővágó-Eőrs, zalam, t. s d.
34. Pálfy Dénes, s/.b. N.-Geresd, sopronm. lh. Sop.
35. Pavlik Albert, Szakolcza, nyitram.
3ó. Petz Gusztáv, Sopron.
37. Petrik Lajos, szh. A.-Szeli pozsonym., lh. Sop. d.
38. Sárkozy Mihály, Kecskemét, pestm. t. d.
39. Sehaadt Lajos, Bonyhád, tolnám, t.
40. Szabó Imre, Sopron.
41. Szalay Sándor, Répcze-Lak, vasm. t.
42. Szigethy Sándor, R -Bogyosló, vasm.
43. Szilvásy Márton, Sopron.
44. Wiener Móricz, szh. N.-Szalok, veszpr., lh. 

Baden pr.
45. Zobel Adolf, szh. Sámfáivá, lh. Vörösvár vasm.

K i m a r a d t a k :
46. Boda Gyula, szh. Hetye, lh Simonyi vasm.
47. Dvorzák Antal, R.-Szt.-György, vasm.
48. Klaber Mozses szh. K.-Marton, lh. Sopron.



Y l l l - i k  o s z t á l y

1. Andorka Elek, Iharos-Berény, somogym.
2. Buncsó Antal, K.-Baboth, győrrn., t. s Roth- 

T e l e k y  d.
3. Barakonyi Károly, szh. Görgeteg, lh. Csoko- 

nya, somogym. t.
4. Eősze Dezső, Kövágó-Eörs, zalam. t, s d.
5. Fejér Lajos, A -Szilvágy, vnsm.
6. Ferenczy Zsigmond, Mátyusháza, ves/.prémm.
7. Frühwirt Sándor, Ns-Kér. sopronm. t.
8. Gömöry Antal, Becs.
9. Hauer Gyula. Sopron.

10. Keresztény János, szh. Deregnyő, zemplénm. 
lh. Darócz, bereghm. t.

11. Kis Károly, B.-Szombathely, veszprémin., t. s 
Rot h - T e l e k y  d.

12. Kis Ödön, szh. Köecse, somogym., lh. Sopron.
13. Klein Jakab, Bitsche, trentsinm.
14. Kondor Samu, Alsó-Szeleste, vasm. t.
15. Koválcsik István, Orosháza, békesm. t. s d.
16. Lágler Aladár, Sopron, R o t h - T e l e k y  d.
17. Lágler Béla, Paks, tolnám, t.
18. Leitgeb Lajos, Sopron.

19. Lenek Lajos, szh. Tövésegyháza, aradm, lh. 
Püspök-Ladány, szabolcsm.

20. Nagy Lajos, M.-Gencs, vasm. t.
21. Nagy Sándor, Tompaháza, sopronm t. s d.
22. Pitroff Emil, Sopron.
23. Pranger Jósef, Rohoncz, vasm. t.
24. Szakonyi Jenő, szh Alsó-Lendva, lh. Csák

tornya, zalam.
25. Stranyavszky Pál, szh. P.-Varsány, pestm., 

lh. Szt.-Péter, nógrádm.
26. Táborszky Otto, szh. Pöttschach, Steyerhon, 

lh. Sopron d.
27. Tamaska Lajos, K.-Bük, sopronm. t.
28. Terplán Kornél, szh. Puczincz, vasm., lh. 

Sopron d.
29. Thomay Kálm., Székes-Fehérvár t.
30. Wagner Frigyes, Murga, tolnám.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t :
31. Ivánovics Pál, Zimony.
32. Matolcsi Sándor, szh. Tóth-Szt.-György, lh. 

A.-Segesd, somogym. t.
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II, A bölcsészet-theologiai intézet növendékei:
a) az első évi tanfolyamban:

1. Arndt János, Bonyhád, tolnám, t. s d.
2. Büki Ádám, Alsó-Szakony, sopronm. t. s d.
3. Donner Lajos, Körmend, vasm. t.
4. Dubovay Béla, H -Bödöge, Veszprém, t. s d.
5. Esztel Rudolf, szh. Sár-Sz.-Miklós. III. Pusztavám,j fehérrn. t. s d.
6. Farkas Sándor, Högyész, vasm. t. s d.
7. Freuszmuth Károly, Sopron
8. Hajas Andor, Kis-Geresd, sopronm. t.
9. Hammel Alajos, Hidas, baranyam. t.

10. Horváth László, Csánig, vasm. t. s d.
11. Mészáros János, Csanig, vasm. t. s d.
12. Mód Lénárd, Simonyi, vasm. t. s d.
13. Pieler Mátyás, Sopron, d.
14. Sass János, Csönge, vasm. t.
15. Takács Gyula, Malomsok, győrm. t.
16. Vallandt Károly, Rácz-Kozár, baranyam. t.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t a k :
17. Eidenmüller Adám, Kis-Kér, bácsm. t.
18. Kheim Ferdinánd, Sopron.
19. Németh Géza, Sz.-Lőrincz, tolnám, t.

b) a másod évi tanfolyamban:
1. Berta Dávid, Szil-Sárkány, sopronm. t. s R o t h - T e l e k y  d.
2. Böjtös János, Farád, sopronm. t. s d.
3. Brunner János, Rödő, vasm. t. s Radó  Ign.-féle d.
4. Érmei Gyula, Győré, tolnám s R o t h - T e l e k y  d.
5. Esztel Gusztáv, szh. Sár-Szt.-Miklós, Ih. Pusztavám, fehérrn. t.
6. Halwax Mátyás, Bánfalva, sopronm. d.
7. Horváth Károly, Acsád, veszprémm. t. s d
8. Kirch János, Majos, tolnám, t.
9. Kring Miklós, Döröcske, somogym t. s d.

10. Németh Pál, Alsó-Bük, sopronm. t. s d.
11. Péter Lajos, Kis-Mányok, tolnám, t.
12. PfeiíFer István, Locsmánd, sopronm. t.
13. Polgár János, Gyönk, tolnáin, t.
14. Seregély Dávid, Csönge, vasm. t.
15. Szép Károly, Kőszeg, vasm. t.
16 Schoepf Gyula, Ecsény, somogym. t.

5
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c) a harmad évi tanfolyamban:
1 Bertalan István, Kajár, győrm. t. s d.
2. Ebner Gusztáv, Járfalva, mosonin. t.
3. Hesz Mihály, Hidas, baranyam. t.
4. Káldy Mihály, Kapi, győrm. t. s d.
.3. Kiss Lajos, Boba, vasm. t. s d.
6. Marhauser Imre Börzsöny, tolnám. R o t h - T e l e k y  d.
7. Szilvásy Boldizsár, Farad, sopronm. t. (beteg)
8 Thomay Jósef, Székes-Fehérvár, I l o t h - Te l eky  d.

b) Az ifjúság létszámának rovatos kimutatása és sta-
tistikai egybeállítása.
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I I . 43 2 — 1 42 57 41 — — — 2 29 14 — 12 4

III . 52 2 — 2 50 38 47 1 — — 4 38 14 16 5

I V . 34 1 — 1 33 55 , 29 — i — 4 18 16 — 13 4

V . 60 1 — 7 53 44 55 4 — — 1 44 15 1 38 13

V I . 40 1 — 2 43 37 36 2 — 1 1 38 9 3 21 8
V I I . 48 1 3 3 45 38 41 2 2 — 3 38 10 — 19 12

V i l i . 32 — — 1 31 51 ! 27 2 1 1 1 23 8 1 15 8
Bölcsészet
Theologia 43 3 40 39 43 ~ 37 6 r 37 22

I
Összesen 401 8 3 24 382

I

407 'I 365 12 5 2 17 303 103 6 189 78
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c) Azon jótétemények rovatos összeállítása, melyek
ben a tanuló ifjúság ez évben részerült.

Azon dijpénzek összege, melyeket a helybeli Convent ez évben a lyceumi
tanulóknak kiosztott, tesz . . 1548 ft. 50 kr.

Az iskolai kisbizottmány kiosztott . . . 241 ft. 72 kr.
A Roth-Teleki-dijpénz összege tesz . . . 336 ft. — kr.
A tanári kar kiosztott . . . 273 ft. 18 kr.
Ugyan az fizetett az ápoldai alapilványból beteg tanulók orvosságára 28 fit. 30 kr.
A gombóczféle vend dijpénz, melyről a vend gyülekezetek rendelkeznek, tesz 24 ft. 39 kr.
A döbrenteyféle arany, melyet az egylet Farkas Sándor 1-sö évi theologus-

nak ítélt oda . . . egy arany
E szerint az összeg, melyben fötanodánk tanuló iQusága részesült, tesz 2452 ft. 9 kr.

és egy aranyat
Ezen kívül kiosztott a soproni evang. Convent az egyetemeken tanuló

theologusoknak . . . 1 135 ft. — kr.
jog, orvos, technika és egyéb egyetemi tanulóknak 786 ft. — kr.

Összesen 4373 ft. 9 kr.
és egy arany.

x .

Közvizsgák.
Az első félévi közvizsgák f. é. januar 27. 28. és 29-kén tartattak egyidejűleg minden osz

tályban a szokott tanórák alatt az illető tantermekben, számos helybeli és távolabb vidéki szülék s 
Ugybarátok szives részvéte mellett, kik között igaz örömünkre szolgált Főtiszt. Karsay Sándor Supe
rintended, Tekint. Berzsenyi Miklós, egyházkerületi íélügyelő és Tekint. Szemerey Sándor, főtanodai 
felügyelő urakat tisztelhetnünk. Minthogy ez alkalommal iskolai nagybizottmányi gyűlés és boldog. 
Pálfy József emlékére gyászünnepély is tartatott, több más, egyébiránt ritkábban látható vendég urak 
is megtiszteltek minket.

A m á s o d i k  f é l évi  k ö z v i z s g á k  k ö v e t k e z ő  r e n d b e n  f o l y t a k :
Jun. 20-án délelőtt 8—12 a gymnasiumi első osztály vizsgája;

„ délután 3—7 a gymnasiumi második osztály vizsgája;
Jun. 2l-én délelőtt 8—12 a „ harmadik „ „

„ délután 3—7 a „ negyedik „ „
Jun. 22-én délután 5 órakor hálaünnepély a fötanoda kegyes alapitóinak s jótévőinek emlékezetére a

lyceumi nagy teremben ; a hálaünnepély után gymnastikai próbatét a tornászati csarnokban. 
Jun. 23-án délelőtt 8—12 a gymnasiumi ötödik osztály vizsgája.

„ délután 3— 7 „ „ hatodik „ „
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Jun. 24-én délelőtt 8—12 „ „ hetedik „ „
„ délután 3—7 a seminaristák vizsgája a képezdei nagy teremben.

Jun. 25-én délelőtt és délután folytatása a seminaristák vizsgájának.
Jun. 27-én a bölcsészet-theologiai intézet vizsgája a lyceumi nagy teremben és pedig:

délelőtt 8—12 a bölcsészeti tudományok; egyházjog, neveléstan, erkölcstan s latin Írókból, 
délután 3—7 héber nyelv, ó szövetségi magyarázat, uj szövetségi bevezetés, uj szövetségi 

magyarázat, egyháztörténelem, hitszÓD oklattan, katechetika homiletikai és katechetikai 
gyakorlatokból.

Jun. 28-án és a következő napokon délelőtt 8—12 és délután 3—7-ig érettségi vizsgák.
Az írásbeli zármunkákat a maturandusok jun. 20-án és a következő napokon, dolgozzák ki 

tanári ellenőrködés mellett.

A múlt évi érettségi vizsgák eredménye:
Jelentkezett 39 rendesés 8 privattanuló, összesen 47. Ezek közül 6 ifjú e x i m i e ;  14 c um 

l a ude ;  7 be ne  és 20 egyszerűen m a t u r u s  jegyű bizonyítványt nyert. Jövendő pályául választották 
15 a theologiát, a többi ki az orvosi, ki a jogi, ki más pályát. Visszavetve ez alkalommal senki sem 
lett, csak többen közzülök megbetegedvén kénteleuek voltak a vizsgát September havában letenni; 
ezek is azonban a feljebb említett 47 maturált közzé tartoznak.

F i g y e l m e z t e t é s :
A jövő 1870|1 dik tanév September 1-én kezdődik, úgy hogy a négy első nap a beírásra s 

az illetőknek előleges megvizsgálására fordittatik; 5-kén megelőző isteni tisztelet és az iskolai törvé
nyeknek kihirdetésével a tanév ünnepélyesen megnyittatik.

Figyelmeztetnek, egyszersmind a tanulók, h o g y  m in d e n  ta n o d a t já r a n d ó s á g o k  a  b e ir a tá s n á l  

e lő re  te e n d ő k  le , a z o k  p e d ig  k ik  m u tté v i ta r to z á s o k k a l h á tr a m a r a d á s b a n  v a n n a k  se m m ik é p e n  se m  vé te tn ek  

fé l , m ig  m in d e n é r t  e lég ség e t n e m  te ttek . H a  p e d ig  k é t h é tn é l to v á b b  k é sn e k  a  b e ir a tá s s a l  e g y a lta lá b a n  

n e m  v é te ln e k  fe l. E n n é l  fo g v a  m in d e n k in e k  g o n d ja  le g y e n ,  h o g y  ü g y e i t  a  f e lv é te le s r e  n é z v e  a n n a k  id e 

jé b e n  r e n d e z z e .



Tudósítás
a soproni evang. Tanitóképezdéről az 1869|70-iki tanévben.

I. A növendékek névsora:
Ill ád éviek.

XI.

1. Bernáth Gusztáv, Záturcs-Turóczmegyei,
2. Braun Mihály, Mezőberény, Békésm.
3. Garab József, Mihályi, Sopronm.
4. Glatz Károly. Kőszeg.
5. Gottztag Sándor, Orosháza, Békésm.
6. Halvax János, Medgyes, Sopronm.
7. Huszágh Lajos, Beszterczebánya, Zólyomm.
8. Kálmán Sándor, Ácsád, Vasm.
9. Kápli Kálmán, Kis-Baboth, Györm. dijp.

10. Laszip János, Czegléd, Pestm.
11. Mendöl János, Sz. Lőrincz, Tolnám, dijp.
12. Nagy János, Győr.
13. Német István, Győr.

14. Pataky Béla, Sand, Somogym. dijp.
15. Pauer Pál, Kabold, Sopronm.
16. Rauner János, Lépesfalva, Sopronm.
17. Schöpf Károly, Locsmánd, Sopronm.
18. Stick Gyula, Pest
19. Szigethi Sándor, Győrujfalu, Györm. October 

20-dikán elutasítva.
20. Tóth József, Lócs, Sopronm.
21. Varga András, Bezi, Győrm.
22. Wagner Henrik, Cservenka, Bácsm.
23. Záhon Lajos, Bakabánya, Honthm.
24. Zumpf János, Gyimótfalva, Vasm. dijp.

1. Berecz Gábor, Kis-Ságh, Vasm.
2. Farkas György, Némethi, Sopronm.
3. Farkas István, Győr.
4. Fizeli György, Beszterczebánya, Zólomm.
5. Hallai Gotthárd, Hodrusbánya, Honthm. dijp.
6. Hauptmann János, Lébeny, Mosonm. dijp.
7. Herbst János, Sopron, dijp.
8. Huszka Gyula, Tarcsa, Pestm.
9. Karner János, Kőszeg.

10. Karner Vilmos, Kőszeg, dijp.
11. Krcsik Pál, Szenicze, Nyitram.
12. Lagler Sándor, Bánfalva, Sopronm.
13 Langhoffer Theophil, Újváros, Nyitram.

14. Márton Károly, Sopron.
15. Mészáros János, Felpécz, Győrm.
16. Mohácsi János, Szakolcza Nyitram.
17. Petrik Otto, Sopron.
18. Prátscher Vilmos, Cservenka, Bácsm.
19. Schermann Ede, Kőszeg.
20. Schermann Samu, Kőszeg.
21. Simon Ferencz, Felpécz, Győrm.
22. Szabó Sándor, Mihályi, Sopronm.
23. Székely Lajos, Sopron.
24. Szííts Imre, Ajka, Veszprémm.
25. Untenecker Károly, Kőszeg.
26. Völker Dani, Sopron.

1

Il-od éviek.

1. Doma Samu, Répcze-Szemere, Sopronm.
2. Forster Henrik, Hidas, Baranyam.
3. Freiszmuth Frigyes, Sopron.
4. Gál Lajos, Csánig, Vasm.
5. Gőhring Theophil, Sopron, dijp.
6. Hajas Kálmán, Simonyi, Vasm. dijp.

7. Hideg István, Felső-Szakony, Sopronm. dijp.
8. Märtz Ede, Kis-Tormás, Tolnám.
9. Rheinländer Gustáv, Beszterczebánya Zólyomm.

10. Szollár István, Szabadhegy, Győrm.
11. Szontagh Károly, Sopron.

I. éviek.



II.

Jegyzés.
A képezdei növendékek összes száma 61. Ezek közül Turóczmegyei 1, Békésmegyei 2, Sopron- 

megyei 19, (Sopronvárosi 7), Vasmegyei 11, (Kőszegvárosi 6,) Zólyommegyei 4, Győrmegyei 9, (Győrvá- 
rosi 3,) Pestmegyei 3, Tolnamegyei 2, Somogymegyei 1, Bácsmegyei 2, Baranyamegyei 1, Nyitramegyei 3, 
Honthmegyei 1, Mosonmegyei 1, Veszprémmegyei 1; tehát 15 megyeiek. — 5 künnlakó, 56 bennlakó. — 
12 kosztos, a többi tápintézetes. — Dijpénzes tizenegy.

II. A közvizsgák rende.
Pénteken Junius 21-én délután 3—7-ig.

Ének: I. II és III. éviekkel, vezető tanár Berecz Imre.
Zeneszerkesztés II. éviekkel, vizsgáló Kapy Gy. s. tanár.
Zeneszerkesztés III. éviekkel, vizsgáló tanár Király József Pál; azután a zeneszerkésztési zár

munkák előadása. —
Zongorajáték, vezető Kapy Gyula.
Violinjáték, vezető Berecz J.
Orgonajáték, vezető Berecz J.
Az ifjúsági Zenetársaság előadásának műsorozata: 1. Induló, Zenekar. 2. Berecz: „Ábránd“ énekli 

Karner Vilmos. 3. Berecz, Dalmű kivonatok, fuvolán s hegedűn Sztranyavszky P. és Király Ernő. —
4. Értekezlet: A zene hatása, Dorner. — 5. Mozart: „Figaros Hochzeit“ Ouvertüre zongorán Karsay és 
Ikás. — 6. Sztranyavszky: „Ne felejts“ gyors Polka, zenekar. — 7. Értekezlet: „A gordonka“ Sass. —
8. Beethoven: Cis moll Sonata, Kapy. — 9. Haydn: vonós négyes: Berecz, Király, Greilinger, Kapy. —
10. Kapy: Präludiumok, harmoniumon Schermann. — 11. Sztranyavszky: Couplet zongora kísérettel» 
Sztranyavszky Pál.

Szombaton Junius 25-dikén d. e. 8— 12-ig.
1. Káté I. és II. éviek; vizsgáló tanár Scheffer Károly.
2. Katechetika, homiletika III. éviek, vizsg. tanár Fehér Samu.
3. Neveléstan III. éviek’, vizsg. tanár Király J  P.
4. Oktatástan I. és II. éviek, vizsg. tanár Berecz I.
5. Mezőgazdászat III. éviek, vizsg. tanár Berecz I.
6. Vegy- és kézműtan I., II. és III. éviek, vizsg. tanár Király J. P.

Szombaton Junius 25-dikén d. u. 3 -7 -ig .

1. Irálytan alkalm. logikával III. éviek, vizsg. tanár Fehér S.
2. Magyar I. és II. éviek, vizsg. s. t. Kapy Gy.
3. Számtan és fejszámolás I., II. és IH éviek, vizsg. tanár Scheffer K.
4. Világ történet I., II. és IH. éviek, vizsg. tanár Berecz I.
5. Német, I., II. és III. éviek, vizsg. t. Scheffer K.
6. Magyar és német társasági munkák felolvasása, magyar és német szavalás, vezetők Király és 

Berecz; Szépirási és rajzi példányok felmutatása, vezetők Berecz és Kapy. —
Jegyzés. Hetenkinti tanórák száma a tanitókra nézve.- Király 10, Scheffer 9, Fehér 5, Berecz 

19, Kapy 18; a tanulókra nézve: III. éviek 27, II. éveik 29; 1 éviek 27. Azonkívül a III. éviek közül 
17 tanuló hetenkinti 4 órában a főtiszt, kerület határzata nyomán Januártól kezdve Pünkösdig a helybeli



III.

német oskolákban gyakorlati útmutatásban részesült. — Gymnastikai gyakorlatok voltak hetenkint kétszer, 
a probatét tartatik Junius 22-dikén 7 órakor d. u. a tornászati csarnokban.

III. Képezdei mozzanatok.
A képezdében a lefolyt 1869—70 tanév elején annyiban lényeges változás történt, a mennyiben 

— az intézet egyik alapitója Pálfy József Julius 4-dikén meghalálozván, a főtiszt, egyházkerület akképen 
intézkedett, hogy a súlyos vesztességet lehetőleg csökkentesse. E czélból jónak látta Király József Pált 3 év
re igazgatónak kinevezni, Scheffer Károlyt, Fehér Samut (egy évre) és Berecz Imrét rendes tanárokul újra 
megerősíteni, Kapy Gyulát pedig segéd tanárul alkalmazni. — A tanárok a már több évek óta meghatáro
zott tankör nyomán a kellő tantárgyakat előadták, — az igazgatóság különös gonddal kisérvén a szép irás, 
a rajz, a testgyakorlat, — mely már tavai minden képezdei tanulóra nézve kötelezettnek nyilváníttatott — 
továbbá a kertészet és a selymészet foganatba vételét. E két utóbbi tárgyra nézve segéd kezeket nyúj
tottak : Kolbenheyer Mór, Stürmer Arthur, Spah Lajos, Meyne János, Kende F., Klauzer Károly urak, 
a testgyakorlatokat pedig a helybeli tornaegylet tanitója Langer J. úr pontosan és szép sikerrel vezette.

A növendékek szorgalma, általán véve, dicséretesnek mondható, habár a siker nem felelt is 
meg mindegyiknél egészen a várakozásnak, erkölcsi magaviseleté az ifjúságnak egészben véve méltánylást 
érdemel; a kirekesztési büntetés rendetlenség miatt egy növendékre alkalmaztatott, csekélyebb botlások 
atyai szigorúság s következetes komolyság által elháritattak. E czélból az igazgató a fegyelmi könyvet 
folytonosan vezette, pontosan bejegyezvén s kihirdetvén, a mi az illetőkre vonatkozott. Az ifjúságnak be
csület- és kötelem érzete tetemesen könnyité a fegyelmi eljárást.

A harmad éviek vasárnaponkint, úgy mint az előbbi években, homiletikai előadásokban gyako
rolták magokat Scheffer K. útmutatása nyomán.

Az intézet fentartási költségei a növendékek igen mérsékelt (20 ft. bennlakók, 10 ft. künlakók 
fizettek egész évre) kötelmein kívül, ez évben is a szokott módon fedeztettek, t. i. egyházaink s hitfeleink 
kegyadományaiból; e végre az igazgató 216 levelet küldött szét. — E tekintetben a főtiszt. Superinten- 
dens urnák apostoli tevékenysége, az esperes uraknak buzgósága s az egyeseknek áldozat készsége osztat
lan elismérést érdemel.

Élelemmel a növendékek a főtanodai tápintézetben láttattak el, részint ingyen, részint a szo
kottnál csekélyebb dijért.

A Ill-ad éviek elhelyezése ügyében már is e számos levelek érkeztek az igazgatóhoz; e bízo- 
dalom, — úgy hisszük, — az intézetet kiválólag jellemzi s az illetőket folytonos buzgalomra serkenti.

Az intézet taneszközei u. m. a nagy könyvtár a két ifj. könyvtár, ásvány növény gyűjtemé
nyek és vegytani készletek rendezett karban vannak; 1 orgona, 2 harmonium, 10 zongora és számos he
gedű elég alkalmat nyújtanak a kívánatos kiképzésre.

Megjegyzendő, hogy a növendékek új intézkedés folytán, a kerti munkálatokban szorgalmatosán 
vettek részt úgy szinte a selymészeti eljárásokban is. Müllner M. tanár ur szives volt a III. évieknek a 
faoltásban útmutatást adni.

Némely események a képezdére nézve: az 1869-diki Nov. 1-jén osk. kis bizottmány tartatott; 
Nov. 25-dikén a kis bizottmány a kertre nézve intézkedett; az 1870-diki Jan. 26-dikán a kis bizottmány, 
Jan. 27-dikén a nagybizottmány rendelkezett a képezdei ügyben, Jan. 29-dikén tartatott a félévi vizsga 
főtiszt. Karsay S. Superintendens Ur s némely pártfogó urak jelenlétében. Febr. 2-dikán az ifjúsági zene
társaság hangversenye 46 ftot és 22 krt — tiszta bevételt — hajtott, mely öszveg zenemüvek megszer
zésére fordittatott.

Greilinger F. ur egy képezdei növendéket ingyen tanittatott úszni, úgy szinte Wappl A. ur 
gőzfördője egy növendék által használtatott.

*
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Zongorajátékban 9 gymn. tanuló nyert útmutatást a képezdei növendékek által.
A házi rend 2 háznok, 8 rendnök és 1 kertnök által fentartatott, ezek naponkint bejelentették 

éleményeiket az igazgatónak télen 8, nyáron 9 órakor estve. —
Az intézet számára szereztetett: 1 kályha, 1 nagy konyha almáriom, 1 zongora, 5 füzet Her

mes- és S fűzet Paternoféle rajzminták, 1 hangolókulcs, 1 növénygyűjtemény (Jénából) mely 250 gazda
sági növényt foglal magában.

A magyar önképző társaság Ragjainak száma volt 28, ezek közt 21 magyar, 5 német, 2 tót 
ajkú. Rendes tagul felvétetett 18 ifjú, a többi 10 rendkívülinek. Az ülések száma 24. Munkát hoztak és 
bíráltak csak a rendes tagok, — minden tag szónokolhatott. Előjött 25 munka, 25 birálat, 66 szava
lat, ezek közt önkintes munka 2, önkintes szavalat 17. A jobb munkák érdemköyvbe Írattak. A társaság 
minden tagja a pénztárba 60 krt. tartozott fizetni. A társaságnak van egy 227 darabból álló könyvtára 
Elnöke a társaságnak volt Berecz J , jegyzője Kápli Kálmán.

A német önképző társaságban 40 tag vett részt, u. m. 24 rendes, 16 rendkívüli. A rendes 
tagok 35 ülésben 31 munkát és annyi bírálatot nyújtottak be. Két tiszteletbeli tag: Winkler Lajos és 
Macher András egy egy munkát küldöttek be. A könyvtár 260 kötetből áll. A társaság által járatott lapok: 
Pädagogische Plätter, Sirius, Frauendorfer Gartenzeitung, Signale (Musik-Zeitung) Lust und Lehre. Szerez
tettek ;Storch A müvei. — Pittrof lyc. tanuló két müvet ajándékozott. — Elnöke a társaságnak volt 
Király J. P., jegyzője Pauer Pál.

Ak 1869-dik év Deczember havában „Zenetársaság“ név alatt egy uj önképző egylet alakult 
a lyceumi s képezdei ifjúság kebelében, mely hetenkinti gyűléseit a kepezdei nagy oskolában tartotta s 
melynek czélja: a zene körébe vágó tárgyak kidolgozása s felolvasása által az ifjúságnak elméleti zenei 
ismeretét bővíteni, klassikus zenemüvek előadása által gyakorlati tehetségét kifejteni s Ízlését finomítani, 
végre egy műtár berendezése által a magyar zene irodámat pártolni. Az „Ifjúsági zenetársaság“ ez évben 
20 működő s 70 hallgató tagot számlált; műtára 50 kötet zenészeti könyvből s 140 darab zeneműből 
áll. Az egylet elnöke volt Király J. P., alelnöke Berecz I. jegyzője Kapy Gy.

IV»
Kegyadományok a képezde fentartására

1869/70 tanév folytán 1869-diki Sept. 1-jétől fogva 1870-diki Junius 17-dikéig.

A képezdei perzselypénzül 1 ft. 70 V2 kr. — Tek. Beyer János tanár ur Kőszegről 3 ft. — 
Tek. Brodszky Károly földbirtokos ur 10 ft. — Tek. Ostffy Pál ur 10 ft. — Az egyházkerületi gyám
bizottmány 30 ft. — Vadosfa 12 ft. 1 kr., Fehér-Komárom 10 ft. 4 kr., a veszprémi esp. 3 ft., összesen 
53 ft- 5 kr. — A paksi gyűl. 5 ft. — Tek. Kurz György ur 10 ft. — Az E. E. E. gyámintézet 400 ft. — 
A dunántúli ág. hitv. ev. egyházker. gyűlés házassági felmentési dijakból 705 ft. 69 kr. — Az Urai-Ujfalui 
gyűl. 5 ft. — A N.-Alázsonyi gyűl. 4 ft. — A Geresdi nőegylet 5 ft. — Ns. Reisch Ede ur 2 ft. — 
A Győri egyházmegyei gyámintézet 27 ft. 40 kr. — A Miklósfalvai gyűl. 10 ft. — a Surdi tanítói 
ur részéről egy oda küldött nevendékért az 1869-diki kér. gyűlés 41-diki nyomán 5 ft. — T. 
T. Kund Samu esp. pénztárnok ur 2 ft. * — Pápa 20 ft. — Tek. Berzsenyi Miklós, egyházker. felügyelő 
ur 52 ft. 50 kr. — A soproni G. A. gyámiutézet 20 ft. — A mogvorósdi gyűl. 1 ft. — A mesz- 
leni anyagy. 4 ft. 39 kr. és az acsádi fiókgy. 6 ft. 77 kr. összesen l l  ft. 16. kr. — Ns. Palló Sán
dor kir. íanácsos ur 20 ft. — Tek. Szakonyi István ur Ns.-Szalókról 10 ft. — Nt. Kolbenheyer Mór 
soproni lelkész ur több soproni hívek részéről selyemtenyésztés czéljára 21 ft. — Ns.-csoói anyagy. 3 ft. —
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Doroszló 3 ft. Czák 3 ft. összesen 9 ft. — Nt. Schneller Vilmos, kőszegi lelkész ur 10 ft. — Tek. Káldy 
Gyula ur 10 ft. — Az Ur Újfalui gyűl. több híveitől, u. m: Tüske Mih. 10 kr. Tüske Sándor 10 kr. 
Pintér Gábor 10 kr. Jakus Juliáuna 20 kr. Pintér Pál 30 kr. ör. Pintér Mihály 20 kr. ifj. Németh Sándor 
10 kr. ör. Németh Sándor 30 kr. Forrás József 10 kr. Németh Mih. 20 kr. Szebik Márton 20 kr. Pintér 
Józsefné 10 kr. Erdéli Mihály 20 kr. Bors István 7 kr. Csanda Pál 20 kr. Molnár Laj. 20 kr. Szigeti 
István 30 kr. Szigeti Jósef 10 kr. Jakus Mih. 20 kr. ifj Pintér Mih. 30 kr. Andorka Zsigm. ev. tanító 
ur 40 kr. összesen 3 ft. 97 kr. — A réti gyűl. 12 ft. — A soproni takarékpénztár 150 ft. — Nt. Man- 
hardt Mih. ruszti lelkész ur 5 ft. — A somogyi esperesség részé ől 5 ft. és N.-Kanizsa részéről szinte 5 ft 
Körmend 3 ft. 80 kr. s R. Lak Csánig 3 ft. 49 kr. összesen 6 ft. 57 kr. Az enesei ev. leány gyűl. követ
kező hívei részéről, t. i. Győry János 1 ft. T. Enessey Kálmán 2 ft. T. Bogner János 3 ft. Nagy Mihályné 
50 kr. Tüskés György 20 kr. Horváth 40 kr. Halász Ggörgyné 15 kr. Stubán Jánosnő 1 ft. Eöry Mih. 
10 kr. összesen 8 ft. 35 kr. A nagy győri gyülek. 150 ft. Főt. Karsay Sándor, Superintendens ur 10. ft. 
Matis Kálmán, n. vázsonyi ev. tanító ur 2 ft. — Tek. Eőry Sándor, képviselő ur Tétről 1868/69 és 1869/70 
10 ft. — Tek. Szalay Imrené asszonyság N.-Szőllősről 2 ft. 60 kr. — A. Németi gyülekezet némely hí
veitől 2 ft. 70 kr, — Tek. Kleinrath Káról, felügyelő ur 5 ft. — A soproni gyűl. következő buzgó híve
itől: Klauzer Károly 2 ft. Csöndes S. F. 25 ft. J. Victor Graf 2 ft. T. G. Szőllőssy 1 ft. Braun Ferdinand 
5 ft. Kurcz 2 ft. S. Lenk 5 ft. Rátz Ágoston 2 ft. Schuster K. 1 ft. Bergmann L. 1 ft. Reisch E. 2 ft. Bognár G. 2 ft. 
Dr. Töpler 3 ft. Wukanich Victor 2 ft. Dr. Bergmann 1 ft. Rupprecht János S ft. Pálfy Sándor 1 ft. Haubner Máté 1 ft. 
Stadler L. 2 ft. Szilvásy Márton 2 ft. Wanitschek J. L. 1 ft. Petrik J. 2 ft. Bergmann Károly 1 ft.Stoye J. G. 2 it- 
Thirring Ferdinand 2 ft. Ihász Rudolf 5 ft Ferdinand Binder 50 kr. Maninger J. 1 ft. Friedrich L. 1 ft. 
Baumann 50 kr. Artner 2 ft. Démy J. 2 ft. Hauser Samuel 1 ft. Roth G. 1 ft. Reichenhaller Jos. 1 ft. 
Horner Frigyes 1 ft. Tham M. 1 ft. Dr. Schreiner 3 ft Eckel F. 2 ft. S. Boor 3 ft. Brenner J. és fia 
1 ft Hacky K. 1 ft. Hartmann J. 50 kr. Gruber T. 50 kr. Lahne 3 ft. Gorgias Th. 1 ft. Thirring Károly 
1 ft. Töppler Károly 2 ft. Martiny 5 ft. Palló A. 1 ft. Braun Chr. 1 ft. Dr. Filiczky 2 ft. Barla ügyvéd 
1 ft. Győri Imre 1 ft. Bock Gy. 1 ft, ifj. Gruber Károly 50 kr. Brenner Károly 40 kr. Hauer Samuel, 
ügyv. 1 ft. Báder Gusztáv 50 kr. Dr. Emresz 2 ft. Heimler Pál 30 kr. Hagemeister A 50 kr. Birnbaum 
János 50 kr. Gabnay 20 kr. Hacky Ferd. 30 kr. Dr. Haubner 4 ft. Thamm Frigyes 1 ft. Gerhart 20 kr. 
Bruckner Theophil 50 kr. Boór Károly ifj. 2 ft. Illés 20 kr. Kroyherr 1 ft. Artner őrnagy 1 ft. Hak- 
stok S. 50 kr. Beck Gy. 20 kr. Hasenauer Ágost 1 ft, Kirchner G. 50 kr. Greilinger Mih. 60 kr. Kheim 
G. 40 kr. Kümmert Kár. 1 ft. Kopprasch 0. 1 ft. Démy Pál 1 ft. Karcsay Sándor 10 ft. Démi Sándor 
1 ft. Jakóbi V. 1 ft. Pálló H. 50 kr. Trinkl G. 1 ft. Purt Sándor 40 kr. Manitius F. L. 1 ft. Gruber K. 
50 kr. Ritter L. fiai 2 ft. Purt Jós. 50 kr. Ofner Lajos 10 kr. Regenbogen Károly 50 kr. Kluge Lajos
1 ft. Hagemeister Vilm. 1 ft. Lenk A. és K. 30 kr. Rupprecht Mihály 3 ft Seyring Adolf 1 ft. Szigethy 
Béla 3 ft. Strokay 3 ft. Schindler Vilmos 1 ft Straner 40 kr. Tamaska 3 ft. Seltenhofer 1 ft. Schneider 
Ferencz 1 ft. Zügn Klara 1 ft. Loksa Dániel 2 ft. Zügn Gusztáv 1 ft. Seybold K. ügyv. 1 ft. Triebau- 
mer A. 2 ft. Lenk Gottlieb 1 ft. Schrancz S. 30 kr. Schütze Tivadar 1 ft. Zügn Ferd. 30 kr, Zügn Gy. 
30 kr. Töppler Mih. 1 ft. Schneider Lipót 1 ft. Petz A. 1 ft. Nagy S. 1 ft. Tieibrunner Th. 50 kr. We- 
tzer A 1 ft. Schöll G. 50 kr. Wischy L. 50 kr. "Wrchovszky 50 kr. Wohlmuth Friederika 2 ft. Lagler 
D. 50 kr. Thirring Luiza 2 ft. Krausz Károly 50 kr. Klarner Frid. 50 kr. Sax Pál 40 kr. Ritter L. fiai
2 ft. Haag Péter 1 ft. Bentzur Th. 2 ft. Spanraft Sánd. 1 ft. Mezey A. 1 ft. Beck S. 1 ft. Thiering J. 2 ft. 
Munker S. 1 ft. Malzl M. 50 kr. Schilling Károly 2 ft. Kremsner M. 50 kr. Schricker J. 1 ft. Gítzi J. 
50 kr. Lacher Jos. 50 kr. Friedenreich K. 50 kr. Brenner Ferd. 50 kr. Takács Dénes 1 ft. Proszwimmer 
1 ft. Mészáros G. 50 kr. Steiner Pál 30 kr. Thirring K. 1 ft. összesen 245 ft. 10 kr. —- Tek. Berzsenyi Mik
lós egyházker. felügyelő ur 15 ft. — Tek. Dorner Ede ur 5 ft. — A kőszegi gyámint. 10 ft. — T. Laip- 
czig István ur 3 ft. 33 kr. — Tek. Tóth Sámuel ur Szil.-Sárkányból 5 ft. — Tek. Pfeifer Sámuel ur R. 
Lakról 1 ft. A móriczhidai gyűl. 1 ft. —• Tek. Jugovics Lázár földbirtokos ur Szemeréből 2 ft. — Tek.
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Szemerey Sándor, isk. felügyelő ur öO ft. — A zalai esperességből Kövágó-Eörsi anyaegyház tagjai 6 ft. 
30 kr. Sz.-Antalfai gy, 2 ft. A Kapolcsi egyháztól ujtanitó választása alkalmával 5 ft. úgy szinte a Nagy- 
Vásonyi gyülek. 5 ft. összesen 18 ft. 30 kr. — Tek. Ujj Káról ur urodalmi tiszt 5 ft. — A majosi egy
ház 1 ft. Nt.-Schleining Káról esp. ur 1 ft. — A nagy geresdi ev. gyűl. részéről, u. m. Tek. Rupprecht
Jósef ur Geresdről 10 ft. többi geresdi lakosok 63 kr. Tek. Rupprecht Lajos Jur S. Kálból 10 ft. Tek. 
Rupprecht János ur S.-Kálból 10 ft. — Kis Geresdről. Szarka Károlyné 1 ft. — Doktorics Sándor ur
60 kr. Hajas ur 40 kr. valaki 30 kr. Szemeréböl Takács Dénes ur 2 ft Torkos Elek ur 20 kr. Jugovics
Samu ur 20 kr. Dezső Sám. ur 20 kr. Marton Kálmán ur 1 ft. Berek alja Tompaházáról Káldy Jósef 1 ft. 
Patty Sándor ur 60 kr. többi ott lakó hívek 1 ft. 3 kr. Pórládonyi hivek 1 ft. 53 kr. — összesen 41 
ft. 70 kr. — A Hidasi ev. gyűl. 1 ft. — Tek. Stranyavszky Péter ur Balassa-Gyarmatról 10 ft — Tek. 
Weilbacher Káról ur, urodalmi tiszt Marienauból 10 ft. — A bodonczi gyülekezettől 2 ft, T. T. Szinitz Lajos 
lelkész úrtól 1 ft. Tek. Ziskó György ur 5 ft. T, Obál Mihály úrtól 1 ft. összesen 6 ft. Tek. Pál István ur 
Rigácson 5 ft. Tek. Baranyay László ur Lócson 5 ft. A R. Komáromi gyűl. több buzgó hívei 22 ft. 50 kr. 
Seltenhofer Frigyes ur Sopronban 4 ft Bold. Brenner János örökösei 10 ft. Soproni gyűl. 25 ft. Tek. 
Bodó úrtól 10 ft. Tek. Perlaky Dániel és Mayer Károly, győri eváng. hivek részéről á 10 ft., az az 20 ft. 
minél fogva a győri ev. gyülekezet hívei részéről összesen 180 ft. folyt be. Összesen 2338 ft. 62 V* kr. o.-é.

V.
„Pálfy Emlék.“

Az 1869-dik évi Pápán tartott egyházkerületi gyűlés jegyzőkönyve 4. ez. alatt „Főtiszt. Super- 
intendens ur indítványként előterjeszti: hogy néhai Pálfy József emléke megörökitésére a képezdei épület
ben egy emléklap alkalmaztassék, s a felette Trsztyénszky Gyula esperes és Kolbenheyer Mór soproni lel
kész urak által tartott, s nyomtatásban megjelent gyászbeszédek elárusitásából a képezde javára egy Pálfy 
József nevét viselő 400 frt. alapítvány gyüjtessék; az ezen fölül befolyó összeg pedig a megboldogult hátra
hagyott árvái segélyezésére forditassék.“

Ezen kegyadományok elfogadására a Főtiszt, s Tek. Egyházkerület által alulirt lévén megbizatva, 
kötelességénél fogva szívesen számot ád a hózzá eddig befolyt összegekről, mi egyszersmind a szives ada
kozókra nézve nyugtául szolgáljon.

I. iv. Takács János, n. magasi tanító 30 kr. Nt. Poszvék Sándor, meszlenilelk. ur 1. ft.
70 kr. Tek. Matkovich Tivadar ur 5 ft. Tek. Horváth Elek ur Csengéről 5 ft.
Tek, Koczor Dániel ur Csengéről 5 ft. Összesen . . .  .............................. 17 ft. — kr.

II. iv. Kis Ferencz 30 kr. Búza István 30 kr. Tek. Berzsenyi Miklós kér. felügyelő
ur 2 ft. Sz. Mártoni hivek 2 ft. 36 példányért 7 ft. 20 kr. Összesen . . . . 11 ft. 80 kr.

IH iv. A Ruszti gyülekezet hívei részéről: u. m. Tek. Kleinrath Káról, felügyelő ur 
1 ft. Nt. Manhardt Mih. lelkész ur 1 ft. Szeder György 1 ft. Schandl Pál 
1 ft. Id. Schröckh János 1 ft. Felletsits 50 kr. Schreiner Gusztáv 1 ft. Benedek 
20 kr. Wenczel Teophil 50 kr. Wedl Káról 20 kr. Gabriel Lajos 1 ft. Zehetner 
1 ft. Saly 40 kr. Kraft János 1 ft. Hatlich Andr. 20 kr. Kleinrath Káról 20 kr.
Böhm Mich. 20 kr. Till Samu 20 kr. Wapp Theophil 20 kr. Frankendorfer 
Susánna 20 kr. Beilschmidt György 20 kr. Zehetner Mátyás 20 kr. Späh Andr.
40 kr. Wenzel Samu 40 kr. Hatlich György 25 kr. Kicker Dan. 20 kr. Wapp 
Illyés 20 kr. Wapp Samu 20 kr. Till Sus. 20 kr. Kicker Dán. 20 kr. Klein
rath Pál 20 kr. Wapp János 20 kr Gabriel János 20 kr. Conrád Lajos 30 kr. Schrei
ner Jósef 20 kr Schreiner Fr. 20 kr. Umbach Antal 20 kr. Pauer Ján. 20 kr. Beil
schmidt Theophil20kr.[Ifj. Schröck János 40 kr. Schreiner Ján. Gottfr. 1 ft. Összesen 17 ft. 75 kr.
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IV. iv. Képezdei nevendékek és néhány más ur u. m: Macher Endre tanító ur 1 ft.
Miavetz László ev. lelkész ur 50 kr. Predmerszky Káról tanító ur 30 kr. Ker- 
nuch Dániel 50 kr. Forster Imre 30 kr. Völker Dániel 30 kr. Schöpf Káról, 
Pauer Pál, Karner Vilmos, Karner János, Bernáth Gusztáv, Kálmán Sándor, 
Kápli Kálmán, Rheinländer G., Sztik Gyula, Schermann Ede, Tóth József, 
Székely Lajos, Huszka Gyula, Pratscher Vilmos, Wagner Henrik, Rauner János, 
Sonntag Károly, Braun Mih., Hauptmann János, Farkas Gy. á 20 kr. Összesen

V. iv. N. Győri gyűl. hívei: Főt. Karsay Sándor, Sup ur 10 ft. Nagy Pál 2 ft.
Nicsinger Jósef 2 ft. Lehner Fér. 2 ft. Gayer Sámu, 2 ft. Possert János 1 ft. 
Benedek Ádolf 1 ft. Bruck Henrik 1 ft. Holzhammer Istv. 1 ft. Horváth Káról 
1 ft. Fischer Kár. 1 ft. Mayer Kár. 4 ft. Nagy Endre 1 ft. Schrikker Lászlóné 
1 ft. Bődre P. 1 ft. Fischer István 1 ft. Özv. Bodroghy Jósefné 1 ft. Martiny 
Julia 2 ft. Ráth Theréz 1 ft. Fischer Jós. 2 ft. Perlaky Dániel 2 ft. T. Stinner 
Jószef 50 kr. Lumniczer Dorner Emma 1 ft. Kraenzlein Mih. 1 ft. Stelczer Imre 
1 ft. Gilling Mih. 1 ft. Vázsony 30 kr. Höfer 1 ft. Peregi 1 ft. Ifj. Peregi 30 kr. 
Pantz 1 ft. dtt. 30 kr. Mayer Mih. 2 ft. Czéh Sándor 50 kr. Gunther Gyula 
30 kr. St. J. 50 kr. Mayer Nándor 1 ft. Falk János 30 kr. Relle J. 30 kr. 
Tóth S. 30 kr. Hencz Jánosné 30 kr. Sch öpf János 1 ft. Heim SO kr. Angerer 
Kár. 50 kr. Pantz-özv. 30 kr. Dörfler 40 kr. Vörös Imre 1 ft. Posch Fr. segédlel
kész 1 ft. Horváth Sándor lelkész 2 ft. Kis Sándor 2 ft. Összesen . . . .

VI. iv. Rév Komáromi gyűl. hívei, u. m. Kesztler János, egyházi felügyelő ur 1 ft Mi
hályi Fér. ur 1 ft. Trugly Jós. ur 1 ft. Kirchner ur 60 kr. Luttenberger [Ágost, 
községi tanító 1 ft.Szigotski János 60 kr. Istvánfiné 60 kr. Stenczinger Ign. 1 ft.Be- 
liczay Benő s fia 1 ft. Stetka József 1 ft. Kund Mátyás 50 kr. Kesztler Ede 1 ft. Nagy 
Ántal 50 kr. Fuchs 50 kr. Grotschel 50 kr. Vitek 50 kr. Csetke Mihályné 1 ft. 
Csetke Mátyásné 1 ft. Sztanek Pál 50 kr. Kozma Kálmán 50 kr. Összesen . .

VII. iv. T. Zathureczky József u r .....................................................................................
VIII. iv. A Somogyi esperességi gyülekezetek hívei, u. m. Pataki Géza 50 kr. Andorka

Gyula 1 ft. Heidt Péter 50 kr. Andorka Jánosnő 50 kr. Hencz Ántal 1 ft. 
Sántha Káról 1 ft. dtt. 1 ft. Kohuth Mih. 1 fi. Kánizsai gyűl. 2 ft. 50 kr. 
Surdi gy. 50 kr. Sz. Király 2 ft. Ns. Patroó 1 ft. Ns. Pongrácz Fér. 2 ft. He
gedűs József 1 ft. Pammer 50 kr. Kapy Rezső 50 kr. Záborszky 50 kr. Hoff
mann Péter 50 kr. Amtmann János 50 kr Erdősy József 50 kr. Legrádi gy. 
1 ft. Szepetnek l ft. Szepetnek 50 kr. Véssey Ántal 1 ft. Véssey Lőrincz 1 ft. 
Torkos Eli 1 ft. Horváth Sándor lelkész 1 ft. Némethy Ántal 1 ft. Matolcsi 
Sándor ref. lelkész 50 kr. Véssey Sándor és Mihály 5 ft. Andorka János 
1 ft. Ö sszesen .........................................................................................................

IX. év. Tek. Benczúr Theréz asszonyság..........................................................................
X év. A Tolna-Baranya-Somogyi Esperesség hívei Nt. Schleining Károly esperes ur

által u. m. Schleining Károly Majosi lelkész 1 ft. 50 kr. Scriba György Majosi 
tanító 30 kr. Fürdős Vilmos Szegzárdi ügyvéd. 1 ft. Hartmann Sám. Kétyi lelkész 1 ft. 
Wagner Endre Murgai tanitó 50 kr. Wanek Wenczel Varsádi főerdész 30 kr. 
Wagner János, F. Nánai lelkész 40 kr. Hartmann Gusztáv adott 10 kr. Lágler 
Sámuel, K.-Tormási lelkész 50 kr Schäfer Mihály K.-Tormási tanitó 50 kr. 
Galle Elek, Bonyhádi káplán 40 kr. Bergmann Frigyes, Györkönyi lelkész 2 ft. 
Badics István, Sz. Lőrinczi lelkész és az egyház 2 ft. Pártái József, Dörönkei

6 ft. 90 kr.

62 ft. 60 kr.

15 ft 30 kr. 
1 ft. — kr.

32 ft. 50 kr.
b )) ))



VIII.

lelkész 3 ft. Kring Henrik Dörönkei tanitó 20 kr. Borbély Lajos Szárazdi lel
kész 20 kr. Frank Jákob, Szárazdi tanitó 20 kr. Szutter Károly, Bikácsi lelkész 
70 kr. Prehauszer János, Bikácsi tanitó 30 kr. Wágner Samuel Varsádi lelkész 
40 kr. Wagner Péter, Varsádi jegyző 40 kr. Bauer Ádolf Hidegkúti lelkész 2 ft. 
Uzner Jakab Hidegkúti tanitó 20 kr. Lemle Károly, Belecskei tanitó 20 kr. 
Wiesner Boldizsár, hitjelölt 40 kr. Horváth Sándor Paksi lelkész 2 ft. 50 kr. 
Kirchner János, Mucsfai lelkész 30 kr. Henk János, Mucsfai tanitó 20 kr. Roykó 
Károly M., Bolli lelkész 5 ft. Oberndorf Henrik, Bolli tanitó 40 kr. Haffner La
jos, Hidasi lelkész 40 kr. Laub Sándor, Hidasi tanitó 40 kr. Lemle Henrik Hi
dasi tanitó 20 kr. Bergmann Lajos, Izményi lelkész, SO kr. Búsz György Izményi 
tanitó 40 kr. Érmei János, Győréi tanitó 20 kr. Knar Sámuel, Mekényesi lelkész 
50 kr. Müller Ferencz, Mekényesi tanitó 30 kr. Grosch Henrik N. Hajmási ta
nitó 20 kr. Guggenberger János R. Kozári lelkész 1 ft. Rűhl Adám, R. Rozári 
tanító 30 kr. Lemle János, Tékesi tanitó 30 kr. Rűhl Károly, K. Szekcsői tanitó 
50 kr. Fuchs Kristóf, Bikali tanitó 30 kr. Schleining János, Tofői tanitó 30 kr. 
Wallandt Henrik, R. Rozári jegyző 40 kr. Balogh Imre, N.-Szokolyi lelkész 1 ft. 
Szenteh Gábor, "N.-Szokolyi tanitó 20 kr. Sztanó Sándor, Tabi lelkész 1 ft. Bar
tos Tivadar, Tabi tanitó 50 kr. Lágler Lajos, K.-Mányoki lelkész 1 ft. 30 kr. 
Péter Endre, K.-Mányoki tanitó 40 kr. Schall Mihály, Váraljai tanitó 
30 kr. Ö sszesen.........................................................................................................

XI. iv. A Győri esperességből: Réti-Kapi 15 ft. 51 kr. Tek. György házi János, felügyelő
ur 1 ft. Bezi gyűl. hivei 6 ft. Mérges a Sz. Miháli filiával 3 ft. 30 kr. Kis-Babot 
a Bodonhelyi filiával 7 ft. 55 kr. Csikvánd 3 ft. Téti gyűl. 10 ft. Tek. Barcza 
főbíró ur 1 ft. Kis-Pécz 7 ft. Fel-Pécz 8 ft Győri Szemere 1 ft. Nagy-Baráti 
1 ft 60 kr. Bőny 3 ft. 70 kr. Ö s s z e s e n ............................................................

XII. iv. A Kőszegi gyülekezet hivei: Torkos Ferencz 40 kr. Szovják Hugo 40 kr. Czeke
József 1 ft. Schneller Vilmos 40 kr. Michaelis Isidor 30 kr. Beyer János 30 kr. 
Möszel Lajos 30 kr. Putsch Tobias 30 kr. Schelle Sándor 1 ft. Német- Zsi- 
dányiak 7 péld. á 20 kr. 1 ft. 40 kr. Pillich Ferencz ur által 6 péld. á 20 kr. 1 ft. 20 kr. 
Werderics Imre ur által 5 péld. ä 30 kr. 1 ft. 50 kr. Schneider Nándor 20 kr. Bertók 
Mihály 20 kr. Wenczel József 20 kr. Iskolásoknak 3 péld. á 20 kr. 60 kr. Freyler Ede 
40 kr. Unger Károly 30 kr. Gumpes Lajos 30 kr. Glatzhofer Samu 30 kr. Összesen 

XIH. iv. Az Ur Újfalui gyűl. hivei: Bakk Jánosné 30 kr. Német Márton 30 kr. Nagy 
Józsefné 50 kr. Mesterházy Miklós 30 kr. T. Kiss Imre lelkész ur 60 kr. Összesen

XIV. iv A Takátsi filia Nt. László Jónás, esp. pénztárnok ur á l t a l ..............................
XV. iv. A Vasi felső esperességből Nt. Kirchknopf M. esperes ur által, u. m. N. Sz.

Mihályi gyűl. 40 kr. Hidegkúti gyűl. 1 ft. Hidegkúti lelkész ur 1 ft. N. Sz. Mi
hályi fiók egyházak 30 kr. Körtvélyesi egyház 30 kr. Tek. Toperczer Káról, fel
ügyelő ur 5 ft. Összesen................................................................. . .

XVI. iv. A Veszprémi esperességből Nt. Tatay Sámuel, esperes ur által 84 példánynak
az árát 20 krjával 16 ft. 80 kr. és felly ül fizetésül. Az Ajkai gyűl. Puzdor Gyula 
felügyelő 1 ft. 80 kr. Kiss János, lelkész 20 kr. Szilvágyi Károly, tanitó Biró 
József 20 kr. Dávid Ferencz miskei tanitó Csékuti leánygyülekezet Bak. 
Szombathelyből Hetyey László,j lelkész 30 kr. Kis József, tanitó 80 kr. Ba
lassa Sándor, ászári tanitó 50 kr. Bak Szentlászlói gy. Diénes Gábor, lelkész 
60 kr. Bak. Tamásiból. Ihász Imre, felügyelő 1 ft. 80 kr. Tatay Sámuel, lel-

38 ft. — kr. 

68 ft. 66 kr.

11 ft. -  kr.

2 ft. — kr. 
6 „ 56 „

8 ft. — kr.



IX

kész 60 kr. Csányi Mátyás, tanító 30 kr. Mártony Márton, segédtanító 2 ) kr. 
Deli János lelkész — kr. Sztanó János, lelkész 50 kr. Zatkalik János, tanító 30 kr. 
Több adakozók a Csernyei gyülekezetből 1 ft. 91 kr. A Galsai gyűl. hívei 
közül: Paál István 20 kr. Sass Lajos, lelkész — kr. Szalay Géza, tanító — kr. 
Dombi László, rigácsi tanító 5 kr. Halász Pál, hanyi tanító — kr. Buthi József, 
nagy szőllősi tanító — kr. A galsai gyülekezet és filiái 1 ft. Gergelyiből: Varga 
János — kr. Bognár Vincze 20 kr. Magasy György, felügyelő 20 kr. Kovács 
Lajos 20 kr. Vörös Márton 10 kr. Kis Imre 10 kr. Kis Sándor 10 kr. Varja 
József, lelkész — kr. Több adakozók által 80 kr. Hántai gyűl, Gáspár Dá
niel, lelkész — kr. Csathó Ádám, tanító — kr. Kiss Lajos, lelkész 50 kr. 
Lemle István, tanító — kr. László Mihály, tapolczafői tanító — kr. Kecskés 
Pál 30 kr. Több adakozóktól az anyában és filiákban 4 ft. 8 kr. Kertai 
gyűl. Gajer Lajos, felügyelő 80 kr. Kiss János, lelkész — kr. László János, 
kamondi tan. és Mórocz János 1 ft. 40 kr. Szabó Károly 20 kr. Endrecz János 
tüskevári molnár 50 kr. Több adakozóktól az anyában s filiákban 7 ft. 66 kr. 
A Lajos-Komáromi gyűl. Purgly Sándor 3 ft. Bélák István, alfelügyelő 2 ft. 
Szarvasi Sámuel, lelkész 2 ft. Varga Mátyás 1 ft. Stróbl Pál 80 kr. Kond Pál 
20 kr. Schmelczer Mátyás 80 kr. Hofbauer Pál 80 kr. Több adakozóktól 1 ft. 
N. Alázsonyból: Barcza Bálint 1 ft. Barcza István, alásonyban 80 kr. Barcza Ká
roly, Vidon 60 kr. Barcza Imre — kr. Buthy Márton, tanító — kr. Kiss Lajos, 
lelkész 20 kr. Az ösküi gyűl. Zatkalik Károly, lelkész 50 kr. Drabik Károly ta
nító 20 kr. Több adakozók által 1 ft. 32 kr. A pápai gytil. Ajkay Imre, felügyelő 
2 ft. 80 kr. László Jónás, lelkész 20 kr Királyföldy Péter — kr Brader Sa
muel — kr. Neubauer József, gondnok — kr. Sikátorból: Matisz János, lel
kész 50 kr. Németh Péter, tanító 20 kr. Talabér Ferencz, varsányi tanító — kr. 
Takács Pál -  kr. Szváty Ágoston 50 kr. Bélák János, lelkész 30 kr. Németh 
Sámuel, tanító — kr. Szij Sámuel gecsei tanító — kr. Szabó Pál, csóthi tanító 
— kr. Több adakozóktól 2 ft. 37 kr. A fejérvári gyűl. Horváth Dezső, felügyelő 80 kr. 
Németh Károly, lelkész 80 kr. Hornyánszky Ágoston 80 kr. Rozenzveig Henrik 
60 kr. Borchert 25 kr. A teési gyűl. hívei által — kr. Ö sszesen ....................

XVII. iv. A Soproni gytil. hívei, u m: Tek. Klauzer Káról ur, convent elnöke 1 fi Dr.
Töpler 50 kr. Töppler Káról 50 kr. Frühwirth Káról 1 ft. Boor Károly 2 ft. 
Winkler Katalin 40 kr. Anhalt Alajos 30 kr. Winkler Sándor 40 kr. Seyring 
Ádolf 1 ft. Tasch 20 kr. Brenner s fia 1 ft. Purt .1. Sándor 40 kr. Kretschy A. 
50 kr, Trinkl 50 kr. Ritter Vilmos 50 kr. Nitsch Gy. 20 kr. Fodor Dániel 
50 kr. Bock 30 kr. Kheim A. 20 kr. Friedenreich K. 30 kr. Schuster Káról 
50 kr. Ritter fiai 1 ft. Thirring L. 50 kr. Démy K. 1 ft., ide járul még Pálfy 
Sándor 50 kr. Ö ss z e se n ............................................. .......................................

XVIII. iv. A Nagy Szőllősi gyülekezet hívei, u. m. Szalay Sándor 2 ft. Buthy József 1 ft 
Hegyi István 70 kr. Bolla János 20 kr. Lövi Jakab 50 kr, Macher Károly 1 ft. 
Noszlopy Elek 1 ft. 20 kr. Szalay Imre 1 ft. Särközy István 1 ft. Búzás Mih. 
20 kr. Badics Ferencz 20 kr Elbert János 20 kr. Réz József 20 kr. Buthi Mih. 
20 kr. Szij István 10 kr. Szőke András 10 kr. Horváth Mihály 10 kr. Gubics 
József 20 kr. Badics János 20 kr. Kató Mihály 20 kr. Cser István 20 kr. Kató 
András 10 kr. Badics Zs. József 10 kr. Boka László 10 kr. Badics Zs. István

71 ft. 54 kr.

14 ft. 90 kr.



10 kr. Horváth Péter 30 kr. Rúzsa László 10 kr. Horváth Ferencz 20 kr.
Szőke János 20 kr. Összesen................................................................................ 12 ft. 40 kr.

XIX. iv Főt. Mádai Károly tiszai ág. h. ev. Superintendens ur küldött b e ....................14 „ 02 „
XX iv. A soproni alsó esperességből befolyt:

Rupprecht Lajos a ft. Pieler Mátyás 40 kr. Káldy Jósef 5 ft. Búza Juliánná 
10 kr. ifjú Rupprecht János 5 ft. Leposa Lajos ur 50 kr. Trsztyenszky Kris- 
tófné asszonys. 50 kr. Német István 40 kr. Takács Samu, kasznár 1 ft. Trsz
tyenszky Gyula 1 ft. Horváth Amália 2 ft. Horváth János 50 kr. Vági Sándor 30 kr.
Kis Samu 30 kr. Bakó Sámuel 1 ft. Veszprémi ev. egyhez 1 ft. Szarka Ká- 
rolyné asszonyság 3 ft. Takács Sándor ur 1 ft. Jugovics Lázár ur 1 ft. Mar
ton Kálmán ur 50 kr. Nagy Jenő ur 1 ft. Radó Dániel ur 1 ft. Guoth Ignácz 
ur 50 kr. Berzsenyi Gyula ur 50 kr. Zongor Endre lelkész ur 50 kr. Kalmár 
Sándor tanitó ár 1 ft. Molnár László ur 1 ft. Matis Mihály 1 ft. Buti Jósef 1 ft.
Holbok Jósef lelkész ur 50 kr. Varga Mátyás ur 1 ft. Hideg János 50 kr. Bo
ros Armin 50 kr. Varga János tanitó ur 1 ft. Nagy geresdi nő egylet 5 ft.
Tót Franziska 20 kr. Kis Géza 20 kr. Horvát Sámuel, sárkányi lelkész 30 kr.
Összesen ] ...........................................................................  .............................. 46 ft. 20 kr.

XXI év. A zalai esperességből befolyt Eősze István esperes 50 kr. Cséry Sándor, ta
nitó 30 kr. Sághváry Elek 1 ft. Mihályi Károly 50 kr. Diskay Kálmán 50 kr.
Bárány Károlyék 1 ft. Bárány Imre 40 Bárány Julia 50 kr. Somogyi Zsigmond 40 kr.
Mod Lajos 50 kr. Perlaky Gábor felügyelő 1 ft. Czigány Károly t ft. Pelargus 
János 50 kr. Lágler György, leik. 50 kr. Mezriczky Péter 1 ft. Csonka Károly 
ref. lelkész 40 kr. Simon János 50 kr. László Jánosné Eősze Klára 1 ft. Bá
rány András 1 ft. Egy Kapolcsi 20 kr. Mátis Kálmán 30 kr. Nagy Vásonyi 
egyh. tagok 1 ft. Mencshelyi egyh. tagok 4 ft. Szent Antalfa s Zánka 2 ft. 90 kr.Összesen 20 ft. 90 kr.

XXII. iv. Takács Fér. szentandrási lelkész ur 1 ft. T. Horváth Dávid, farádi-lelkész ur
2 ft. Összesen ......................................................................................................... 3 ft. — kr.

XXIII. iv. A Tolna-Baranya-Somogyi esperességből folytatólag bejött Jeskó Lajos, Pécsi lel
kész 40 kr. Schneider Károly, Apáthi lelkész 40 kr. Stolzenbach Jakab, Apáthi ta
nitó 20 kr. Geyer Henrik, Zsibriki tanitó 20 kr. Wikert Henrik A. Nánai ta
nitó 20 kr. Holndonner Rezső kalaznói lelkész 30 kr. Bún György, ltalaznói
tanitó 20 kr. A Bonyhádi ev. egyház 20 kr. Borbély Jósef, bonyhádi lelkész
80 kr. Daxner Ferencz, tótkéri tanitó 20 kr. Szenthe Gábor, bábonyi lelkész 20 kr.
Ruppert Jakab, bábonyi tanitó 20 kr. Támer János, Németi lelkész 1 ft Schöpf 
János, Ecsényi lelkész 20 kr. Brenn János, Ecsényi tanitó 20 kr. Ritter Ist
ván, Gyönki lelkész 1 ft. 60 kr. Összesen . . .  ........................................ 6 ft. 50 kr.

XXIV iv. A lébenyi gyülekezethez tartozó urodalmi tiszt uraktól T. Nagy Sándor lébenyi 
lelkész ur által. T. Tekusch Káról, urodalmi inspektor 1 ft. Heuffel Sándor, is
pán 1 ft. Rázgha Káról, rárói tiszttartó 1 ft. Horváth Mihál, kasznár 1 ft. Gru
ber Lajos, ispán uraktól 1 ft. Varga Márton, ispánnő, sz. Rázgha Karolina assz.
1 ft. 20 kr. Összesen............................................................................................... 6 ft. 20 kr-
Azonkül Tek. Radó Lajos úrtól ...........................................................................5 „ — „
és T. Csermák Kálmán, ochtinai lelkész ú r tó l....................................................... 4 „ — „

XXV. iv. A középvasi esperességből Nt.-Kund Samu esp. penztárnok ur által:
1. Meszlen részéről 6 példány után 2 ft. 20 kr. 2 R. Lak-Csánig 1 ft. 40 kr.
Tek. Radó Lajos ur ismét 5 ft. s. m. Radó Gedeon ur 5 ft. Összesen . . . 13 ft. 60 kr.

Összesen . 522 ft. 33 kr.



XI.

Z á r z s ó,
A felemlített adányokon kívül még a kővetkezők felemlitendők: Rátz Ág. különféle vasnemüe- 

ket felajánlott és Contójából 4 ft. s 51 kr. elengedett. Sopron városa közönsége (3441 sz. alatti hív. le
vele nyomán) 12 öl kemény dorongfát és 400 mázsa kőszenet (mázsáját 17 V, kron) juttatott az intézetnek. 
Bergmann L. különféle üvegnemüket a legnagyobb szívességgel felajánlott, úgy szinte Friedenreich K. bá- 
dognemüeket. A keszthelyi gazdasági intézet 1868^9 évi értesítvénye (Balás Árpádtól) megküldetett. Kop- 
rasch 0. egy órát ajándékozott. Kurz András polgármester Ur a »die Stadt Oedenburg und ihre Umge
bung* czimü könyvet ajándékozta. Stürmer Ad. 84 szeder fácskát és %-lat selyembogár-petét az intézet
nek adományozott. — Szives köszönetét fejezi ki az intézet Dr Emresz, Haubner, Bergmann, Manninger 
és Alt Uraknak, kik szívesek valának a beteg növendékeket, sőt azok tanárait is ingyen orvosolni; úgy 
szinte őszinte köszönettel felemléttetnek: Flandorffer Ignatz Ur, a helybeli tornaegylet, általában a kerü
leti jótevők, a nemes szivü soproni adakozók, különösen pedig Klauzer K. városi tanácsos Ur. — Mind ezen kegyes 
pártfogóinak a leghálásabb köszönetét fejezi ki ezennel az intézet, ajánlva magát továbbra is a nevelés
ügy lelkes barátinak szives pártfogásába, kiknek támogatása nélkül valamint ez ideig fenn nem tarthatta 
volna magát, úgy ezentúl is alig fogna fennállhatni. — Ütött az intézetnek válságos órája s legyen szabad 
reménylenünk, miszerint a Főtisztelendő dunántúli ág. h. ev. kerület áldozat készsége el fogja hárítani azon 
anyagi bajokat, melyek az intézetet fenyegetik, de még sem képesek azt az elsatnyulás martalékává tenni. 
Hála és kérelem karöltve járnak, s megvagyunk győződve, hogy a nagylelkű pártfogóság nem hagyandja 
el az eddig oly hőn ápolt háladatos gyermekét! — A boldogult Pálfy József és a lelkes pártfogók áldása 
lebegjen mindenkor az annyi fáradozással s áldozat készséggel felállított és fentartott intézet szent ügye 
felett! —

Nyomatott Sopronban Rom waiter Károlynál.

SclieíTer Károly, §• k.
k é p e z d e i  p é n z t á r n o k .

Király József Pál,
k é p e z d e i  i g a z g a t ó - t a n á r .




