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A főiskola je len  á l la p o tá n a k  ism er te té se  az igazgatótól.



Viro Reverendo ac Spectabili A n d r e  a e Danie l i  Mi c h n ay  
lycei evangelicorum secundum Formulam Fidei Augustanam 
Posoniensis Professori et per annuas vices Rectori, 4. Februarii 
anno 1857 , aetatis 53. mortuo, publice parentavit die 2 9. Apri

lis S t ephan i i s  Rol eman,  eiusdem lycei tum Rector.

M ichnay e x t ra n e is ,  p a t r i i s  et dom estic is  vale  dicens am icis .

Publice iussus, A uditores h o n o ra t i s s im i,  v e s tra m  celebrare huma
nitatem, et pro insigni benevolentia, qua hoc lugubre sacrum tanta frequentia 
complectimini, debitas vobis et decentissimas agere gratias: id quidem lubens, 
libensque facio; tametsi persuasum habeam, maius quiddam pro excelsa ani
morum v e s tro ru m  indole, argumento vobis  fuisse, precibus et invitationi 
nostrae ad hunc actum morem gerendi, quam vulgus in gratiis, quas dicunt agen
dis, quaerere et invenire consueverit. Vos amplitudo et dignitas vestra,, vos 
praeclarae rei studium et amor, quae ipsa sibi pretium sunt veramque in se lau
dem habent, huius multitudinis coronae inseruerunt; neque a v e s tra  alienum 
putavistis humanitate, sive communis nobiscum meminisse sortis et fragilitatis 
humanae; sive nostrum dolorem vestra  quadamtenus leniisse commiseratione: 
id fidei nostrae ultro dantes, morte V iri Reverendi ac Spectab ilis  Andreae 
D an ie lis  M ichnay , lycei evangelicorum  secundum  A ugustanam  
F idei Form ulam  Poson iens is  P ro fe s so r is ,  et per an n u as  v ices  
R ec to r is ,  de re literaria optime meriti, non more, sed vere lugendi nobis cau
sam esse. Ac quamvis virtus nativo suo niteat splendore, maiorque sit quibus
cunque externis ei decretis et votis testificationibus: tamen morum quaedam faci
litas et comitas, atque consuetudinis lepos, sapientissimis quibusvis omnibus 
temporibus gratus fuit et ineundus. Quare vos quoque, aud ito res ,  aequo tule
ritis animo gratae nostrae erga vos voluntatis declarationem; iuprimis si fieret 
diserto ore, et castiori tersaque latinitate, qua, ut in confesso est, inter primos 
elucebat, quem deploramus, Michnay noster. At vero M ichnay vivit, Audi
to res :  immortalis eius animus nobiscum est et hospitatur; hasque humanitatis 
contestandae partes, quod ipse esset humanissimus, is sibi nunquam praeripi 
patiebatur, ac ne nunc quidem patitur. Sinite itaque, A udito res ,  hoc ipso 
eius memoriae pie instituto lugubri sacro, sinite eum ipsum colloqui vobiscum .
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Favete dictis: audite M ichnayum  e x t ra n e is ,  p a tr i is  et d o m e s t ic is  
v a led icen tem  am icis .

Cogitate, Au di to r es, et intueamini animoMichn ay  um ad eos provolantem, 
ubi et iuvenis uberioris doctrinae thesauros hausisset; et quorsum aestate prae
terita, societate viri amici et culti suavissima pertigisse *); recordationem qua
damtenus iam senescentem et tardam oculis praesentem et revirescentem habuisse; 
amoris et familiaritatis nova foedera pepigisse, ut a reduce exsultante affatim 
audiveramus, in summo et ultimo vitae suae pretio collocabat. Is namque excusso 
patriarum scholarum cum laude pulvere, quod iuventuti nostraeliterarum amore 
captae in lege ponimus, uberiorem doctrinam mercandi causa L ipsienses  et 
G o ttinganas  musas salutavit, retulitque inde munera ad mercaturam bonarum 
artium in patria cum fructu exercendam aptissima longeque uberrima. Ac tametsi, 
ut nati matres, deperibat revisere Germaniam suam: id tamen nonnisi post lon
giorem temporis intercapedinem, effluxis quippe annis paene triginta, ante hos 
septem menses, tenerrimis eius et ardentissimis concedebatur votis. Qua ala
critate adparabat hoc iter! Quae cogitationes exacuebant mentem! quibus pro
positis obfirmabat animum! Nec spes eum fefellit. Quas enim urbes cum itineris 
socio adissent; quorum alloquiis et consortione fruerentur: ipsis illis, quibus 
ab omnibus mactabantur humanitatis et benevolentiae documentis, simul consilii 
rerum humanarum summi, animi quippe et studiorum ultra glebam emergentium, 
ubique commonebantur. Optimorum namque semper mos fuit, communi consu
lendo privatis prodesse rebus, nec nisi salvis omnibus, se quoque salvos et in
columes haberi. E iu s  tamen meus et animus hac opportunitate tribus inprimis 
locis, velut totidem stellis, L ipsiae, H am burgi et Bremae, praecipuo studio 
et propensione commorabatur. Tametsi vere liceat ad firmare, cum cum ipso 
fato quadamtenus expostulasse, aegerrimeque tulisse, G ottingam , quae studiis 
deditum quondam aeque fovisset, hac vice revisendi, ibique Dorn e ru m , cius 
Heliconis heroem haud postremum, cuius benevolentia gloriabatur, coram sus
piciendi et colendi sibi facultatem praecisam ac ereptam fuisse. L ipsiae igitur 
et veteres reperiit, quorum vitae nimirum interea immisericors pepercisset fatum, 
et vero novos naetus est amicos: H am burgi eum inprimis, quem ante sesqui 
annum fere, sui quasi colligendi causa hungaras terras peragrantem, hic Posouii, 
una mecum, haec verba faciente, amare et venerari venerandum didicerat, sal
vum suos intra lares videre et amplecti gestiebat: Bremae demum, velut con
cilio coelitum immixtum se fuisse venerabundus commemorabat. — His suis

l ) Duumviri, emeritus Superintendens ecclesiamm evangelicarum secundum formulam fidei Augus
tanam Cis-Danubianarum £ a  m u el S t r o m s z k y ,  et lycei evangclicormn Posoiiiensis tum Rector A n d r e a s  
Da n i e l  Mi c h n a y ,  ecclesiae evang. Posóniensis nomine B re mam proficiscebantur, collegii a Magno 
Sueciae rege Gustavo Adolpho adpellati sociis, ibi laudatissimis suis consultationibus occupatis, tum gratias 
acturi pro munere annuorum mille sexcentenorum fiorenorum aeris clangentis, per quinquennium duobus 
Professoribus theologicarum disciplinarum in lyeeo bvang. Posoniensi dotandis, generose voto; tum etiam tanti 
instituti gloriam suis et popularium studiis coram pro merito prosecuturi.



amicis extraneis M ichnay, ut animo erat in coniunctiones propensissimo, ex
tremum dicit vale. Si enim id inoris in brevioribus itineribus observare iustum 
ac prorsus humanum atque laudabile ducitur: quanto magis ratum habendum 
erit in eo digressu, e quo spes novi congressus, his certe in terris, prosternitur 
ac plane excluditur.

Tu igitur H am burg i,  — fallite, Auditores, animum, et verba putate esse 
Michnayi, — tu animae dimidium meae H am burg i,  antistes et dei summi 
sacerdos, scholarcha et iuventutis pater, multum culte et desiderate Alt vale, 
et cum tu is  H am burg  ens ibus vale bellissime. Magna urbs magnos testatur 
animos vestros. Nec. mirum: magnis quippe exemplaribus crescunt humanae, 
attolluntur et convalescunt vires. Grande, quod penes volvitur flumen, ignaris 
et ignavis damnosum, vobis  arte coercitum et consilio subactum, magnorum 
est conatuum stimulus, maiorum auctor et magister opum. Vicinum mare 
sua immensitate rapit insolitos ausus, ut iis invia via sit nulla. Neque vero hae 
tantae res speratae modo, sed iam etiam partae et possessae sunt vobis. Macte 
hac virtute v e s tra  H am burgenses! Non enim possunt non diuturna ac sta
bilia esse haec bona studiis conjuncta; imo efflorescentia ac redundantia e prae
ceptis cum virorum ceterorum laudatissimorum, gravissimorum, vobis cum 
viventium, ac rei faciendae contentionem sale sapientiae et moderaminis condien
tium; tum eius, quem Posonii cognovisse, cuius doctissimis ac suavissimis 
alloquiis mirifice excitatum ac recreatum esse, vitae melioris, ac crediderim, 
paucis nonnisi bonis concessae, augmento et ornamento merito adnutnerabam. 
His ducibus et auspicibus mens agitat moles v e s t r a s :  mens vero manet et vir
tus, cetera mortis erunt. Macte igitur virtute v e s t r a  H am burgenses .  Valete 
viri dignissimi, meutores gravissimi; vale tu v i r ,  quem praecipue mente con
tueor, optimé, arnatissime, vale: valete H am burgén  ses!

Nec te L ipsiam  tuae adiacentem Plissae, meae, terrestri hac vita dece
dentis, gratae voluntatis testificatione, carere aequum est. Tu quoque, licet rebus 
gestis, fatorum Europae normis -), longe sis celebratissima: honor tamen et 
dignitas, qua polles, maxime e studiis et scientiarum nutricia cura, qua late 
patet orbis, capit incrementa. Ex te tuas tu hauris vires et incitamenta et fruc
tus tuos: neque enim extrinsecus, sed anitno continetur scientiae dominatus et 
possessio. In te sunt tua obstacula et hostes, cum quibus pro virili congredi, 
eosque debellare doces: bellum tibi est tecum! Ac tu demum hoc nobili certa
mine eo pertingis, ut, quod in rebus humanis summum est, claustris suis libe
ratus immortalis animus humanus, gestiat in universum hoc exspatiari; coeli 
infinitos ambitus, non tam admirationis causa, quam in commune consulendi 
studio lustrare ac pertentare; quin nodos humauarum convinctionum explicare,

2) Suffecerit meminisse victoriae Gustave Adolpho regi Sueciae quidem feralis, sed ad prosperum belli, 
quod dicitur tricennalis, eventum fatalis; et triumphi anno 1813. fracto Napoleonte libertatis populorum 

Europae vindicis.
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maeandros communis salutis iam contortos, iatn et devios, ordinare ac reducere; 
sibique persuadere, nihil tam alte esse positum, quo haec vis numini ipsi cognata 
eniti non audeat, — sui iuris, suarumque partium ducat ac iudicet. — Horum 
conatuum et fructuum, animi quippe instruendi, excitandi, se vincendi et insto 
moderamini obsequendi, me testem, et doctissimis immixtum subselliis tuis, ali
qua parte socium fuisse, animo memori et grato agnosco; ac terris vale dicens, 
vos L ip s ie n se s ,  his vestr is  bonis mactatissimos esse, omninoque valere 
percupio. Amici L ip s ien ses  valete, iterumque valete!

Quid dicam de corona spectatissimorum, neque germanicae orae solum, 
sed exterorum etiam et remotissimorum virorum, quorum consortione, magni 
Sueciae regis G ustav i Adolphi nomine nuncupata, Bremae mihi aestate pro
xime elapsa fruendi, laetandi et ornatum esse fas et occasio fuit. Proh dii immor
tales! qui hic animi, quae cogitationes et studia! Exuviis quasi imbecillitatis 
humanae depositis, homines, ut vere oportet, dixeris fuisse omnes. Luctam, 
quam meditabundi sentiunt et fatentur esse voluntati cum coiisilio; et qua, proh 
dolor, irriti fiunt conatus saepe optimi, e laudatissima hac sodalitate, virga 
Vellit Mercurii sublatam mirarere! Diversa studia, velut totidem radii in idem 
decurrentes centrum, eodem facto, eadem communi iungebantur utilitate. Iniquum 
esset iuxta non meminisse Brem ensium  civium, huius tantae rei et testium et 
imitatorum nobilissimorum. Neque enim fieri potest, veteris Graeciae Isthmicos 
aut Olympicos heroas maioribus communis gaudii acclamationibus et benevolen
tiae studiis, quam hos Sueciae summi regis consiliorum genios exceptos a suis ac 
celebratos esse. Nam, ut limpidus ros matutinus exorientis iubari solis, sic bona 
Brem ensium  indoles hospitum suorum studiis suopte coalescebat. 0 admiran
dam sapientiae divinae harmoniam! 0 humanae indolis in transversum non 
abreptae bonitatem! 0 varietatem studiorum mirifice delectantem! 0 exemplum 
imitatione dignissimum! Vale Bréma classicarum virtutum aemula! Valete 
G roszm ann i,  Z im m erm anni, D orneri,  H asé i,  divinae indolis humana 
imbecillitate latentis augures et motores; et quantum certe in vobis  est, melio
ris aevi auctores et statores! Vos bonorum optimi, quosquos tum Bremae in 
fratres paternus occupabat et animabat amor, valete, mihique ad beatas sedes 
properanti, et v es tru m  ibi quoque aequales prospectauti, aequi favete: iamque 
patriis amplexibus reddi indulgete.

Iustum quippe est, — perpetuam M ichnay i,  A u d ito res ,  existimate 
esse orationem, — iustum est, instar solis, testantibus physicis, quo remotioris 
a terra, eo calidioris, me quoque absentem, natali solo animo et voluntate prae
sentem esse et deditissimum. In quo quidem totus elaborabam ac adnitebar. Nam 
in septemtrione Germaniae moranti, tu, ch a ra  p a t r ia ,  oculis meis occurrebas 
et obversabare: te cogitationes, te studia mea complectebantur. 0 quam magna 
sunt, magnis suspensa virtutibus, magisque specie quadam innuenda, quam 
accuratius enucleanda bona et munera tua. Tu praeruptis, astra petentibus,
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arduorum accolas et excelsorum conatuum commonentibus, cincta es montium 
iugis: tuae terrae planities coelo terminata convexo, benevolentiae et studii in 
omnes tuos extendendi suasor tibi et auctor est: tui soli ubertas et hospitibus 
sine invidia fructuosa: populi animus aequus, grandi praeteritorum memoria 
firmatus, praesentium studiis, conatibus, laboribus in spem futurorum erectus 
et recreatus, opinionum patiens, in communi tutando pertinax et vitae prodigus. 
Fato tibi, quod vix ulli cessit terrae, ut, quemadmodum corpus variis, scopo 
et indole et vigendi agendique modo propriis, ad salutem totius conciliatur mem
bris: ita tui cives e nationibus paene totius Europae collecti, usu linguarum 
ac avitarum consuetudinum diversi, socialis obtinendae salutis studio vinciren
tur. Novem vitae tuae seculis varia fortuna transactis, nec desperando adversis, 
nec secundis aestuando, uberrime didicisti, quantum ad constituendam et tutan
dam salutem communem virtus singulorum et mutua concordia pretium haberent 
ac dignitatem. Nam, velut vermibus adesa quercus firmitatem, ita moribus con
taminata civitas mentitur integritatem. Et rursus, velut aedificium dehiscens, et 
commissuris saucium, externis quibuscunque adhibitis lituris, impetibus vento
rum et tempestatum succumbit: ita discordi civitati apictum vinculi fucum, pri
mus quivis irruens solvere ac dissipare consuevit hostis. At tu c h a ra  p a tr ia ,  
usibus edocta, firmatis consilio et prudentia rebus domesticis, non minori cura 
et contentione totam quoque domum ab insultibus procacium et malevolorum 
vindicabis: in hoc quoque vel naturae nutum sequendo, quae in homine oculos 
altissima collocavit parte, et ad delectandum gratis suavibusque, et ad advertenda 
praecavendaque minantia et nocitura mala; vel, instar prudentis ovium pastoris, 
altiorem etiam locum occupando, ut, quemadmodum hic et deerrantes reducat, 
et periclitantes expediat, ita ad clavum tuum sedentes secundis et adversis rei- 
publicae opportune succurrant et provideant rebus. Velut in speculo experientiae 
igitur tua habes bona et mala ante te posita: tametsi populorum fata divinus 
moderetur ordo! — Hac communis patriae navi me quoque vectum esse, cursus
que eius seu procellis, seu vento secundo adiuvandi, vel in carina partes aliquas 
habuisse, laetabundus filiali pietate exsulto. 0 gaude tuis bonis ch a ra  p a t r i a  
sempiternum; Te literis nutritam, humani cultus amicam, virtutum omni laude 
inclytam, omnium memoria testetur seculorum! Valete rex  et popule : ille 
amore, hic inconcussa fide nulli secundus, valete!

D om estico rum  denique me am icorum  adpellat desiderium, velut familiae, 
quo angustioris, eo intimioris et coniunctioris. Tues, venerande coetusevan- 
gelice Poson iens is !  — M ichnayum  nostrum haec continuo dicentem habe
tote, A ud ito res !  — Tu es, inquam, c o e tu s  evangelice P o s o n ie n s is ,  ad 
quem tenerrimo pietatis et cultus iam ducor sensu. Abs te in membrum hones
tissimae sodalitatis tuae cooptari; et munere tum docendi, tum per annuas vices 
rem scholasticam altiorem regendi ornari, haud indignus habitus sum; ac qua 
benevolentia et humanitate susceptum, eadem duo de viginti annis fotum ac
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mactatum esse voluisti3). Laus ex incredibili tuo in lifceras amore et studio 
efflorescens, tantum abest, ut patriae coarctetur finibus et terminis, ut potius 
eos perumpens, ad remotissimos communis fidei sanctioris socios pertigerit, ius- 
tamque apud eos nacta sit diguationem. T ib i namque templa et scholae eiusdem 
sunt foci radii, et rivuli eodem scaturientes fonte: pupillamque oculi attrectaverit, 
qui tua haec impeteret sacraria: tantus est amor rei haud periturae, tantumque

r

studium tuum! — Et modus hanc rem sanctiorem servandi, ornandi, tutandi, 
quam Christi spiritu dignus, quam fructu admirabilis! Quem quidem proxima 
haec tempora eximie illustrabant. Nam, postquam convulsionibus nuper totam 
paene Europam percellentibus, novus quidam rerum ordo, ac fateamur, prisco 
torpore profligato salubrior, omnium populorum ingenia exacuisset, ac severos 
conatus prosperioris sortis conditionem posuisset: factum est apud nos quoque, 
ut scholis, velut beatitatis propositae et exspectatae seminariis, praecipua quae
dam cura et studium tribueretur, eaeque e situ et paene squaliore, quo hactenus 
volutari viderentur, nullo non pretio extrahendae, atque in luce ac dignitate col
locandae iudicarentur. Tu quoque tuas vel claudere scholas; vel contentione, 
ut videbatur, vires longe superante, ab interitu et exitio vindicare cogebare4). 
At tu fisa deo, freta fratrum amore, et per scholas te ipsam salvandam merito 
rata, eas conservandas constituisti prius, quam oneris suscepti explicatam mo
lem exputatis subduxisses rationibus. Nihilosecius tamen nihil intentatum reli
quisti, aquilam imitata per oppositos in altius eluctantem ventos5). Atque in 
hoc tantarum contentionum conflictu, quid mirum, animos quoque et studia 
haud parum subinde dissedisse. Scopus quidem unus, isque laudatissimus omnium: 
sed, quod in rebus humanis vulgare, viae multiplices erant et variae. Hi in opere 
acriores, illi cunctantiores; hi liberaliores, illi parciores; hi subsecivis, illi effu
sis ac intentis ad propositum grassantes curis. Fuit, ut subinde et optimorum 
haererent animi, metuerentque tantum opus optato successu coronatum ir i6). 
0 pectora carissima! earum concertationum ego quoque pars non minima fui.

3) Anno 1839. e Modrensi vocatus Gymnasio, cuius Professorem et Rectorem agebat, in lyceo evange- 
licorum Posoniensi cathedram philosophicarum disciplinarum capessebat. Quam carus hic esset, id lycei 
cives posito super cineribus beati monumento lapide caeso, testatum esse voluerunt.

Schola nostra, lycei nomen gerens, non pluribus, quam octo ordinariis docentibus provisa, prae
ter gymnasiales, quas dicunt disciplinas, ecclesiarum poscente necessitate, theologicarum quoque doctrinarum 
praesidium suscipere ac tueri cogebatur, atque nunc quoque cogitur. At novo rei literariae ordine Gymnasiis 
solis duodecim addicente magistros, non modo novae cathedrae erigendae et dotandae, sed etiam oeci scholas
tici augendi et multiplicandi imperiosa necessitate iubebantur. Unius decursu anni surrexerunt novae aedes 
scholasticae, dignae scopo et tanto zelo. Nec defuit duodenarius praeceptorum numerus, necessitate minor, 
maior ne optimae quidem pervius voluntati. Desperantes et inopes, socii collegii a Gustavo Adolpho rege 
auspicati, spe et ope recreaverunt.

5) Domestici, accedente summi imperii indultu, non tam literis supplicibus, quam ingenuo supplicum 
in commune consulendi candore moti; extranei, vel verius, nutricis nostrae Germaniae communis fidei socii, 
precibus et adhortationibus amicorum excitati, certatim laborantibus succurrebant.

‘) Solemnis ceremonia iacti fundamenti, aedificio consummato et a prima Septembris scholis habendis 
permisso, subsecive 30. Novembris anno 1833 pie instituebatur.



Beatum me, si cum ceteris, optima voluntate, non de scopo, omnibus rato, sed 
de via tantummodo et acrius subinde disceptasse iudicabor. Cuius quidem voti 
me damnatum iri, pro ea, qua estis, et semper eratis sapientia et singulari bene
volentia, spero, planeque confido.

Tu juventus literarum studiosissima, florentissima, lectissima, non pos
tremum in animo meo tenes locum, tametsi postremis dictionis huius verbis 
adpellata. T ui namque amore provinciam sacri praeconis, quam egressus ex 
ephebis susceperam, cum munere docentis scholastici lubens commutaram, et in 
hac palaestra currendi, luctandi, ludendi, dum licuit, vitae scopum collocabam. 
V os, iuvenes literis dediti, spes patriae, rami coetui huic sanctiori inserti; 
vos, inquam, vigere et convalescere non potestis, nisi succo et tepore huius 
arboris foveamini. Suo vos complectitur hic coetus spiritu; nam tum suam ducit 
scholam, cuius cives estis, dum voluntate et studiis suis animatur: o facite, ut 
vos quoque eius sitis; ut cogitatis, sensibus et factis vestigiis eius insistatis, 
totaque vita hunc cursum animo sanctissime proponatis! Tum virtute hac sus
cepti et nutriti et corroborati, deo, patriae, bonisque omnibus probabimini, ipsique 
vos optimorum votorum damnabimini. Quod deus ratum et acceptum esse velit!

Quare gaude coetus evangelice Pos on i ens i s  tantis tuis et fere invi
dendis bonis: conserva rem tuam sanctiorem, maiorum virtutibus partam, pos
teris hereditatem fide, spe. et charitate beatam atque florentem! Jamquc vale 
ecclesia, vale schola! Valete ecclesiae et scholae lumina et fulcra, antistites, doc- 
tores, inspectores, curatores! Valete contubernii scholastici collegae, cum tradita 
fidei et dexteritati vestrae pube! Membra coetus huius sanctioris singula, eiusdem 
serti flores, coronae gemmae, valete! Valete et reliquorum coetuum sacrorum socii 
cultissimi, humanissimi, omnes eiusdem coelestis patris filii amatissimi, valete! 
Vale urbs, situ et amoenitate longe lateque notissima, desideratissima! Valete 
omnino cives Posonienses, institutis humanitatis, studio in rem communem et 
mutua concordia pro merito celebrati! Valete propinqui! Valete, — vox haeret, 
spiritus praecluditur dicenti: sed tamen, — valete — coniux vidua et liberi orphani, 
ah! quam acerbum est ab hac orbitate divelli! — deo, vestraeque virtuti com
mendati valete! Ac, ut omnia complectar paucis, plura dolor prohibet: valete 
amici  ex t rane i ,  amici  pa t r i i ,  amici  domest ici ,  valete; Michnayo-  
que vestri amicissimo, at in perpetuum vale dicenti, id modo, velim, faventes 
extremum addicite: sit ei terra levis! Valete!

\
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Statistikai adatok.

A  főiskola  magában foglalja a két elemi és két alsó polgári osztályon kívül, a 
négy osztályú felső polgári vagy alsóreál tanodát, a magas kormány tanterve szerint 
szervezett nyolcz osztályú tudós középtanodát, s a három osztályú theologiai intézetet.

I

A pozsonyi ev. egyház és tanintézetek felügyelője.

Tekintetes Mosóczy Lajos.

I I .

A főiskolának ügyeit az egyház nevében kormányzó s közgyiilésileg  

kinevezett Iskolai tanács szem élyzete:

Elnök: Tekintetes Jeszenszky József.
Tagok: Főtisztelendő Stromszky Ferencz S., Nt. Raabe K. Ágoston, Nt. Geduly 

Lajos, Nagyságos Osztroluczky Miklós cs. kir. tanácsos. Dr. Lang Gusztáv, Dr. Nehrer 
Antal, Tekintetes Heuffel János, Dr. Gerley János, jegyző, Csecsetka Sámuel mint 
igazgató.

III.
A  tanári kar.

1. Csecsetka Sámuel igazgatótanár.
2. Simkó Vilmos lelkész és rendes tanár.
3. Boleman István rendes tanár.
4. Fuchs Albert r. t.
5. Németh Sándor r. t.
6 . Lichner Pál r. t.
7. Tamaskó István r. t.
8 . Grailich József r. t.
9. Emericzy Lajos r. t.

10. Bothár Dániel r. t.
1 1. Liska Sámuel r. t.
12. Michaelis Vilmos r. t.
13. Krump Sámuel r. t.
14. Székcsik Tamás r. t.
15. Ililler Ferencz franczia nyelvtanitó.
16. König Hugo rajztanitó.
17. Schurig J. V. énektanitó.
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IV.
x ' •

Előadott tantárgyak az I S 5 T/g tanév mindkét felében.

Második osztályban.

O sztá ly  fő nők : B olem an Is tv án .
r

Bevezetés az Újszövetségbe és hermeneutika füzetek szerint hetenként 4 óra.
Bolemun 1.

Keresztény hittan füzetek szerint hetenként 5 óra. Bolemun I.
r

Újszövetség magyarázata 4 órában az előbbi osztálybeliekkel közösen.
Bolemun I.

Ószövetség magyarázata hetenként 4 óra, az előbbi osztálybeliekkel közösen.
Krum p S.

Egyházi történelem füzetek szerint hetenként 4 óra. Sirnkó V.
Egyházszónoklati gyakorlatok 1 óra, az előbbi osztálybeliekkel közösen.

Sirnkó V.
Latin irályi gyakorlatok hetenként 1 óra. Bolemun 1.
Bibliai tótnyelv hetenként 2 óra. Lisku S.

Héti órák: 25.

A .  A  t h e o l o g i a i  i n t é z e t b e n .

Harmadik osztályban.

O s z t á l y f ő n ö k :  S i r n k ó  V i l m o s .

Keresztény erkölcstan füzetek szerint hetenként 4 óra. Csecseik a S.
Keresztény dogmatörténet füzetek szerint hetenként 3 óra. Csecseiket S.
Gyakorlati theologia, homiletika, tatechetika, liturgika, Siinkó kézikönyve 

szerint hetenként 2 óra. Sirnkó Vilmos.
r

Uj-szövetség magyarázata hetenként 4 óra, Márk evangéliuma és Pál apostol
nak a Korinthusiakhoz irt második levele. Bolernun I.

/
Bevezetés az Ószövetségbe és bibliai régiségtan, füzetek szerint, hetenként 

3 óra. Krum p S.
r

Ószövetség magyarázata hetenként 4 óra, első félévben. Zsoltár 18 — 3 5 ; 
II. Sámuel 1 4 — 18 fordítva, fejtegetve, magyarázva s részint emlékelve. Héber 
nyelvtani nehézségek magyarázva; rendes és rendhagyó igék hajtogatása. Második 
félévben: Esaiás első nyolez fejezete magyaráztatott, Eszter és Rúth könyve fordíttatott 
és fejtegettetett. Krum p S.

Egyház szónoklati gyakorlatok hetenként 1 óra. Sirnkó V.
Latin irályi gyakorlatok hetenként 1 óra. Bolemtm 1.
Bibliai tót nyelv hetenként 2 óra. Ĺisku S.

Héti órák: 24.



12

Első osztályban.
O s z t á l y f ő n ö k :  Li e h  n e r P á I.

A  tlieologiai tudományok encyclopaediája és methodologiája Harenbachnak 
Révésztől magyarított kézikönyve szerint hetenként 2 óra. Lichner P.

r
Újszövetség magyarázata s fordítása magyarra és néha latinra liftenként 4 óra. 

Magyaráztatott a hegyi beszéd, parabolák, apostolok cselekedeteiből a Pált és Pétert je l
lemző szakaszok, a Galatákhoz irt levél. ítészeti és bibliai archaeologiai ismertetések.

Lichner P.
Eszjog Gross Henrik Károlvnak Greguss Ágostontól magyarított kézikönyve 

szerint hetenként 3 óra. Csecsetku S.
Elméleti bölcsészet, né eszerint bevezetés a bölcsészeibe, metaphysika és észlrges 

lélektan füzetek szerint hetenként 3 óra az első félévben; a másodikban pedig a böl
csészet története Purgstaller szerint 3 órában. E m ericzy L.

A  magyarhoni prot. egyház története és m. prof. egyházjog füzetek szerint 
hetenként 3 óra. Németh S.

Héber nyelvtan Ballagi Mór nyelvtana szerint. Genesis 15 — 19; Salamon 
példabeszédei 7 és 8 fejezet; Bírák könyve 1 —8 és Deborá éneke fordítva, fejtegetve 
és könyv nélkül betanulva. Hetenként 4 óra. Erump S.

Cosmologia füzetek szerint hetenként 2 óra. Székcsik T.
Bibliai tót nyelv hetenként 2 óra. Liskíl S.

Hetenkénti óraszám: 25.

B .  A  t u d ó s  k ö z é p -  é s  a l s ó t a n n d á b a n .

Nyolczadik osztály.

O s z tá ly fő n ö k : Fuchs A lbert.
Vallástan 2 óra: keresztény erkölcstan füzetek szerint. S'ilikÓ V.
Latin nyelv 5 óra: Cicero epist. sei. pars 1. mintegy 130 levél és de officiis 

' egészen. — Tacit. annak I. 1 — 3, 16 — 79, II. 5 — 77, III. 1 — 18, IV. 33 — 35, 
49 — 51, 6 1 - 6 9 ,  XIII. 15— 16, 3 4 — 39, 53 — 58, XIV. 4 -  11, 51 — 58, 
XV. 38 — 7 1 , XVI. 1— 4, 21 — 35. —  Horat. II. 1, 2, 3. 15. III. 8 . 24. 
IV. 2, 3, 4, 5. Sat. I. 1. v. 1 — 75. Epist. 1., 8 . epist. ad Pisones sclect. —  Irályi 
dolgozatok tanodában és otthon; Thuc. és Hóm. részben latinra fordíttatott.

Lichner P.
Hellen nyelv 5 óra: Platon Protagorasa. Thucyd. I. 1, 2, 24 —31,  4 4 — 53, 

89, 93, 126 139, II. 1 — 7, 18 — 28, 34, 47 — 50, 75 — 78, XIII. 20 — 25,
70 — 8 1 , 94 — 9 8 , 1 1 2 -  116, IV. 1 — 9, 11 — 16, 21 — 41, 6 6 - 7 5 ,  90, 
9 1 , 9 6 — 101,  107 , 112. — Hellenre fordíttatott Lichner gyakorlókönyvéből 
34 — 98 f. és Cicerónak nehány könnyebb levele. Az érettségi vizsgára készülők külön 
oktatást is kaptak, ingyen. Lichner P.

Magyar nyelv 3 óra: a magyar irodalom története, a reformátiótól 1848-ig; 
elemező szépészet, irályi dolgozatok; szavallás. Németh S.

Német nyelv 3 óra: a német irodalom történetének befejezése; olvasmányok 
Mozart olvasó könyvének II. részéből; Írásbeli dolgozatok tanodában és otthon.

Tamaskó 1.
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Történelem és fö ldra jz  3 óra: Ujabbkori. vágj is a harminczéves háborútól az 
1815-ig nyúló történetek, különös tekintettel magyarországra; osztrákbirodalom 
staf isti kaja. Kézikönyv: Pütz V. újkori történettan alaprajza. Németh S-

Mennyiségtan 1 óra: határozatlan egyenletek megfejtése, síkháromszögtan, kúp
szeletek, ellipsis, parabola, hyperbola; analyticai mértan; Moczniknak Arensteintot 
magyarított kézikönyve szerint. Fuchs A.

Természettan 3 óra: statica , dynamica, hydrostatica, hydrodynamica , aerosta- 
tica, aerodynamica, hullámzástan, hangtan, fénytan, csillagászat elemei, Fuchs szerint.

Fuchs A.
Bölcsészeti elötan 2 ó ra: tapasztalati lélektan Beck szerint. Em ericzy fi-

Héti órák: 27.

Hetedik osztály.

O sz tá ly fő n ö k : Németh  Sándor.

Vallástan 2 óra: erkölcstan füzetek szerint. S itn kÓ  V.
Latin nyelv 5 óra: Cie. orat. in Verr. IV. de signis. Cic. epist. sei. 50 levél; 

Horat. I. 2, 3, 12, 24, 34, 35, 3 8 ; II. 2, 3, 0, 7, 9, 10, 1 4 -  18; 111. 1, 2, 
23, 24, 29, 3 0 ; IV. 2 — 5, 7. Epod. 2. 7, 13, 16. Carm. sec. (oro. 13 — 20) Sat.
I. 9. II. 6, 7 9 — 1 17. Epist I. 2. Catullustó! 3 versezet, Martialistól 4. könnyű 
irályú latin elbeszélés 24- Irály! rögtönzetek és otthoni gyakorlatok. Lichner P .

Hellen nyelv 4 óra: Ilotuer II. 20. 21, 22 ének. Demosth. 1. beszéde Philippos 
ellen és a békéről; két havonkénti munka. Krump. S .

Magyar nyelv 2 óra: a magyar irodalom története a reformátióig Toldy Ferencz 
szerint, olvasmányok; havonként 2 dolgozat. Németh S .

Német nyelv 3 óra: a német irpdalom története, olvasmányok Mozart olv. k. 
Il-dik részéből, irályi gyakorlatok. T ttm a s k ó  I.

Történelem 3 óra: N. Karol vt ól a 30 éves háborúig. Kk. Pütz V. Németh S .
Mennyiségtan 3 óra: tudományos ismétlésé az elemi műveleteknek, láncztörtek, 

az arányok átalakítása, hatványozás, képzeleti mennyiségek, első rendű egyenletek egy 
és több ismeretlennel, magasb rendű egyenletek, logarithmusok, sorzatok. Tudományos 
mértan. Kk. Mocznik után Arenstein fordítása. Fuchs A.

Természettan 3 óra: hévtan, delejesség, dörzsberz, érintkezési herz, vegytan, 
meteorológia, Fuchs szerint. Fllc/lS A.

Bölcsészet 2 óra: gondolkodástan Beck J. szerint. E m ericzy L.
Hetenkénti óraszám: 27.

Hatodik osztály.

Os z t á l y f ő n ö k :  Kr ump Sámuel .

Vallástan 2 óra: hittan, a kér. egyház története a reformátióig füzetek szerint.
Krump S .

Latin nyelv Bóra:  Sallust. de couj. cat. 1 — 6, 20 — 50, 5 2 — 61. — Virg
ilen. IX. 176 — 450. — Cic. or. in Catilinam I. — Virg. Acn I. 1— 70, 76 — 3 1 4> 
4 1 1 — 415,  419 — 466, 494 — 646, 6 9 7 — 709, 7 2 3 — 756. — A latin mon
dattan s verstan főszabályainak ismétlése Schultz Férd. nyelvtana szerint, irályi gya
korlatok az iskolában és otthon. Eiskd S •
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Hellen nyelv 5 óra: Horn. Ilias II. 14 és 15 ének. — Herodot I. 112 fejezet. 
A nyelvtan ismétlése. Havonként 3 munka. Krump. S.
2 Magyar nyelv 2 óra: az irálytan második része, magyar verstan s ezzel össze
függő szövegfejtegetés; a szebb költemények emlékelése; havonként két irály. .

Németh S.
Német nyelv 3 óra: olvasókönyv Mozart I. r . , költészeti remekművek magya

rázata, emlékelése; Írásbeli dolgozatok, havonként 2 otthoni dolgozat. TumushÓ 1.
Történelem 3 óra: a rómaiság története, s a középkori történetek N. Károlyig.

Németh S.
M ennyiségtant óra: Algebrából: ellenkező mennyiségek, 4 mütételek egész és 

osztott algebrai mennyiségekkel, vegyes mennyiségek igazítása, közszorzónak kieme
lése, hatványozás, gyökmennyiségeknek átváltoztatásaa négy műtétel gyökmennyi
ségekkel, első rendű egyenletek egy ismeretlennel tudományos és terjedelmes meg
fejtése, átváltoztatása az arányoknak egyenletté és megfordítva, tiszta másodrendű 
egyenletek egy ismeretlennel. — M értan: Planimetria és Stereometria füzetek szerint.

Fuchs A.
■ Természetrajz 2 óra: ásványtan és növénytan Mihálka szerint. Bothár D.

Hetenkénti óraszám: 26.

Ötödik osztály.

Os z t á l y f ő n ö k :  Emer i czy  Lajos.

Vallástan 2 ó ra : közösen a hatodik osztálylyal. Krum p S.
Latin nyelv 6 óra: Livius, Rothert szerint; Ovid. Metam. 600 vers; latin 

írgyakorlatok hetenkint egy órában. E m ericzy L.
Hellen nyelv 5 óra: Xenophon Anabasisából Schenkl Chrestomatiája szerint 

6 darab; Homer lliasából 600 vers; a nyelvtannak bővebb ismétlése Lichner hellen 
nyelvtana és gyakorló könyve szerint. Em ericzy E.

Magyar nyelv 2 óra: irály tan, kötetlen s kötött alakú szöveg fejtegetése, köl
temények emlékelése; havonként két irály. Németh S.

Német nyelv 2 ó ra : olvasókönyv Mager II. nyelvtani és elemezés! olvasás, beta
nulás, Írásbeli dolgozatok. T u m u s k ó  1.

Történelem 3 óra: Ókori történelem Görögországnak meghódításáig a rómaiak 
által; ókori földrajz; földképek készítése. Csecsetku S.

Mennyiségtan 4 óra : közönséges és tizedes törtek terjedelmesen és tudományosan, 
mérték, sokas, második hatványa és gyöke egész és tört mennyiségeknek, viszonyok, 
arányok! Felsőbb nézlettan füzetek szerint. Fuchs A.

Természetrajz 2 óra : Zoologia Mihálka szerint. Bothár 1).
Hetenkénti óraszám: 26.

Negyedik osztály.

Os z t á l y f ő n ö k :  Bo t há r  Dániel .

Vattást an 2 ó ra : erkölcstan Székács kátéja szerint; reformatio története, s a 
magyarhoni ev. egyház rövid története füzetek szerint. Csecsetku S.
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Latín nyelv 6 óra. igék, különösen a módok és idők kellő használata Dünnebier 
latin fordítni, példák III folyam a szerint. Olvastatott és elemezve fordíttatott Jul. Caesar
nak de bello gall. I. II. —  Ovid. Met. 1.89 — 112. II. 680 — 707. VIII. 183— 234, 
6 1 9 — 714 fordítva és betanulva. írásbeli dolgozatok hetenkint. Michaelis V.

Hellen nyelv 4 óra: a fu  igék és az a> igék megtoldott jelenidői tővel Lichner 
nyelvtana és gyakorló könyve szerint. írásbeli dolgozatok. Michaelis V.

Magyar nyelv 2 óra: mondattan, körraondatolc, levelek, fordítások németből 
magyarra és megfordítva, válogatott költemények emlékelése, Írásbeli dolgozatok.

S zék  esik T.
Német nyelv 2 óra: olvasókönyv Mager II. r., elemezési olvasás, fordítás, be

tanulás, Írásbeli dolgozatok. Tamaskó 1.
Történelem és fö ldra jz  3 óra: újkori történetek Beck Józsefnek magyarított tan

könyve szerint; második félévben honisrae. Csecsetka S.
Mennyiségtan 3 óra: számtan : viszonyok, egyszerű s összetett arányok, kamat

számolás, olaszszabály, mértékek és pénzek egymásrai reductiója, társaságszabály, 
lánczszabály, hatványozás és gyökkivonás. Nézlettan : a három-, négy- és sokszögek 
fősajátságai, ezen idomok átalakítása és osztása, a térfoglatat kiszámítása s a három
szögek hasonlósága. K. k. Moznik eredetiben és fordításban. Bothár D.

Természettan 3 óra: az egyensúly és mozgás nevezetesb törvényei, s ezeknek 
alkalmazása azon tünemények magyarázására, melyek a közéletben leggyakrabban for- 
dúlnak elő ; hangtan, fénytan, mathematikai és természettani földrajz Schabus eredeti
és magyarított kézikönyve szerint. Székcsik ľ.

' \
Hetenkénti óraszám: 25.

Harmadik osztály.
Os z t á l y f őnök :  Li ska Sámuel .

Vallástan 2 óra: közösen a IV. osztálylyal. Csecsetka S.
Latin nyelv 6 óra: mondattan Schultz Férd. magyarított mondattana szerint; 

Corn. Nép. 8 életrajz fordíttatott, elemeztetett, s egy része emlékei tetett is; latin ver
sek emlékelése Siebelis Tiroc. poeticumból; írásbeli dolgozatok. Liska S.

Hellen nyelv 5 óra: olvasás, a névszó rendes alaktana és az w igék rendes alak
tana Lichner nyelvtana szerint; Lichner gyakorlókönyvéből fordíttatott 1— 72 gya
korlat ; Írásbeli dolgozatok iskolában és otthon. Liska S.

Magyar nyelv 2 óra: szóragozás és szóképzés szabályai Varga J. nyelvtana 
szerint, Írásbeli dolgozatok, olvasmányok és elemezések Gáspár olvasókönyvéből; 
válogatott költemények emlékelése. Székcsik T.

Német nyelv 3 óra: olvasmányok, fordítások és emlékelések Mager olvasókönyve 
I. szerint. Tamaskó 1.

Történelem és fö ldra jz  3 ó ra : Középkori történelem Krisztus születésétől a 
reformatióig különös tekintettel hazánkra Beck J. magyarított világtörténeti tankönyvé 
szerint. Csecsetka S.

Mennyiségtan 3 óra: számtan, tizedes törtek, számvetés többnevű számokkal, 
viszonyok, egyszerű arányok, hármas szabály. Nézlettan: három-, négy- és sokszögek. 
K. k. Moznik eredetiben és fordításban. Bothár D.

Természettan 2 ó r a : Ásványtan Hanák szerint. Második félévben termé
szettan: a testek általános tulajdonságai; halmazállapot; a hévnek hatása; a testek
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erőssége, össztartás, tapadás, hajrsövesség. A testek elemei és vegytani összekötte
tései. K. k. Schabus. Bofhár és Székcsik.

Hetenkénti óraszám: 26-

második osztály.

Os z t á l y f ő n ö k :  Gra i l i ch  József .

Vallástan 2 óra: erkölcstan az Isten, magunk és mások iránti kötelességek. 
Kegyszerek. K. k. „Leitfaden für die Confirma,ideu“ eredetiben és magyar fordításban.

Grailich J.
Latin nyelv 8 óra: melléknevek fokozása, névmások, számszók, rendes igék 

hajtogatása, gyakorlati alkalmaztatása szóval és Írásban, segéd és rendhagyó igék haj
togatása k. k. Diinnebier. Grailich J.

Magyar nyelv 2 óra : név- és igeragozás Grailich nyelvtana szerint, szó és írás
beli gyakorlatok, olvasás és fordítás Gáspár olvasókönyvéből, cinlékelés. Grailich J.

Német nyelv 2 óra: a beszédrészek ismertetése, s nyelvtani szabályok Bohra és 
Steinert nyelvtana szerint, olvasás Mager 1. olvasókönyve szerint; helyesírási gyakor
latok. Grailich J.

Történelem és fö ldra jz  3 óra: ókori földrajz és történelem Beck J. tankönyve
szerint. Michaelis V.

Mennyiségtan 3 óra: számtan: közönséges és tizedes törtek. Nézlettan: három
szögek Moznik kézikönyve szerint. Bofhár D.

Természetrajz 2 óra: hüllők, halak. Növénytan Hanák szerint. Bofhár D.
Hetenkénti óraszám: 22.

Első osztály.

Os z t á l y f ő n ö k :  Mi chae l i s  Vi lmos.

Vallástan 2 óra: keresztény hittan, „Leitfaden für die Confirmanden“ és magyar 
füzetek szerint. Grailich J.

Latin nyelv 8 óra: rendes-alaktan: a névszó s ennek ejtegetése a nemi szabá
lyokkal együtt; a melléknév, annak ejtegetése és fokozása, számnév, névmás, sum ige 
s az első igehajtogatás Schnitz Férd. s vele párhuzamban Varga J. latin nyelvtana 
szerint — s ugyanazon szerző olvasókönyvének nyomán szó- és Írásbeli fordítások; 
Írásbeli dolgozatok. Michaelis T7.

Magyar nyelv 2 óra: nyelvtani szabályok Varga J. szótana szerint. A német- 
ajkúakuak Samarjai magyar nyelvtana szolgált kézikönyvül. Gáspár — Kovácsi olvasó
könyvéből válogatott olvasmányoknak fordítása, nyelvtani elemezése és emlékelése.

Székcsik T.
Német nyelv 2 óra: nyelvtani szabályok Samarjai német nyelvtana szerint; 

olvasókönyv Mager 1. fordítások emlékelések. Székcsik T.
Földrajz 3 óra: előismeretek a mathematikai és physikai földrajzból füzetek sze

rint. Politikai földrajz Bellinger kézi könyve szerint magyar és német nyelvben.
Székcsik T.

Mennyiségtan 3 óra: számtan: a négy első mi velet egész számokkal, számok 
oszthatása, közönséges törtszámok. Nézlettan: vonalok és szögek. K. k. Moznik magyar 
és német nyelvben. Bofhár D.



Természetrajz 2 óra: emlősök, rovarok, pankányok, héjanczok és gyűrunyök 
Hanák szerint. B o th á r  D .

Hetenkénti óraszám: 22.

F e lté te le s e n  köt e l ez ő  ta n tá rg y a k .

]. Tót nyelv hetenkénti 2 órában. .
2. Ének hetenként 2 óra. A mindkét tápintézetbeli tanulókra nézve kötelező.

A tanítás ingyen adatik.
3. Rajzolás hetenként 4 óra. A tanulók száma: 39. Havonkénti fizetés 1 pft.
4. Franczia nyelv.
5. Szépírás.

C .  A  r e á l i s k o l á b a n .
Az algymnásiummal egybe van kapcsolva az alreál vagy fe lső  pólyáéi tanoda, 

melynek feladata czélszerű oktatásban részesíteni a leendő iparosokat, különös tekintet
tel lévén a leendő kézmívesekre és kereskedőkre. Ezen iskola alapittatott 1 8 5 */7 tanév 
kezdetén s álland 4 osztályból. Az 1 8 5 7/8 tanévben fenállt az I. és If. osztály, a jövő 
tanévben létre jön a harmadik s egy év múlva a negyedik is. A tannyelv magyar és 
német. Az előadott tantárgyak:

Az első osztályban.
Vallástan 2 óra: közösen az 1. g. osztálylyal.
Magyar nyelv 2 óra: közösen az 1. g. oszt.
Német nyelv 2 óra: közösen az 1. g. oszt.
Uzletirdly 1 óra: a levélírás szabályai, s ezeknek alkalmazása. Magánügyi fogal

mazások: hirdetmények, számlák, uyugtatványok, vevények, térítvények, bizonyít
ványok stb. Füzetek szerint magyar és német nyelven. Székcsik  T.

Földrajz 3 óra: közösen az I. g. oszt.
Mennyiségtan 3 óra: közösen az 1. g. oszt.
Gyakorlati számtan 2 óra: tizedes törtek elmélete és alkalmazása összeadás, 

kivonás, szorzás és osztásnál; bontás és összevonás. Gyakorlás az arányok megoldásá
ban az egyszerű hármasszabályban előbb egész, azután tört és vegyes számokkal; füze
tek szerint. Székcsik  '1'.

Természetrajz 2 ó ra: közösen az I. g. osztálylyal.
Rajzolás '6 óra. A realistákra nézve kötelező. A tanításért mit sem fizetnek.

König H.
Hetenkénti óraszám: 23.

Második osztály.
Vallástan 2 óra: közösen a II. g. osztálylyal.
Magyar nyelv 2 óra: közösen a II. g. oszt.
Német nyelv 2 óra: közösen a II. g. oszt.
Úzletirály 1 ó ra : magánügyi fogalmazások. Székcsik  T.
Földrajz 2 óra: az osztrákbirodalom egyes tartományainak részletes leírása; 

németország földrajza Hauke szerint. Székcsik  T.
2
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Történelem 3 óra: közösen a II. g. osztálylyal.
Mennyiségtan 3 óra: közösen a II. g. oszt.
Kereskedelmi számtan 2 óra: tizedes törtek, bontás és összevonás, egyszerű 

hármasszabály, kainathányolás, olaszgyakorlat. Székcsik T.
Természetrajz 2 óra: közösen a II. g. oszt.
Rajzolás 6 óra. K ö tlh J / /•

Hetenkénti óraszám: 25.

Harmadik osztály.
Vallástan 2 óra: közösen a III. g. osztálylyal.
Magyar nyelv 2 óra: közösen a III. g. oszt.
Német nyelv 3 óra: közösen a III. oszt.
Üzletirály 1 óra: a közéletben előforduló üzleti fogalmazások gyakorlatokkal; a 

váltó és bánküzlet legegyszerűbb esetei; az egyszerű könyvvitel, füzetek szerint.
Székcsik T.

Földrajz 2 ó ra: éjszakeurópai országok, Ázsia, Afrika, Amerika és Austrália 
Hauke szerint. Székcsik 1

Történelem 3 óra: közösen a III. g. oszt.
Mennyiségtan 3 óra: közösen a III. g. oszt.
Kereskedelmi számtan 2 óra: összetett arányok alkalmazása az összetett hármas* 

szabályra, összetett kamathányolásra , társas- és vegyítés-szabályra Moznik szerint.
Székcsik T.

Természettan 2 óra: Ásványtan Hanák szerint. Második félévben természettan; 
közösen a III. g. oszt.

Technológia és áruisme 2 óra. Székcsik T.
Rajzolás 6 óra. - König H.

Hetenkénti óraszám: 28.

D. A vasárnapi iskolában

Főtisztelendő Stromszky F. S. Ur vezetése mellett tanítanak Handl J. és Pro- 
hászka A. A tanonezok száma: 120. —  Ezzel egybefügg a vasárnapi rajziskola 
is, melynek tanítóját az egyház fizeti, s a tanonezok ingyen oktatásban részesülnek.

E. A z alsó polgári iskola.

Az alsó polgári iskolák is tartoznak a lyceumí igazgatóság alá. Van Pozsonyban 
jelenleg 4 polgári fiúosztály és ugyanannyi leányosztály, s a Virágvölgyi külvárosban 
két vegyes osztály. Az iskolai tanács ezen iskolák számára új tantervet és szerkezetet 
kidolgozván azt a Ntű egyházi gyűlésnek megerősítés végett át is nyujtá, mely ha el- 
fogadtatik a jövő tanévben szerinte folyand a tanítás. Ezen osztályokban mint rendes 
tanítók működnek: Handl, Prohászka, Csáder, Nittnaus, Zlocha, Korcsék. B ek
kor és Martinus; Schurig mint énektanitó. A tanulók száma a IV. polgári osztályban 
73, a III. 69, a II. 44 az I. 61; öszvesen 247. A IV. leányisk. 5 7 , a III. 60, a 
II. 24, az I. 3 0 ; öszvesen: 171. A Virágvölgyi felső osztályban van 41 fiú és 
41 leány, az alsó osztályban pedig 60 fiú és 51 leány; öszvesen: 193, Áz elemi 
oskolák tanulóinak öszves száma tehát: 611.
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J e g y z e t e k .
1. A pozsonyi egyházközség lyceumáf, kivált annak felsőbb osztályait a magyar

honi evangyelmi egyház igen fontos létegének tekinti; miért ezek iránt is szintoly 
atyáskodó indulattal viseltetik, mint a saját gyermekeinek kiképzésével foglalkozó pol
gári és elemi iskolák iránt. Tanintézetünk a magyarhoni ev. egyház anyaiskolája: azért 
a felső osztályokban és theologiai intézetben a tannyelv magyar, az alsó osztályokban 
magyar és német. Az annyira szükséges német nyelv tanítására kellő gond fordíttatik. A 
német nyelv és a német irodalom története valamennyi osztályban német nyelven taníttatott.

2. A  bibliai tótnyelv feltételesen kötelező tantárgy. A kezdők osztályában heten
kénti 2 órában tárgyaltatott: a bibliai tótnyelv alaktana és mondattana füzetek szerint; 
Írásbeli dolgozatok, szavallás. Olvasókönyvül használtatott a biblia. A haladók osz
tályában adatott elő a tót egyházi irodalom története a könyvnyomtatás feltalálásától 
a jelenkorig; a nyelvtan főszabályainak ismétlése, fogalmazási gyakorlatok, szavallás. 
— Főiskolánk ezen intézkedése által gondoskodik a leendő tót lelkipásztorok kiképez- 
tetéséről, alkalmat szolgáltatván minden theologusnak azon nyelv alapos megtanulására, 
melyen legszámosb gyülekezeteinkben az Isten igéje hirdettefik. A lelkes buzgalmú po
zsonyi gyülekezet e tekintetben is nem annyira saját mint inkább az egyetemes magyar
honi ev. egyház érdekeit szivén hordja s tetemes áldozattal elő is segíti, midőn a tót
nyelv tanárának évenként saját pénztárából fizet 470 forintot pp., mert az e czélra 
szánt alapítvány nem jövedelmez többet 180 forintnál pp. — Legyenek tehát a po
zsonyi gyülekezetnek ezen érdemei a távollevő hitsorsosinktól is elismerve s hálás emlé
kezetükbe ajánlva.

3. A theologiai s felgymnásiumi osztályok tanulói, kik a néptanítói hivatalra 
készülnek, a rendes tantárgyakon kivül még külön oktatásban is részesültek. A hellen 
nyelvtanulására nem köteleztetnek, de a helyett oktatást nyernek a neveléstanban és 
tanmódban, az énekben, harmóniatanban, zongorázásban és orgonálásban. Tudjuk, 
hogy hazánkban sajátságos viszonyainknál fogva számos oly egyházközség létezik, hol 
a tanító az isteni tiszteletnél igen gyakran a lelkész helyét pótolja, vagy hol a lelki
pásztor egyszersmind tanító is. A pozsonyi lýceum, mint egyházi tanintézet, főfelada
tának tartja, hogy az egyháznak buzgó, ügyes és evangyelmi szellemű hivatalnokokat 
neveljen. Az egyháznak pedig nemcsak lelkipásztorokra, hanem czélszerűen kiképzett 
tanítókra is van szüksége. Ez egyedüli oka ebbéli intézkedésünknek: mert mi azon 
reménynyel kecsegtetjük magunkat, hogy az így kiképzett ifjak azon készültséggel és 
kellékekkel birandnak, melyek nálunk a néptanítói hivatal áldásteljes viselésére szük
ségesek. Igen jól ismervén hazai egyházunk szegénységét egy különálló tanítóképez- 
dének felállítását nem is tervezgetjük. Nálunk egy tanári széknek felállításával lehetne 
ezt is elérni; mert a többi kellékek u. m. a zene-és énektanító, a szükséges taneszközök 
és jótékony intézetek már meg vannak. Ezen ügyet az illetőknek figyelmébe és hat
hatós pártfogásába ajánljuk.

4. Jövő tanévben az első theologiai osztályban a bölcsészeti tudományok nagyobb 
kiterjedésben fognak taníttatni, mint c tanévben. A in. kormány tanterve szerint a 
bölcsészeti tudományok a gymnásiumból kimaradtak. A prot. egyház érdeke kívánja, 
hogy a bölcsészeti tudományok a felsőtanintézetekben ápoltassanak. E bajon gyökere
sen csak az egyetemes egyház segíthet, egyes töredékei, ha oly nagyok is, kellőleg 
nem intézkedhetnek.

5. A pozsonyi ev. főiskolának szelleme a prot. közönség előtt eléggé'ismeretes. 
Legszentebb kötelességének tartja, hogy a gondjaira bizott ifjúság kebelében minden

2 *
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alkalommal s minden tantárgynál a dicsőségesen uralkodó cs. kir. Ház iránti szeretet, 
tántoríthatlan hűség és engedelmesség érzete buzgóan ápoltassák és szilárdítassék. 
Hasonló hűséggel és buzgalommal ragaszkodik vallásához s szeretett egyházához; miért 
mint eddig úgy ezentúl is evang. tanintézet akar maradni, s egyházunk szolgálatában 
és szellemében működni. Magáéinak vallja a nagy reformátorok elveit: „Scholae sunt 
pars ecclesiae;“ és „Schulen sind die edelsten Kleinodien der Kirche.“ — Az ifjúság 
keblében a vallás iránti szeretetet, és az annyira szükséges törvényesség iránti tisztele
tet akként igyekszik meghonosítani, hogy egyházunk intézeteit, jogait, s törvényeit 
maga is tisztelvén magán érdekek kedvéért óvakodik oly jogokról rendelkezni, me
lyekről csak az egyetemes egyház rendelkezhetik jogosan és törvényesen.

V.
T a n e s z k ö z ö k

I. Könyvtárak.
1. A  nagy könyvtár épen most rendeztetvén és állíttatván fel, róla a jövő tan ' 

évi tudósítvány adand bővebb értesítést. Jelenleg csak azon nagylelkű jóltevők nevei1 
közöljük, kik az 1 8 5 %  tanévben becses adományaikkal járultak ezen könyvtár 
gyarapításához, névszerinti Amerikán Unitarian Association 3 kötettel, Tischendorf 
lipcsei egyetemi tanár az általa kiadott hellen ríj szövetségnek 1 példányával, 6’ lap 
palimpsestosi és codexi hasonmással és 3 füzet nyomtatványnyal, Mauke jénai könyv
árus 3 munkával összesen 4 kötetben; a cs. kir. pozs. Helytartósági Osztály 1 kötet
tel, méltóságos Bartal György cs. kir. udv. tanácsos stb. 1 nagybecsű munkával 
3 kötetben, Corelly cs. kir. nyug. százados 11 technikai szakú munkával 16 kö
tetben a hozzá tartozó rajzokkal, Bartholomaeides lelkész 14 fiizetke önéletrajzi 
vázlattal, Hunfalvy Pál magyar akadémiai tag és könyvtárnok 2 füzettel, Kilián pesti 
könyvárus 2 füzettel, Knauz Nándor iró 1 füzettel, Schröer K. Gy. reáliskolai tanár 2 
kötettel, Terray Károly rimaszombathi tanár 1 füzettel, Lang Gusztáv orvostudor 
1 nagy kőrajzképpel, Imely Gusztáv levéltárnok 7 igen becses lithograph. képpel, 
nagytiszteletű Simkó Vilmos lelkész és lyceumi tanár 1 könyvvel, nagytiszteletű Ge- 
duly Lajos lelkész 2 igen becses könyvvel, Lichner Pál tanár 10 könyvvel, Tamaskó 
István tanár 3 k., Emeritzy Lajos tanár 1 k ., Liska Samu tanár 2 k ., Krump Samu 
tanár 1 k., Székcsik Tamas reáltanár 8 d. programmával, Schurig Volkraár énektanár 
1 füzettel, Koren István hittanuló 1 k., Schedius Lajos, jogtanuló 2 k., Zelenka Pál 
hittanuló 6 kötetből álló munkával, báró Kaas Ivár VII. oszt. tanuló 1 folyóirattal, 
Urszinyi Béla és Dezső VII. oszt. tanulók 5 kötetből álló munkával, Horváth László 
VI. oszt. tanuló 2 munkával 3 kötetben, Horváthy Albert 1 munkával 3 kötetben. 
Emericzy Lajos tanár 2 becses munkával 1 2 kötetben.

A tanuló iljuságnak olvasni szerető része szorgalmasan használó ezen könyvtárt.
2. A  Trencsánszky-Sokféle könyvtár a régi lýceum épületének egyik teremében 

állíttatott fel. Őre Simkó Vilmos. Van benne 2500 kötet. Alapítványából minden 
évben szereztetik meg a Darmstadtban megjelenő „Allgemeine Kirchenzeitung.“ — 
Ezzel kapcsoltatott egybe a jeles 850  kötetből álló Sok-könyvtár, melynek díszei a 
nagybecsű kül- s belföldön megjelent botanikai művek, és a római remekíróknak Lon
donban megjelent pompás kiadásaik.

3. A  tanuló ifjúsági könyvtárak a többiektől elválasztva a könyvtárnak külön 
részét képezik. A magyar könyvtár áll 1011 kötetből, a tótkönyvtár pedig 1686 
kötetből.
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II. Muzeum.

1. A  természettani gyűjtemény őre: Fuchs Albert tanár. A gyűjtemény szép, 
tágas teremben fül van állítva, s évenként részint vétel részint ajándékok által gyara
podik. Van benne az erőtanhoz tartozó gép, gépminta és eszköz 75; mérszer 2 9 ; 
testtani tárgy fából 3 5 , papírból 20 , sodronyból 5; föld- s égiteke 11; fénytani 
eszköz 6 8 ; delej 10 d.; berz-gép és eszköz 2 7 ; hévtani eszköz 11; vegytanhoz 
szükséges gépek és szerek 4 3 'd .; gazdászati gépminta 18; esztergálygép; 7 kép.

2. A természetrajzi gyűjtemény, Bothár tanár felügyelete alatt, bir: csigolás 
állatokból 131 fajt 176 példányban, ízállatokból 117 fajt 700 példányban, puhá- 
nyokból 160 fajt 500 példányban. Növénytani gyűjteményben van 2502 faj 4829 pél
dányban, s az ásványtaniban 140 faj több mint kétezer darabban. Ezen gyűjtemény 
részére a Zechmeister család ajándékozta szép és értékes ásványgyűjteményét, melyhez 
a szükséges szekrényeket ajándékozá t. ez. Kania János Űr. Főtiszt. Stromszky úr 
ajándékozott egy kövűlt czápafogat, Hackenberger Károly úr 3 tengeri csigát s egy 
halat.

VI

Jótékony intézetek.
A magyar prot. tanintézeteknek egyik kitűnő oldalát képezik a jótékony intézetek, 

melyeknek segedelmével a szegényebb sorsú ifjaknak is alkalom nyújtatik magok kiké- 
peztetésére. Ezek közöl első helyre teendők a tápintézetek, melyek közvetve mind az 
egyházra mind az államra igen jelentékeny hasznot árasztanak. Hány jeles hivatalnokot 
nyert az egyház és az állam, ki csak a tápintézetek segítségével lehetett azzá, a mi lett? 
Bukjanak tápintézeteink s rövid idő múlva lelkipásztorok s tanítók nélkül maradunk. 
Hála légyen dicső őseinknek, kik ezen áldásteljes intézeteknek alapítói, s hála a lelkes 
pozsonyi gyülekezetnek, mely a gondjaira bízott intézeteket mindenkép ápolja, segíti, 
s alapítványaiknak lelkismeretes és pontos kezeléséről gondoskodva felettük atyailag 
őrködik. Ha iskoláinknak főfeladata az egyházi hivatalnokok kiképezfetése, akkor 
tápintézetek nélkül nem is gondolhatok. Újabb időkben, mint látszik, hitsorsosink 
erről elfelejtkeztek, mert különben annyi új iskolák tervezgetésével aligha léptek 
volna fel.

Nem volna-e czélszerűbb s a közegyházra nézve is üdvhozóbb, ha oly szép ala
pon, mint a minővel a pozsonyi főiskola már bir, közös erővel oly tanintézetet emel
nénk, mely egyházunk jelen szükségeinek is megfelelne s díszére is szolgálna, mintha 
e helyett megoszolt erővel "több tanintézet felállításához fogunk, s nagy áldozatok mel
lett is egyet sem leszünk képesek kellőleg szervezni s jövőjét biztosítani? Nem tarto
zunk azok közé, kik minduntalan emlegetik, hogy híveinkben kihalófélben van az ada
kozási készség. Mi a hibát nagyrészt, a tervezgetőkben találjuk, kik gőzerővel rövid idő 
alatt azt akarják létrehozni, mit őseink egy század alatt hoztak létre. Van-e az ilyen 
felfújt tanintézeteknek szilárd alapja? azt megmutatja a közel jövő. Véleményünk sze
rint egyházi főbbjeink, lelkészeink s hitsorsosink általában oly nagy áldozatokat hoz
nak egyházi szükségeinkre mint dicső őseink. Hogy ítéletünk igazságos s elfogúlatlan 
lehessen, vegyük tekintetbe a változott viszonyokat, valamint a tanintézetek jelen 
szükségeit. Az előtt aránylag igen kevésbe került egy gymnásium fentartása. A két 
vagy három tanárnak csekély fizetését elbírták az egyes gyülekezetek is, a hiányt 
pótolá a tandíj. Akkor főgond fordíttatott a jótékony intézetek felállítására, mert ezek
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segedelmével növekedvén a tanulók száma növekedett a tanárok jövedelme is, s tanul
hatván a szegényebb sorsú ifjak is, gondoskodva volt, hogy az egyház papok és tanítók 
nélkül ne maradjon. De a viszonyok változtak, ha tanintézeteink régi jó hírét továbbra 
is akarjuk fentartani szükséges, hogy azokat a kor szükségeihez képest átalakítsuk. De 
erre sok pénz kell, hogyan fogjuk azt előteremthetni ? Csekély véleményünk szerint 
úgy, ha az őseink által vetett alapon tovább építünk, még pedig nem nyakrafőre, ha
nem meggondoltan s szilárdan. A mely tanintézet jótékony intézetekkel bír, s képes 
kimutatni, hogy 8 , 10, vagy 12 tanárnak állandó fizetést tud biztosítani, ott könny- 
nyebben lehetend még a hiányt pótolni, mint a hol semmi sincs. Csak azon tanintézetnek 
van szilárd alapja, s biztos jövője, mely tanárait vagy az alapítványok kamataiból, 
vagy az egyes gyülekezetek által felajánlott évenkénti fizetésekből képes fizetni. A po
zsonyi gyülekezet nem tartja czélszerűnek az oly eljárást, mely csak a tanárok számát 
növeli, de fizetésök biztosításáról kellőleg nem gondoskodik. A pozsonyi egyházé 
tekintetben másképen intézkedett, még pedig minden zaj és kürtölgetés nélkül.

Mindenek előtt pénzbeli ügyeit jó rendbe hozta, s alapítványainak czelszerű keze
léséről s jövedelmeinek szaporításáról gondoskodott. E helyt rövideden kinyilatkoztat
hatjuk, hogy főiskolánk alapítványai az újabb időkben nem szenvedtek semmi csor
bulást, sőt inkább részint a behozott szigorú ellenőrködés és takarékosság részint új 
alapítványok által örvendetes módon növekedtek. A tanárok állandó évi fizetéssel lát
tattak el s többeknek fizetése ez évben is javíttatott. Nálunk elébb szereztetik meg a 
pénzalap, s azután csak választjuk az új tanárt. Ezen eljárásunk lassú ugyan, de an
nál biztosabb. Hát az erre szükséges pénzt hogyan szerzi meg. az egyház? Legelőször 
is bele nyúl, még pedig igen mélyen, saját erszényébe, azután segedelemért fordúl az 
egyes egyházakhoz és jótevőkhöz. A pozsonyi gyülekezet tagjai egyházi s iskolai szük
ségek fedezésére fizetnek évenként közel ötezer forintot pp. Pedig erre önkényt köte
lezték le magokat Hol annyi áldozatkészség s vallásszeretet található, mint a pozsonyi 
gyülekezetben, ott a hosszú magasztalás szükségtelen.

Régi időkben az iskoláknál főgond fordíttatott az ösztöndíjak és tápintézetek alapít
ványaira, jelen viszonyok arra kényszerítenek, hogy ezen intézetekről is gondoskod
junk ugyan, de még is főerőt fordítsunk a szükséges tanszékek felállítására. A pozsonyi 
gyülekezet mindkettőre terjesztő ki atyai gondoskodását; mert új tanári székeket is 
alapított, s jótékony intézeteit is rzélszerűen rendezte, s azokat az iskolai tanács és az 
igazgató közvetlen felügyeletére bízta. Reményijük, hogy a magyar prot. közönség 
kedvesen veendi, ha a pozsonyi főiskolának tápintézeteiről ezennel tudósittatik. A többi 
jótékony intézeteknek bővebb leírását s részletes ismertetését adandó alkalommal folyta- 
tandjuk. Lyceumunkon két tápintézet van: a Skariczaféle és a köztápintézet.

1. Az áldott emlékezetű Skaricza Gábor által alapított tápintézetben a lefolyt 
tanéven át 36 jótéteméöyes tanuló ifjú élelmeztetett és a kinek szüksége volt reá, az ala
pítványi oklevél értelmében, gyógyszerekkel is láttatott el az intézet költségén. Ezen 
intézettel egybekapcsoltatott a Jeszenák-Szeleczkyféle tápintézet is, melynek jótéte
ményében 3 tanuló részesült.

Egy jótéteményesnek tíz havi élelmeztetése belekerült 72 forintba pp. — ,A ta
nulók minden fizetés nélkül részesülnek ezen jótéteményben. Voltak azonban olyanok 
is, kik fizetés mellett vétettek fe l, s olcsó pénzen részesültek az egyszeril de egész
séges élelmezésben. Ezen intézkedés jövőre is megmarad; azért bátrak vagyunk a 
Convictust a tisztelt szülék figyelmébe ajánlani, k ik  ez úton mérsékelt fizetésért gyer
mekeik tisztes ellátásáról gondoskodhatnak. A Convictoristák kapnak naponként marha
húslevest, húst, főzeléket és egy font kenyeret, hetenként kétszer tésztásételt és minden
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vasár- és ünnepnap sültet. —  Mi az oka, hogy jelenleg kevesebben részesülnek ezen 
jótéteményben, mint az 1848 előtti években? Keresztény atyámfiai! hogy ennek okát 
ott ne keressék, a hpl nincsen, inkább magam mondom meg. Először is a kamatláb 
leszállíttatott, tehát jövedelme csökkent, s most ettől is kell jövedelmi adót fizetni. 
Azután az élelmiczikkek megdrágulván az egy jótéteinényesnek tiszteséges eltartása többe 
kerül mint az előtt. Hozzájárul, hogy az alapítvány tetemes részét képezi egy kéteme
letes ház, mely minden évben egyenlően nem jövedelmez.

E tanévben is nagyobb javítások lévén szükségesek, a ház 1000 forinttal pp, 
kevesebbet jövedelmezett, mely öszveget a gyülekezet pénztára nagylelkűen előlegezett, 
mert különben a jótéteményesek számát kellett volna csökkenteni.

A Skariczaféle tápintézet bír kamatozó tőkepénzben 25 ,972  forintot pp., azon
kívül van a belvárosban fekvő kétemeletes háza, és 14 holdnyi szántóföldé. -— A 
Jeszenák-Szeleczkyféle alapítvány áll 5479 ft. 23  kr. pp. — Az egyesült tápinté
zetek gondnoka volt Lichner Pál tanár, a jövő tanévben leend Emericzy Lajos tanár.

2. A  köztápintézet, vagyis alumneum. Gondnoka volt Németh Sándor tanár, 
az 1 8 5 %  tanévben leend Bothár Dániel tanár. Ezen intézet jótéteményében 102 
tanuló részesült, ezek közt 2 ingyenes, 87 félingyenes vala, 13 pedig az egész díjat 
fizeté. A félingyenesek fizettek 21 forintot pp. —  Ezen intézet a lefolyt tanévben 
némi változáson ment keresztül, s jelenleg az étkekre nézve igen kevésben különbözik 
a Skariczaféle tápintézettől. Az étlap szerint van naponként marhahúsleves, hús, főze
lék s fejenként egy font kenyér, s hetenként egyszer tésztás étel. Megjegyzendő, hogy 
a két tápintézet jótéteményében a lyceumi tanulók valláskülönbség nélkül részesülnek. 
Alapítványi tőkepénze: 20 ,824  ft. pp. — Ettől is kell jövedelmi adót fizetni, ezért 
csökkent az ingyenesek száma. ■—  A köztápintézet! jövedelemnek egyik főforrása a 
kegyes adakozás. A tavaii gyűjtő tanulók ez úton az őket illető i/ 4 levonása-után 
hoztak: Heves, Borsod, Abaúj, Sáros, Zemplén, Ungh, Beregh, Szabolcs, Szathmár 
és Bihar megyékből 62 ft. 16 k r .: Pest és Bács-Bodrogból 68 ft. 1 l kr.; Dunántúli 
egyházkerületből 121 ft. 49 kr.; Nyitva, Trencsén, Thuróez, Árva és Liptóból 
123 (t. 17 kr.; Komárom, Esztergom, Bars, Zólyom, Gömör és Szepes megyékből 
141 ft. 54 kr.; Csongrád, Békés, Csanád, Arad, Témesibánságból, Pest, Nógrád és 
Hont megyékből 378 ft. 49 kr. Azonkívül adakoztak: a bazini ev. tótegyház 3 (t.; 
vadkerti egyház 1 ft. 12 k r.; annak lelkipásztora 1 ft.; hegyeshalmi anyagyülekezet 
10 ft. levéli fiókegyház 10 ft.; zurány-miklósfalvi egyház 20 ft.; rajkai egyház 
20 ft.: gálosi egyház 20 ft.

A keresztény szeretettel nyújtott adományokért, valamennyinek, kiket illet, ezen
nel legszivélyesb hálánkat nyilványítjuk. — Beteg tanulóink e tanévben is több hely
beli orvostudor úr által ápolást nyerőnek. Kötelezve érezzük magunkat Lang Guztáv, 
Glatz Sámuel, Gerley János és Stromszky A rm in  orvos uraknak szíves készségükért 
tanintézetünk nevében illő hálát nyilvánítani.

3. Szorgalomdíjak.
A Róth - Telekyféle szorgalomdíjban részesült 13 tanuló; a Clementis félében 

2 gömörmegyei, a Gerofélében 1 negyedik osztálybeli, a BallaUAéhvn egy görög n. e. 
valláséi tanuló. — A többi stipendiumban azon pozsonyi tanulók részesültek, kik ta
nulmányaikat a külföldi egyetemeken folytatják. Az akadémiai segélydijakra fordítta- 
tott 1778 0. 20 kr. pp.

4. A  tanári nyugdíj özvegy- és árvaintézet pénzalapjához e tanévben adomá
nyokkal járultak: a pozsonyi gyülekezet templombani gyűjtés útján 19 ft. 20 kr.; Pieszer 
András úr végrendeletileg hagyományozott (az öröködési és bélyegjárandóság levonása
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után) 920 ft.; Szláby Karolina hagyományozott (az öröködési adónak 1. u.) 
92 forintot.

A polgári iskolák tanítói özvegy-árvaintézetének pénzalapja növekedett 276 ft. 
41 krral.

5. A vallás s egyház iránti szeretet legszebben nyilatkozik az egyházi intézetek 
gyámolífásában. Egyházunk viszonyai kívánják, hogy az adakozási készség már az 
ifjúság keblében mély gyökeret verjen. A lyceumi igazgatóság igen kedves kötelessé
gének tartja a prot. közönséggel tudatni, hogy a pozsonyi tanuló ifjúság vallási buz
galmának igen szép jelét adá, midőn a megtakargatott filléreiből 70 pp. forintnál töb
bet gyűjtött azon czélból, hogy szegényebb egyházaink s iskoláink gyámolításában ő 
is vehessen részt, s háláját nyilváníthassa azon egyház iránt, melynek lelki üdvösségét 
köszöni. — Ezen gyűjteményből 25 forint pp. küldetik a Gnztáv-Adolfféle egyesület
nek lipcsei középponti pénztárába, a maradék egyik része szánva van a selmeci lýceum, 
a másik pedig a N. Szelezsényi egyház felsegélésére.

VII.
J ó t e v ő k .

A lyceumi •pénzalap növelésére adományoztak: Pieszer András úr 2786  ft. 
40 kr.; Ttes Okolicsányi Viktor úr 100 ft.; Tt. Jeszenszky Zsigmond úr 25 ft.; 
Piegelheim és Verner urak Hamburgból 41 ft.; és a Szobotisti ev. egyház 40 ft.

Alapitványozott évenkénti részletekben: a Guztav-Adolfféle lipcsei középponti 
pénztára 1600 ft.; egyetemes egyházi pénztár a magyar nyelv és irodalom tanszéke 
részére 80 ft.; F.-Szeli egyház 20 fr., Komáromi egyh. 15 fr. Hegyeshalmi egyh. 
10 ft., Levéli liókegyh. 10 ft., Zurány-Miklósfalvi egyh. 20 ft., Rajkai egyh. 12 ft., 
Járcndorfi fiókegyh. 5 fr., Oroszvári fiókegyh. 3 fr., Gálosi egyh. 20 fr ., N. Szom
bati egyh. 16 ft. 30 kr., Sz. Györgyi egyh. 12 ft., t. ez. Balczár M. úr 4 ft., Király 
József úr 4 ft., Leskó M. alesperes úr 5 ft., Thirring K. úr 10 ft., Zsigmondi V. úr 
10 ft., a dunáninneni superintendentia pénztára 66 ft. 2 4 kr.

Részint a kiadott kötelezvények, részint jegyzőkönyvi, kivonatok által adakoztak 
a lýceum felsegélésére: Lubinai egyh. 100 forinttal, Szeniczi egyház 500 ft., Háji 
egyh. 100 ft., N. Lipcsei egyh. 200 ft., Bazini egyh. 800 ft., Ttes Sréter László 
200 ft., Ttes Sréter Mihály 200 ft., Ttes Sréter Horácz 100 ft., Ttes Décsy János 
1 00 ft., Dr. Winterlich József 40 ft., Blatniczai egyh. 40 ft , N. Becskereki egyh. 40 ft.

VIII
Időközi események.

1. 1857 évi febr. 4-dikén déli 12 órakor jobblétre szenderűlt a lýceum igaz
gatója Michnay Endre Dániel. Hült tetemei febr. 6-dikán délutáni 4 órakor takarít- 
tattak el. Emlékezetére a lýceum április 29-dikén délelőtti 10 órakor tartá a gyásziln- 
nepélyt. Ennek programmja: 1. Karének. 2. Ünnepélyes gyászbeszéd magyar nyel
ven. 3. Latin-, magyar-, német-, tót-versezetek. 4. Karének. 5. Hálanyilatkozat, —  
mely e tudósítvány elején olvasható. 6. Karének.

Hálás tanítványai szeretett tanítójuk sírja fölébe kőemléket emeltek, mely ezélra 
181 forintot gyűjtöttek. Ez által a nemes íljak magoknak is emelték a legszebb emlé
ket. Az emlék felirata: „Michnay EndreDániel igazgatótanárnak hálás tanítványai. 1857 .“

2. September 24-kén lyceumi igazgatónak választatott Csecsetka Sámuel.
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B. Az 185 Vg tanév Október 1. napján nyittatott meg isteni tisztelettel. A szent
beszédet tartá Főtiszt. Stromszky sup. úr.

4. Október 2-dikán egybesereglettek a lýceum pártfogói, a tanárok s tanuló 
ifjúság a könyvtári terembe, mely alkalommal a Szentlélek segélyhívása után az újon
nan választott igazgató tartá beköszöntő beszédjét, Székcsik Tamás tanári hivatalába 
beiktattatok s az iskolai törvények felolvastattak.

f). Okt. 4-kén, mint Urunk, 0  cs. kir. apóst. Fölségének névnapján, az öszves 
ifjúság a tanártestület vezérlete alatt részt vett az ünnepélyes isteni tiszteletben.

0. Oktober 31 -dikén járultunk az Úrasztalához. Ezt megelőzte az arra előkészítő 
iskolai ünnepély, mely alkalommal egy theologus tartá az ifjúság nevében a bócsánat- 
kérelmi, az igazgató pedig az intő s hitben szilárdító beszédet. Másodszor éltünk az 
Úrvacsorával julius 17-dikén.

7. November 19-kén ültük meg 0. cs. kir. Fölsége legkegyelmesebb Császár
nénk névnapját.

8 . December 20-dikán neveztettek ki az Iskolai tanács tagjai az egyházi gyűlés
által.

9. Január 3-dikán éjjeli 11 órakor meghalt a lýceum felügyelője Tekintetes 
Lackner Móricz Űr életének 38. évében.

10. Febr. 10-dikén tartott egyházi gyűlésen egyházi és iskolai felügyelőnek 
választatott Ttes Mosóczy Lajos Ur.

11. Maius 20-ki egyházi gyűlésen a Michnay halálával megürült tanszékre 
Csecsetka Sámuel választatott.

IX
V izsgálatok.

Az első félévi közvizsgálatok tartattak febr. 17 — 27-ig.
A hitjelölti vizsgálat — examen candidaticum — tartatott a bölcsészeti tanokból, 

az egyházi jogból és történelemből április 28-kán, a többi theologiai tantárgyakból pedig 
július 26-kán.

Lichner tanár betegsége miatt engedelemmel utazott el a csehországi fürdőkbe: 
ez oknál fogva az általa előadott tantárgyakból a vizsgálatok megtartattak junius utolsó 
napjaiban.

A második félévi vizsgálatok tartattak következő rendben:

Dél  előtt.

J lll .  1 9 .  Erkölcstan XI. Cs.
Természettan VII. F. 
Növénytan VIII., VI. B.

J u l . 2 0 .  Bibliai régiségtan XI. K. 
Észjog IX. Cs.
Latin nyelv VI. L.
Magyar nyelv V. N.

J u l .2 1 .  Új T. magyarázata X., XI. B. 
Hellen nyelv VII. K.
IV. oszt. Cs. M.
II. oszt. Bothár.

Dél u tán .

Ó Test. magyarázata X. XI. K. 
Német nyelv Vili T.
Ókori történelem V. Cs.

Vallástan VII. S.
Magyar nyelv VIII. N.
III. oszt. Bothár, Székcsik.

M. prof. egyházi jog IX. N. 
Gyakorlati theologia XI. S. 
Német nyelv VI. T. 
Mennyiségtan V. F.
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Dél előtt. Dél után.

Jut. 22. Természettan Vili. F. Vallástan VI. K.
Történelem VII. N. IV. oszt. B. Sz.
Latin nyelv V. E. 
III. oszt. Cs. L.

Štatistika VIII. N.

Jul. 23 . Hittan X. B. Magyar nyelv VII. N.
Cosmologia IX. Sz. I. oszt. Gr. Sz.
Bölcsészet VII. E. 
Mennyiségtan VI. F. 
Állattan V. B.

Bibi. tót nyelv. L.

Jul. 24 . Bevezetés az új T. X. B. Történelem VIII. N.
Hellen VI. K. Héber'ny. IX. K.
Hellen V. E. Német ny. VII. T.

Jul. 20. Hitjelölti szigorvizsga. Oktatási gyakorlatok IX. E.
11. oszt. Gr. Midi. Mennyiségtan VIII. F.
1. oszt. B. Magyar ny. VI. N.

Német ny. V. T.

Jul. 27. Egyháztörténet. X. S. Vallástan VIII. S.
Bölcsészet. Vili. E. Vallástan V. K.
Történelem VI. N. IV. oszt. T. M. Sz.
III. oszt. L. T. Sz. Bölcsészet története IX. E.

Jul. 28 . Mennyiségtan VII. F. 
II. oszt. Gr.
I. oszt. M. Sz.

I. II. reál oszt. Sz.

A vizsgálatok kezdete:  dél előtt 8 , dél után 3 órakor.

X .

A  tanulók átnézete.

• A . Osztályok szerint.
a) A t h e o 1 o g i a i o s z t á l y o k b a n .

III. II. I.
7 18 13

b) A köz é p t a n o d á b a n :

Oszvesen:
38

VIII. VII. 
14 26

VI. V. IV. III. II. I.
24 28 28 34 28 22 204

c) A r e á l i s k o l á b a n :

II. I. 
1 1 21 32

Oszvesen . . 274

• ' ' •
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B. Vallás szerint.

XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. Ősz vese n :
Ágost h. 7 18 12 13 25 21 21 23 23 30 27 220
Belv. h. — — 1 — 1 3 7 4 1 1 8 16 51
Görög n. e. — — — 1 — — — 1 — 1 — 3

7 18 13 14 26 24 28 28 34 39 43 274

C. Nem zetiség1 szerint.

XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I. Öszvesen:
Magyar 3 15 12 1 1 25 23 25 23 29 29 31 226
Német — — 1 — 1 — 3 1 3 5 9 23
Tót 4 3 — 2 — 1 — 3 2 3 3 21
Cseh — — ------- -- — — — — — — 1 1
Szerb — — — 1 — — — 1 — 1 — 3

7 18 13 14 26 24 28 28 34 39 43 274
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XI.
A  tanulók névjegyzéke az l$ 5 y 8-tliki osk. évben.

I. A Theologusok.

Harmadéviek.
Boor Mihály, Verbó, Nyitramegyei.
Holuby József, Lubina, Nyitramegyei. 
Jamriska Gyula, Kokova, Gömörmegyei. 
Kolényi Emil, Kulpin, Bácsmegyei.
Krman Ede, Ratko-Bisztró, Gömörmegyei. 
PifTkó Lajos, Ó-Tura, Nyitramegyei. 
Ulirinyi Károly, Csaba, Békésmegyei.

Másodéviek.
Benka Gyula, Csaba, Békésmegyei. 
Chorváth Eridre, Bodorova, Tburórzmegyei. 
Huszár Gusztáv, Trencsény,Trencsénymegy. 
Kaszner Samu, Bér, Nógrádmegyei.
Koren István, Aszód, Pestmegyei.
Kramár Albert, Lajosfalva, Határőrvidéki. 
Kuczelnik József, Szirák, Nógrádmegyei. 
Lányi József, Szentes, Csongrádmegyei. 
Margócsy József, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Michnay József, Ó-Tura, Nyitramegyei. 
Mrva György, Zólyom, Zólyommegyei. 
Muher Rudolf, Pozsonyi.

Raksányi Mihály, Kis-Kőrös, Pestmegyei. 
Raphanidesz Samu, Cseri, Hontmegyei. 
Sehnlcz Lajos, Miava, Nyitramegyei. 
Szirászky János, Szarvas, Békésmegyei. 
Valach Mihály, Modor, Pozsonymegyei. 
Zelenka Pál, Cseh-Brezó, Nógrádmegyei.

Első éviek.
Benczúr István, Abony, Pestmegyei. 
Dianovszky Lajos, Hársas-Terény, Hontm. 
Dubovszky Ferdinand, Modor, Posonymegy, 
Galambos László, Losoncz, Nógrádmegye. 
Hollerung Alfred, Modor, Pozsonymegyei. 
Hrdlicska Károly, Ny.-Zerdahely, Nyitram. 
Hurray János, Lónyabánya, Nógrádmegyei. 
Páles Gusztáv, Assa-Kürt, Nyitramegyei. 
Pápay Leander, Kulcsod-Komáromi. 
Raphanidesz Bogyoszló, Cseri, Hontmegyei. 
Švehla Gusztáv, Czinobánya, Nógrádmegyei. 
Szabados Elek, Oroszlán, Esztergommegyei. 
Velky János, Szarvas, Békésmegyei.

II. Kö/.éptanodában.

Nyolczadik osztály.
Bukva Endre, Modor, Pozsonymegyei. 
Csemiczky Béla, N.-Haláp, Nógrádmegyei. 
Csemiczky Victor, N.-Haláp, Nógrádmegyei. 
CsonkaZsigmond, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Dobay János, Pozsonyi.
Hamel Dániel, Cserwenka, Bácsmegyei. 
Ivánka György, Kis-Zellő, Nógrádmegyei. 
Kolényi Gusztáv, Kulpin, Bácsmegyei. 
Kovács JánoSj Losoncz, Nógrádmegyei. 
Kuzma Adolf, Bálh, Hontmegyei. 
LongauerGuszt., A.-Bodony,Nógrádmegyei. 
Micsinay Pál, Kis-Zellő, Nógrádmegyei. 
Pollreisz Pál, Gálos, Mosonmegyei.
Serbán Mihály, Nagy-Lak, Csanádmegyei.

Hetedik osztály.
Bangya Gusztáv, Trencséni.

Boday Vilm., Kis-Igmánd, Esztergommegy. 
Burray Virgil, Körmöczbánya, Bácsmegyei. 
Dedinszky Gyula, Ledény, Hontmegyei. 
Frecska Lajos, Lest, Nógrádmegyei. 
FVeytág Guidó, Béla, Szepesmegyei.
Fuchs Albert, Eperjes, Sárosmegyei. 
Fuchs Guido, Agordo, Velenczei királyságból. 
Hraskó Gusztáv, Bagyan, Hontmegyei. 
Ivánka Béla, Kis-Zellő, Nógrádmegyei. 
b. Kaasz Ivár, Lonthó, Hontmegyei.
Klszák Gusztáv, Szobotist, Nyitramegyei. 
Kraitz. Sándor, Ny.-Zerdahely, Nyitramegyei. 
Lehoczky György, Bisztricska,Thúróczmegy. 
Putz Lajos, Kálnó, Nógrádmegyei.
Rell Samu, Közép-Palojta, Hontmegyei. 
Reusz Béni, Pelrovácz, Bácsmegyei. 
Schmidt Henrik, Pozsonyi.
Schnell Károly, Péteri, Pestmegyei.



Schulcz Ödön, Miava, Nyitramegyei. 
Szabados Gyula, Oroszlán, Esztergommegy.* 
Szentiványi Géza, Panyit, Gömörmegyei. 
Urszinyi Béla, Csaba, Békésmegyei. 
Urszinyi Dezső, Csaba, Békésmegyei. 
Vágner Dániel, Besztcrczebánya, Zolyoinm. 
Wiese Károly, Pozsonyi.

Hatodik osztály.
Bálent István, Trencséni.
Belicska Béni, Lajosfalva, Határőrvidéki. 
Chorváth Samu, Bodorova, Thuróczmegyéi. 
Csernák Gusztáv, Lubina, Nyitramegyei. 
Díerner István, Pesti.
Drábik Károly, Nyitra-Zerdahelyi. 
Dráskóczy Gábor, NKilrtös, Nógrádmegyei. 
Fajnor Sándor, Galgócz, Nyitramegyei. 
Farkas Károly. Rád, Nógrádmegyei. 
Guggenberger Károly, Miklósfalva, Mosonni.* 
Havas Gyula, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Horváth László, FKelecsény, Nógrádmegyei. 
Jelus László, K.-Bosánv, Nyitramegyei. 
Kineth Adolf, Szt.-György, Pozsonymegyei. 
Laszly Albert, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Lénhardt István, Pozsonyi.
Méhes József, Gvömrű, Pestmegyei. 
Osztermann Pál, N.-Lam, Nógrádmegyei. 
Skultély Gyula, Szeghegy, Bácsmegyei. 
Skultéty Sándor, Szeghegy, Bácsmegyei. 
Székelyi József, Kokova, Gömörmegyei. 
Sztanó Sándor, Csernye, Veszprémmegyei. 
Ulicsny András, Pozsonyi.
Wówy Károly, Pozsonyi.

Ötödik osztály.
Adamis Károly, F.-Zela, Nyitramegyei. 
Bangya Kornél, Trencséni.
Beliczay Elek, Vanyola, Veszprémmegyei. 
Bergbolfer Károly, lluszt, Marmarosmegyei. 
Brancsik Károly, Bisztricz, Trcncsénmegyei. 
Csiba György, N.-Abony, Pozsonymegyei. 
Dohnányi Gusztáv, Ovcsárszko, Trencsénm. 
Fuchs Tólor, Pozsonyi.
Gracz Emil, Miklósfalva, Mosonmegyei, 
Günther Adolf, Győri.
Hamar Mór, Mégyer, Somogymegyei. 
Jéhring Adolf, Podluzsán, Nyitramegyei. 
JeskóFerencz, Kochanócz, Trencsénmegyei.

Ivánka Ödön, Kis—Zellő, Nógrádmegyei. 
Laurinecz István, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Nehrer Miksa, Bécs, Ausztriai. 
Ondrejovich Gyula, Bágyon, Nógrádmegyei. 
Paulinyi Vilm., Körmöczbánya, Barsmegyei. 
Prikkel Lajos, Béte, Pozsonymegyei. 
Rochlicz Tófor, Pozsonyi.
Schárbert Vilmos, Bazin, Pozsonymegyei. 
Sztolár György, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Thaly Géza, Csep, Esztergommegyei.
Tóth Sándor, Szend, Esztergommegyei. 
Ulreich Oszkár, Kőszeg, Vasmegyei.
Veres Ede, Gellér, Komárommegyei. 
Zatkalik Károly, Oroszlán, Esztergommegyei. 
Závory Sándor, N.-Keszi, Komárommegyei.

yegyedik osztály.
Alexy János, Losoncz, Nógrádmegyei. 
Bajcsi József, Pozsonyi.
Bartók Károly, Ladány, Barsmegyei.* 
Beliczay Lajos, Vanyola, Veszprémmegyei; 
Biró Ignácz, Alistál, Pozsonymegyei. 
Csukán János, Ozor, Trencsénmegyei. 
Ebner Sándor, Jándorf, Mosonmegyei. 
Eisert Árpád, Pozsonyi.
Fabriczius Károlf, Pozsonyi.
Fajnor István, Brezová, Nyitramegyei. 
Freytág Viktor,' Béla, Szepesmegyei. 
Grailich Sándor,' Pozsonyi.
Grötscbl Zsigmond,' Komáromi. 
Gyorgyevics Dömötör, Ó-Becse, Bácsmegyei. 
Heuffel Lajos, Pozsonyi.
Horváth Géza, Galanlha, Pozsonymegyei. 
Janovszky János, Beczkó, Trencsénmegyei. 
Jobbágyi Arthur, Pozsonyi.
Kari János, Cservenka, Bácsmegyei. 
Kelemen Dénes, Megyercs, Komárommegyei. 
Koos Róbert, Rajka, Mosonmegyei.
Kulifay Pál, Piskólt, Szathmármegyei. 
Miltak Albert, Szakolcza, Nyitramegyei. 
Moczkovcsák Imre, Bazin, Pozsonymegyei. 
MostenánKároly, Assa-Kürth, Nyitramegyei.* 
Schárbert Gyula, Bazin, Pozsonymegyei. 
Szandtner Sándor, Bazin, Pozsonymegyei. 
VágnerMih.,Beszterczebánya, Zólyom m egyei.

Harmadik osztály.

Botló Károly, Somorja, Pozsonymegyei.
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Bolló Titus, Tejfalu, Pozsonymegyei. 
Bugár József, N.-Keszi, Komárommegyei. 
Buócz János, Trsztena, Trencsénmegyei. 
Csiba Pál, Ság-Ujfalu, Nógrádinegyei. 
Drobný Károly, Botfalva, Nyitramegyei. 
Falb Gyula, Pozsonyi.
Graf Lajos, Pozsonyi.
Hefftner Vilmos, Pozsonyi.
HorváthyBertalan, NCsaíomia, Hontmegyei. 
Jebring Károly, Podluzsán, Nyitramegyei. 
Junker Ágoston, Pozsonyi.
Kazinczy Örs, N.-Marja, Bibarmegyei.
Kis Béla, 'Párkány, Esztergommegyei. 
Kovács Gyula, Marokháza, Nógradmegyei. 
Körber Daniel, Ostli-Asszonyfa, Vasmegyei. 
KrajcsovicsIstván, BeczkórTrencsénmegyei. 
Krump József, Bakabánya, Hontmegyei, 
Lang Sándor, Pozsonyi.
Lénhardt István, Pozsonyi,
Leskó Gyula, F.-Szeli, Pozsonymegyei. 
Moczkó János, Szénásfalu, Nyitramegyei. 
Ondrejovich László, Bágyon, Nógrádmegyei. 
Polgár Ferencz, Kis—Újszállás, N.-Kunsági. 
Prónay István, Verbó, Nyitramegyei. 
Richter Ede, Pozsonyi.
Richter Lajos, Almás, Pestmegyei.
Riebe Gyula, Pozsonmegyei.
Schleilíer Károly, Pozsonyi.
SchmogrovicsGyula, Bazin, Pozsonymegyei. 
Schulcz Sándor, Miava, Nyitramegyei.
Sydó Dezső, Ócsa, Komárommegyei. 
Tbaly László, Csep, Esztergommegyei. 
Vörösmarthy Gyula, Dad, Esztergommegyei.

Második osztály.
Botló Ignácz, Tejfalu, Pozsonymegyei. 
Csonth Lajos, Alsó-Szőlős, Nyitramegyei. 
Dobrovics Lajos, Pozsonyi.
Fiala János, Szakolcza, Nyitramegyei. 
Gerley Gyula, Pozsonyi.
Glacz Henrik, Hegyeshalom, Mosonmegyei. 
Gracz Mór, Miklósfalva, Mosonmegyei. 
Gyorgyevics Iván, Ó-Becse, Bácsmegyei. 
Jurenka Pál, Miava, Nyitramegyei.

Kelemen Antal, Megyercs, Komárommegyei. 
Klszák János, Melcsik, Trencsénmegyei. 
Kóczáu Lajos, Hodos, Pozsonymegyei. 
Kovács Dezső, Bátorkeszi, Komárommegyei. 
Kovács Károly, Rété, Pozsonymegyei. 
Lackner Pál, Pozsonymegyei.
Michalek Márton, Brezová, Nyitramegyei. 
Michnay Albert, Pozsonyi.
Makláry László, Zay-Ugrócz, Nyitramegyei. 
Makláry Zsigm., Zay-Ugrócz, Nyitramegyei. 
Moczkovcsák János, Bazin, Pozsonymegyei. 
Novák Vilm., Felső-Dubenki, Morvaországi. 
Pápay Aladár, Padány, Pozsonymegyei. 
Rosza Pál, Szénasfalu, Nyitramegyei. 
Schö|dlin György, Szolcsán, Nyitramegyei. 
Skultety Sándor, Pozsonyi.
Sulácsik Lajos, Vadkert, Pestmegyei. 
Tomasovics János, Szénásfalu, Nyitramegyei. 
Tóth Lajos, Tany, Komárommegyei.

Első osztály.
Balogh Lajos, Csep, Esztergommegyei. 
Both János, Kulcsod, Komárommegyei. 
Bubb Károly, Pozsonyi.
Csontos Károly, Aranyos, Komárommegyei. 
Farkas Alajos, Rád, Nógrádmegyei. 
Fleischer Antal, Szencz, Pozsonymegyei. 
Gál Sándor, Kömlőd, Esztergommegyei.* 
Giczey Lajos, Pér, Győrmegyei. 
Graenzenstein Béla, Oravicza,Krassómegyei. 
Krcsma János, N.-Lévárd, Pozsonymegyei. 
Keresztessy Dénes, Tallós, Pozsonymegyei. 
Lackner Theodor, Bécs, Alsó-Ausztriai. 
Mótzer Ferdinánd, Pozsonyi.
Neczkár Férd., Szakolcza, Nyitramegyei. 
Oszváld János, Aranyos, Komárommegyei. 
Sándor Pál, Szlavnicz, Trencsénmegyei. 
Saskó János, Brezová, Nyitramegyei.
Sovis Károly, Pozsonyi.
Végh Kálmán, Ekel, Komárommegyei. 
Zeke Kálmán, Bőny, Győrmegyei.
Zeke Vincze, Bőny, Győrmegyei. 
Zsambokréthy Lajos, Kis -  Zsambokréth, 

Trencsénmegyei.

111. A  R e á l i s k o l á b a n .
Második osztály. 

Hutter Károly, Pozsonyi.
Kühn Henrik, Bécs, Ausztriai. 
Langvvieser Gusztáv, Pozsonyi.
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Lerchner Mátyás, Pozsonyi.
Makláry Sándor, Zay-Ugrócz, Nyitramegyei. 
Pavlik Albert, Vaniga, Nyitramegyei.
Póczy Andor, Pozsonyi.
Schuster Andor, Pozsonyi.
Toperczer Hugo, Borostyánkő, Vasmegyei. 
Thurzó Miklós, Trencséni.
Zelenka Dániel, Szobotist, Nyitramegyei.

Első osztály.«
Biermann Gusztáv, Pozsonyi.
Brandtner Károly, Pozsonyi.
Braun Győző, Pozsonyi.
CsepyDán., Lak-Szakállos, Komárommegy. 
Fischer Frigyes, Komáromi.
Göschl Kristóf, Pozsonyi.

Greiijer Henrik, Pozsonyi.
Günther Pál, Pozsonyi.
Hahermann Gusztáv, Pozsonyi. 
Hackenberger Károly, Pozsonyi.
Juhász János, Abád-Szalók, Szolnokmegyei. 
Jurenka Samu, Miava, Nyitramegyei. 
Knolh Ágoston, Pozsonyi.
Munker Sándor, Pozsonyi.
Nagy Antal, Ocsa, Komárommegyei.
Nagy Gyula, Bana, Esztergommegyei. 
PetrovicsLaj., P.-Füdémes, Pozsonymegyei. 
Pfaff Gusztáv, Pozsonyi.
Szakáll János, Bana, Esztergommegyei. 
Stelczer Pál, Pozsonyi.
Slelczer Károly, Pozsonyi.
Taschner György, Oroszvár, Mosonmegyei.
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