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I. Szeiiczi Molnár Albertliez 1 6 0 8 —1610 évben irott 12 levél.
A bécsi békekötésnek utóhatásai alatt irák ezen leveleiket 

Molnár Albertnek barátjai. Hogy korjellemzők és sokféle tanul
sággal teljesek a kedélyes Remus Györgynek, de még inkább 
az ősmagyar lelkű Asztalos Endrének itten közzé tett levelei, azt 
figyelmes olvasóink ráutalásom nélkül is veszik észre. Azért gon
doltuk , hogy a lyceumi könyvtárnak több ezerre menő, a refor
matio korától mintegy 1830-ig irt eredeti leveleiből, vagy a tör
ténelmi érdekök miatt más leveles tárakból a mi gyűjteményünk 
gyarapítására lemásolt okmányok halmazából, egyebek előtt eze
ket illő közlenünk. Akadt volna ugyan más újdonabb közleni 
való is , például az apostoli szellemű Institoris Mossótzy Mihály
nak vagy Crudy Dániel super:utendensnek, vagy Michnay Endre 
tanárnak életrajza; hanem töredékes részt nem akaránk adni, az 
egészet pedig nem engedek ezen iratnak szűk határai. Ez okon 
Auer János Nándor pozsonyi hadnagynak 1664 évben konstan
tinápolyi héttoronyi fogságában irott vonzónál vonzóbb tartalmú 
naplójából sem mertünk érdekes szakaszokat ide nyomatni. Bo
csánatot! ha el nem találtuk olvasóink Ízlését: a hajdankoron 
merengő magunkfólo emberek csak ódonsággal szolgálhatnak.

De honnan kerültek a nürnbergi Reinusnak és a nagyszom
bati Asztalosnak levelei Pozsonyba? Megmondom. Márvány em
léket Molnár Albertnek Szenczen, születése helyén, alig fogunk 
emelhetni, emelt ő magának réznél, vasnál tartósabbat a magyar 
zsoltárokban, a bibliában,a szótárban,a postillában és hittanban; 
hanem életrajzát jó lenne megírnunk tanulságunkra. Hogy hozzá 
foghassak, három év óta Írogatok minden irányba kérelmeket, ke
resve tő le  irt leveleket. Kaptam is jó sokat, de még korántsem 
eleget. Hessen-Kasselból például, a hova Molnár Albert legtöbb 
levelét irta Móricz választófejedelemhez , azt válaszolók nekem, 
hogy sejtelmük szerint lehetnek ugyan a rendezetlen papircso- 
magokban hontársunktól levelek, hanem most Hessen-Kasselban 
únos untig elég más porolnivaló van. Elhiszem. Zörgettem, 
Darmstadtban, Oppenheimban és Marburgban is , az eredményt 
várom. Wittenberg- és Heidelbergbon egy lapja sem maradt. 
Annál többet őriztek meg az erdélyiek: gróf Kemény József egy 
jókora levélgyüjteményt szerzett Molnár Albert egyik leányának 
utódjaitól. Ezen levelestár most a magyar tudom, akadémiának 
birtokában van. Ebből a figyelemre méltót mind lemásoltam, a 
munkába vett életrajz számára anyagúi. Kemusnak latin leveleit 
magyarra fordítám. Asztaloséit ódon alakj okban hagyám. Mol
nárnak számos levelei Asztaloshoz hír szerint az 1848 évi komá
romi tűzvészkor égtek el Asztalos Endrének utódainál.
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Remus György, nürnbergi ügyvéd, Molnár Albertnek 1608. 
juliushó 19.

Azt írod jun. 14. kelt leveledben, hogy S ám u e l 1. könyvé
nek utolsó fejezeteit nyomatod mostan. Bizony vas szorgalmú em
ber vagy te istenes fáradozásodban honi egyházad javára; többet 
izzadsz Herculesnél, kivált ezen kiállhatlan forróságu napokban. 
Te azonban már föl sem veszed, annyira törődtél a munkának. 
Tündökölni fognak mint az égi nap (Dániel szerint) a nemzet ta
nárai a jogosságban és a díjosztó viadalbíró Isten jutalmakkal 
ékesíti majd őket. Csak tovább jó kedvvel! Hazádnak rendület
lenül légy híve, a hol teljes, szilárd és állandó a béke és a vallás- 
szabadság. September havában országgyűlés lesz Pozsonyban, 
n . Mátyás Magyarország királyává koronáztatik. Ausztria, Mor
va tényleg szinte Mátyásé; Rudolf császár a puszta czímeket 
tartja meg holtiglan. Silesiában az evangélikusok még üldöztet- 
nek. A császári udvarnál a hatalmaskodók a régiek. Csehország 
hihetetlen módon el van nyomorgatva, csigáztatva; a garázda ka
tonaság embert, barmot, szent helyeket, főúri várakat, városo
kat és falvakat iszonyú kegyetlenséggel pusztított. A győzelmes 
Mátyás ünnepi diadallal vonult be Sz. István templomába 30 kür
tössel és számtalan zenészszel a népnek örömriadozása között. 
Általában reményelik az emberek, hogy a helyreállított vallás- 
szabadságnak gyümölcseit dúslakodva fogják élvezhetni. Adja 
Isten, hogy ne csalatkozzanak! — Isten veled, te egyházadnak 
oszlopa, hazádnak fénye. Remusodat, ha megérdemli, ezentúl 
is szeresd.

II.

Remus György, Molnár Albertnek 1608. september 8. Hanauba.

A szent irók méltán dicsérik azon daliákat, kik az Isten 
hadaiban küzdének és az Úr dolgát serényen tevék, nem tágítva 
gyávaságbul sem jobbra sem balra. Ilyen magasztalást te is ér
demelsz, ki a magyar szent Írást nyomatod szorgalmasan és ma
gyarázod rövid jegyzetekkel hontársaidnak. Az Úrnak szőlejében 
buzgón dolgozol, miolta Hanauban lakozol; magadnak nem kí
vánsz hiú dicsőséget, csak honod egyházának javát munkálod.
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Ugyan oda hajlik Móricz fejedelemnek nemes lelke és jótékony
sága irántad. Én az isteni gondviselés müvének tartom, hogy 
most készül a magyar biblia, mikor hazád szabadsága feléled. 
Béke és nyugalom honol ottan most, adja Isten, sokáig! Akár 
haza is mehetnél hivatalt viselni szabadon.

Owen brit költőt (Martialis jeles utánzóját) azért küldöm 
neked, hogy belé tekints, ha pihenni akarsz bibliai fáradalmaid 
után : kedves olvasmány, élezés, elmés és vonzó. Schönfeld adta 
nekem, én még neked; kertemre vedd jó szívvel. Asztalostól 
még nem kaptam levelet; de az bizonyos, hogy ö megkapta a 
tiédet.

ni.
Remus György Molnár Albertnek 1608. sept. 15. Hanauba.

Sajnálom, hogy Asztalos uram oly későn, azaz sept. 10. irt 
nekem Nagyszombatból és küldötte az ide csatolt magyar kátét. 
Ha a küldemény 8—10 nappal hamarább érkezik, a kalmárok 
ingyen hozzák; mig most a bécsi levélhordász ’/ 2 forintot köve
telt és kapott tőlem. A borítékkal nem biztosított levelet és köny
vet úgy küldöm, a mint kaptam. Magyarországban, hír szerint 
már szabadon szónokolnak a protestáns templomokban. Kassá
ról elmentek az áldozárok és szerzetesek, kik sehogy sem hajlan
dók veszteg lenni. A magyarok egyet értenek az osztrákokkal 
és esküvel fogadták egymásnak az evang. hitvallású föemberek 
és városok, hogy előbb áldozzák fel életöket, mint a nyilvános 
vallásszabadságról lemondanak.

Mátyás föherczeget, a kijelelt magyar királyt, a magyarok 
csak akkor koronázzák meg, ha a vallás és az ország szabadsá
gára leteszi az esküt. Erdélyben bizonyos Báthory Gábor orszá- 
gol, ki vallás színe alatt senkit sem enged háborgatni.

IV.

Nagyszombati Asztalos András Molnár Albertnek 1608 mart. 6.

Hogi en kegielmednek ili ritkán iriak, oka mi légién, sok 
dologh volna azokat meghirnia. De feoképpen ez mi niomorult 
országunknak sok változása és sok Ínsége, kiben imár három 
egész esztendeoben fertengeonk; most vagion égi kevés békesé- 
geonk az frigh alat mind teoreokel, haiduságal. Kit engegien 
Isten, hogi légién állandó. Mind azon által az ecclesia állapattia
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feleol azt írhatom kegielmednek, hogi az jó Isten ez mi várasunk- 
banis behozta az eo szent igéiének nilván való predicállását. 
Maid három esztendeié leszen 16. maji, mi ulta predicátorunk és 
scholamestereonk vagion, Petrus Taxoni esztendeigh volt rector, 
im ismét 2 esztendeié leszen, hogy Tomás Patkó Samariai mes- 
tereonk, predicátorunk penigliMartinus Hollósi mind az ulta fog
va, volt collegáia égi esztendeig Michael Súri, de az ostia miat 
nem alkhatának meg; Comiátira mene ismét predicátorságra és 
ugian ott megházasult. Most Isten által minden feo helieken sza
bad vásárokban (értsed : városokban), végh várakban szabad az 
religio, Soprombanis vagion Posombanis evangelicus predicator, 
Comáromban, Uyvárban, Samariában, Séllién mind falukon vára- 
sokon. De sziík volta vagion az tanító rendnek, és feoképpen 
scholában tanítóknak. Ez nálunk való mestert is d. Tomást és 
Joannes Samariait fel boczátnók, de nem találhatunk schola mes
tert, Szenczen sincsen. D. Joannest kérik ereossen, hogi még fel 
ne menne, esztendeigh nálok lenne az scholának gubernálásában. 
Az attia dominus Mathaeus Samarjai piae memoriae el hagia ben- 
neonket, jó vitésséget vitézkedvén, futását elvégezvén, az letett 
koronát megatta az Jesus Cristusneki, az kinek egész életében 
nagi liívséges és igaz szolgáin vala. üzatárj uram szempej ta
nító , Petrus Taxoni jókai predicator it nálunk házasult meg, bi- 
zoniára jámbor nembeol való leánt vet el, de nem becsülli megh, 
nem él oľ tisztességesen vele, az mint predicátorhoz illendeo volna.

Az magiar psalteriumban vagion immár részeonk, érkezet 
ki benne, de minthogi az musica, tugia kegielmed, az magiarok- 
nál nem felettéb vagion ususban, az nótákat nehezen talállják 
feol. Kérem én ez okáért kegielmedet, ha ott fen valami köteles
sége még nincsen kegielmednek, jeojeon ki kegielmed keozink- 
ben, szolgál’ nemzetednek és hazádnak és szüléidnek is, ne néz
zed az ottben való békeséges állapatot, bizoniára igen elpusztult 
feoldeonk országunk, de mind azon által ez nag vigasztalásunk 
és eoreomeonk, hogi az menniei keniérrel éltet és táplál az irgal
mas Isten benneonket és ez külseo dologhban is napról napra 
eoregbít és ismét újonnan épít eö felsége, búzával, borral jóval 
ez múlt idénn is bőségei látogatót eö Felsége. Az szegénység, ki 
az sok teoreok, tatár, czerkez és hajdú miat elpusztult volt, nap- 
rúl napra igen épül, mert ez egész Mátyus földét égi aránt forgat
ták, majd keozel esztendeig. De az irgalmas Isten módot talála 
benne és el vivé rólunk.
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Magam állapattia feleol is hog kevés beszédei ne iriak, nem 
tűrhetem: számlálhatatlan sok károkat vallottam az hajdúk és teo- 
reok jeovetelekor: minden jószágom elveszet, valami az varas 
kerítésén kíveol volt, minden lábas marhám, eokreim, teheneim, 
johaimis, sertés marhám mind prédára keolet. Jó lovaimat el ra
gadozták, csűreimet elégették, csak Isten gieozné elé számlálni. 
Ezek után Isten öli csapást bocsáta reám, véletlen az szél az égik 
csííreom kapuját reám szakasztá, ki miat keozel esztendeig feküt- 
tem és meg is sántultam, mert az csipémbeol az forgó csontot ki 
üteotte és nem futták beliére igazítani az tudatlan barbéliok. 
Akor volt raitunk az teoreok, tatár, hajdú, és nem hozathattam 
másunét orvost magamnak. Ez után az úr gazdám asszont elvá- 
lasztá teolem és magához vévé. Voltam eozveg’lésben 2 eszten- 
deigh 3 holnapigh, elunván az sok házi gondviselést most háza- 
sottam megh. Az iir mutatót eg’ szegén niomorult eozvegi aszont, 
kedvem szerint valót, az másikhoz hasonlót, ki légién szent nevé
nek tisztességére lelkeonk idveosségére és az ecclesiának épülé- 
sire. Az leániaimnak ketteit imár elházasítottam, az eoregbiket 
Komáromba attam jó renden való feo embernek, azvitézlö Stepph 
Mártonnak, másikat eg’ iffju legénnek, ki velem lakik, Pataj Já
nos deáknak, alföldi Duna melleid. Az magiar bibliának kiniom- 
tatása feleol azt Írhatom kegielmednek, bogi imár ismét újonnan 
kiniomtatták Bártfán és el is végezték *), de nem szinte öli ked
vesen, mint az visoli niomtatás vala. Az dietionarium, kit kegiel- 
med edalt, igen felette szűkén érkezik hozánk. Én meg eg’nél 
teobbet nem láthattam benne, nem tudom, hova oszlot el, hogi iľ 
ritka. Bizoniára kedves volna, ha kaphatnák. Most bővebben 
nem irhatok foglalatos dolgaim miat, hanem mégis intem és ké
rem kegielmedet, jeojeon megh kegielmed ez mi niomorult feol- 
deonkre, az kegielmed liazáiába, hol kegielmed kedves dolgot 
cselekeszik Istennek eleotte, hogi szolgálhasson szent nevének 
tisztességére, ecclesiának épülésire és atiádfiainak épületire. Es

*) Másképen beszéli a dolgot Miskolczi István 1607 jul. 20-kán Molnár 
Alberthez kelt levelében : „Az Bártfai elkezdet Biblia niomtatását félben hagyat
ták az niomtatóval; mert igen kezdette volt ubiquitarius módra vesztegetni, és 
immár az papirosában borsot és egiéb ezféle morhát árulnak: azért ha kd mostan 
kimondatná , nem lenne kd munkáia szidalmas. Sok keresztién embernek az kd 
intentióiát megmondottam, és felette igen dicsérték az kd kívánságát.“

Ha jól tudom, a sárospataki könyvtárban vannak a bártfai magyar bibliá
nak csonka maradványai.
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ugian itten ez mi városunkban kegielmeclnek tisztességes helie, 
fizetése lenne, kin kegielmecl megelégedhetnék.

Az úr isten szent fiának kedvéért éltesse, tarcha jó egés- 
ségben kegielmedet és engegie eő Felsége jó egésségben láthas
suk egimást.

Datum in civitate libera regiaque Tirnaviensi die 6. Martii 
anno 1608. Veszter Andreas Azthalos, civis Tirnaviensis.

Doctissimo ac pientissimo viro domino Alberto Molnár 
Szenciensi. — Redditae sunt Francofurti 22. Mart. 1608.

V.

Asztalos András Molnár Albertnek. 1609. febr. 10.

Az kegyelmed levele kezemhez jutott, melliet 23. dec. kül
dött Marpurgból kd, de az mely levelet Francofurtumból kd kül
dött, mikor az katechesist megatták kdnek, az a levél nem jött 
kezemhez. írja kd, hogy 3 kötetlen bibliát küldött volna alá 
Bécsbe az könyvárosnak, kiket írta kd, hogy egyiket nekem 
küldje, ketteit az kd attiafíainak Szenczre. De sem ide sem pe- 
nig Szenczre nem küldtek egyet is. Bár kötetlen lett volna, ná
lunk is szépen beköttethetnök. Én semmiképen szerét nem tehet
tem még ez ideig sem az dictionariumnak sem az bibliát nem 
láthattam egészen, hanem csak az praefatiót, kit kegyelmed ne
kem alá küldött volt.

Az magyar grammaticát ha elvégezi kd, részt tegyen kd ez 
mi földünkre is benne. Az psalterium igen igen szép volna, de 
öregb betűkre kellett volna nyomtatni. Az melynek az nótáit ki
találják, mind itt nálunk s mind Komáromban, Újvárban, igen 
élünk vele az ecclesiában. De hogy az musica az magyaroknál 
tudatlanságban vagyon, nehezen találják ki az nótáit az Dicsére
teknek.

Mostanában itt Nagy Szombatban szegény Hollósi Már
ton vagyon köztünk, ki bizonyára nagy bátron és nyilván 
prédikál az antichristus ecclesiája ellen és pápának minden car
dinali, érseki, pispeki és káptalannja ellen, minden félelem nél
kül, noha az érsek, ki cardinalis, úgymint Forgách Ferencz, leg
többet itt lakik ez mi városunkban. Úgy vagyon, elég háborút 
kell szenvednünk némely alávaló emberek miatt, de eleitől fogva 
ez volt állapatja az Krisztus ecclesiájának.
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Az pozsonyi gyűlésnek fő oka volt novemberben Mátyás 
herczeg urunknak az magyarországi királyságra való választása 
és megkoronázása szinte sz. Erzsébet napján. Az országnak az 
minemü gravaminái voltak, elsőben ő fölségének Írásban adták 
articulusok szerint : és minden kívánságára az országnak resol- 
valta magát, kire meg is esküit az koronázat előtt. Föképen az 
religio dolga legelső volt az többi között. Erre is megeskütt, hogy 
sohul se várakban se végházakban és szabad várasokban se me
ző várasokban se falukban senkit hitiben nem háborgattat, hanem 
libera sit religio ubique in toto regno Hungáriáé. Imár Isten ke
gyelméből most minden helyeken, hol ennek előtte még csak liá- 
zoknál sem volt szabad olvasni az szent írást, most nyilván nagy 
bátorsággal hirdettetik az evangélium Posomban, Szombatban, 
Komáromban, Győrött, Samariában, Séllién; az jezsuitákat be 
sem bocsátják az országba. Sok helyeken, hol ez háború előtt 
be sem mert menni az evangelicus predicator, most imár az pá
pistát be sem bocsátják, mint Komáromban, Újvárban, Samarjá- 
ban, Sélyére, mely ugyan az jezsuitáké vala, és több falukban 
is. Csak hogy bizonyára az tanítók szűkén vannak és az schola- 
mesterek annál is szőkébbek. Samarjai Patkó Tamás scholames- 
terünket, esztendeje kitelvén, fel akartuk bocsátani, de nem 
gyözé várni, egy özvegy asszonyt vön el házas társul, hátra ha- 
gyá előbbeni szándékát. Ha az úrnak kedves akaratja, húsvét 
tájban felbocsátjuk Joannes Pastorist, az szegény Máté uram fiát, 
ha esztendeje kitelik, most szenei mester, az samarjai mesterrel 
vagy mással együtt. Lássák oztán vagy Hcidelbergában vagy 
Marpurgumban, az hol nekik tetszik, ott maradjanak.

Az kd atyjafiairul tudakozom d. Joannestől gyakorta; még 
élnek, jóllehet az sok háborúban bujdosásban meg fogyatkoztak 
és szegény kézzel vannak. De az Ur isten az ő kegyelmes gaz
dag áldásábul oly bőséget adott az egész földön, búza olcsó, 25 
24 23 pénzen meczi, bor olcsó és egyébféle becsű jószág mind 
elég bő. Az barom legdrágább, mert az török tatár igen elhaj
totta, annak is néhol 3 pénzen, néhol négyen fontja, ennél sohult 
nem drágább.

Bizonyára kd ott fen való létében sokat szolgált nemzeté
nek az könyvek kibocsátásában, ez után is szolgálhat. Mindazon
által mégis, ha kd gondolkodnék felöle, jobb volna, hogy kd föl
dében és hazájában nemzetének és az ecclesiának szolgálna. 
Szent Pál idejében mely nagy lelki vakságban és hitetlenségben
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volt az ö nemzetsége, az zsidó nemzet, mely igen szánakozott 
nagy lelki fájdalommal rajtok (úgy mint nemzetségén) kívánván 
nagy lelki buzgósággal maga és lelke veszedelmével átokká (?) 
lenni az ö nemzetségeiért, csak hogy őket éltében nyerhette volna 
az kegyelemben. Mind azon által az mint kd jobbnak Ítél, úgy 
cselekedjék kd.

Az Székeli István magyar cronicáját az kd kévánsága sze
rint im fel küldtem; jóllehet ennek még ifjú koromban nehezen 
tehettem vala szerét, mert soha nem nyomtatták egyszérnél többé- 
Mind azon által, ha kdnek oztán szükséges nem leszen , küldje 
alá ismét kd. lJro usu egy ideig kdnél maradhat. Isten kdét él
tesse jó egésségben szent nevének tiszteletire és az ecclesiának 
épületire amen.

Datum Tirnaviae 10. Febr. 1609. Andreas Asztalos, civis 
regiae civitatis Tirn.

Clarissimo ac doctissimo viro integritate ac virtutum omni
um decore excellenter conspicuo AM.

VI.

Asztalos András Molnár Albertnek 1609. maj. 8.

Istennek neve dicsértessék, mijs egésségben vagyunk. En
nek előtte való levelében kért vala k d , hogy az magyar croniea 
mundit felkiildjem, kit én d. Georgius Eemusnak kezéhez kül- 
tem. Azért tudom, hogy ö kme meg külte kdnek. Az Visoli bib
lia, kit kd el kért volt az Academia bibliothecájábol, azt én kül- 
tem volt föl, Farkas predicatoré volt, per fi. 8 vettem volt meg az 
feleségétől. Adja kd d. Johannes Pastoris Samaraeus kezéhez; 
hadd vegyék hasznát ők is , meddig ot fen lesznek Isten kegycl- 
mességéböl. Irta vala k d , hogy énnekem egy exemplart küldőt, 
de én kezemhez nem jutót : ha egy dictionariomot és egy ma
gyar grammaticát küld kd, az árrát föl küldeni kdnek. Az három 
iffjat, kiket mostan felbocsátunk, commendalom kdnek. Isten 
kdét éltesse jó egésségben és engedje ő fölsége, hogy szolgálhas
son kd ez utánis szent nevének tisztességére és ez országban való 
ecclesiának épöletire,

Datum Tyrnaviae 8. inaji 1609. Kdnek jó akard baráttia 
Azthalos András mp.
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Asztalos András Molnár Albertnek 1609. aug. 4.

Az kegyelmed böcsületes jó hírén és nevén örülök szívem 
szerint, nem csak azért penigli, hogy kd minden jó akarattiát 
mutattia hozzám, hanem kd távoly létében is nemzetségének és 
szerelmes hazáiénak hogy örömest szolgál. De úgy tetszik énné- 
kcm, hogy mind enny sok munkáia és szolgálattia utánis kdnek 
nagiob kedvessége, becsületi lenne, ha személy szerént is az mi 
meg fogyatkozot és sok nyomorúságban forgót országunknak 
tiainak az Istennek tiszta anyaszentegyházában szolgálna kd. 
Noha kdnek immár az az ország mint egy n a t a l e  so l u m,  
azért hogy p a t r i a  es t  u b i c u n q u e  b e n e ,  de azért lehetet
len, hogy nemzetéhöz és természet szerént való hazájához ne vá
gyakozzék kd. Továbbá azt is kell kdnek meggondolni, mely 
nagy becsületes és kedves lenne az kd haza jövetele. Mert min
den rendek, fö emberek és közönségesek, ifiak és öregek nagy 
aytatossággal emlegetik és szüvek szerént várják kdét. Annak 
felette kiválképpen való fő tanító helyek meg fogyatkoztanak 
most, melyeket kd énnálamnál jobban tud. Mind az keresztyén- 
ségnek öregb ülésére és hasznára s mind penig néminemő bará
tinknak és szomszédinknak, kik ottan ottan szarvat emelni szok
tak , hátráb állására és rész szerént való félelmére lenne az ke
gyelmed haza jövése és földünkben való lakása. Kdét nem tudom 
micsoda difficultas tartóztatná meg az haza jöveteltől. Mert mind
járt vocatiója lenne, mihelt az kd jeién létét megértenék azok az 
helyek, az kik leginkább szükelkednek az kd szolgálatin nélkül. 
Hogy ha volna ki tanítani az psalmusoknak franciái nótáit és 
nagyob characterekre volnának nyomtatva, igen kedves volna 
ez az kd munkája. Mert ha tudnák az nótáit, az templomban 
ugyan ezekkel élnének mindenüt. Azért meggondolhatja kd, mi- 
nemö kedves és becsületes lenne az kd közteonk való lakása. 
Az keresztyén istenfélő fejedelem is mind az mi nemzetségünknek 
fogyatkozot állapatját mind az istennek tisztességében járó hiva
talt meggondolván nem tartóztattia meg kdét. Hogy ha az bibliák 
felszabadulnak és d. Remushoz jutnak, tudom hogy alá bocsát
tatnak, mert az ember énnekem jóakaró uram. Reméllem azt is, 
hogy az mi oly ujságh leszen,minket is részessé teszenkd benne.

Salutat reverendam dominationem tuam rector scholae no-

VII.
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strae Mathaeus Makay officiosissime. Feliciter ac diutissime vi
vere et valere R. D. V. ex animo cupio Tyrnaviae 4. aug. 1609. 
R. V. observantissimus Andreas Aztalos.

P. S. Az mei leveleket d. Michael Fokteoi alá ktildeot volt, 
ismét d. Joannes Keseruinus, azokat bízót ember által én Alvinczi 
uram kezéhez iktattam és eö kine is megkülte Zakmárra, azt bi- 
zonnial tudom. lm kdnek egy igen szép Mátyás királ araniát 
kiiltem ismét 25 0  pénzt, 15 oszporat. Kd német barátinak ked
veskedjék vele. Isten leddel! Asztalos András.

Az mi országunkban támadt nagy háborúnak lecsendesítője 
Illiésházi István elnyugot Christusban, temetése leszen Bazinban 
5. Aug. lm felkültem az oratio funebrist kdn ek, kit közölj en kd, 
az kikkel illik.

v m .

Asztalos András Molnár Albertnek. 1609. sept. 10.

Az kd levelére hog’ illien későn tehetek választ, sok okai 
vadnak, főképpen penig egésségtelenségem is nem engette és az 
felet az mostani niári takarodásnak szorgalmatossága miat is 
néha el haladót. Mind azon által, hogi rövideden mégis kdnek 
iriak mostam állapatunk felől, eorömest cselekszem. Istennek 
neve dicsórtessék, mostanában minden helyeken ez nyomorult 
országban szabadsága vagion az religiónak. Tudom értette kd 
az magyar koronának meghozását is. Cassán Augustusban volt 
országgyűlése, az magyar urak megegyesedtek szép módjával 
egymással. Derék gyűlés leszen ismét Posomban sz. Mihál nap 
után, akkor végeznek derék képpen magiar országnak feo gond
viselője felöl. Az törökkel való frigy is véghez ment mindenkép
pen 20 esztendeig, az követek is alá mentek az ajándékai. Az 
heidelbergai katechismust, kit újonnan vertalt Szárazi (Szárási) 
uram és kinyomtattak, im felkültem 1 exemplart kdnek. Az Hu
szár Dávidéval conferaltam, de sokkal job és ékeseb magjar szó
kai vagyon aznál és az bizonságokat is nagy szép módjával mel- 
léie csinálta. Itt alatt is immár az ecclesiákban mind ezzel élnek. 
Az novum testamentumot, kit az b. e. Félegyházi Tamás az gö
rögből transferalt volt, nagy szép módiával és ékes magyar szó
kai, mostan ismét újonnan kinyomtatták Debreczenben és szépex- 
plicatiókal meg öregbítette Hodaszi Lukács uram az fő predicator 
Debreczemben. De még nem érkezet hozzánk, hogy küldhettem
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volna 1 ex. lednek. Az kd báttiáét elhozattam vala, de ol igen 
mód nélkül való, minthogy igen ugj translatio szalaj magyar 
szókkal, hogy ha az alföldi magyarok előtt olvasnák, ugyan meg
nevetnék az igéknek nemeit. És én nem Ítélem méltónak felkxil- 
deni kdnek, hanem az kit most újonnan ki nyomtattak, ha szük
séges lejend kdnek, írja meg kd, és az félét küldök egyet kdnek. 
Az dictionarium, kit kibocsátót kd, igen kevés érkezet ide Ma
gyarországra benne, igen örömest itt is kívánnák, ha kaphat
nák. Az psalterium bizonyára kedves volna, de minthogy az ma
gyarok nem tanulják az musicát, nem találják fel az nótáját min- 
deniknek. De illendő lett volna, hogy in quarto nyomtattatta 
volna ki kd, mint az Bornemisza Péteré öregb betűkre, vagy mint 
az debreezeni Cantionale. Az kd attyaíiai felől értekeztem, mos
tanában békével vadnak, miulta az hajdúság eltávozék. Akkor 
bizon’ sok nyomorúságot, kárt, veszedelmet szenvettek szegények 
mind városuk. De imár Isten után naprúl napra igen épülnek 
legyen az úrnak neve áldot. Országunkban most békesség va
gyon, bor, búza, zab, árpa elég termet és olcsó 4 mecz (mérő) 
búzát a. f. 1 meg vehetnek, bornak 3 pénzen 4 d itezéje, ki igen 
fő bor 5 pénzen, az ökör hús, juh hús 4 pénzen, ez szíikes egyéb 
eleségnél.

Az tanítók, főképen az scholában valók, bizonyára szűkén 
vadnak, eddig Thomas Patkót és Joannes Samarjait felboczáttuk 
volna, de nem találunk mást helyettek. Tomás it vágjon az mi vá- 
rasunkban, Joannes penig Szempczen, de kikeletkor altalán fog
va, ha az jó Isten azt adja érneonk, fel bochátjuk őket, addig 
valahol keresnönk kel, kit helyekben szállítsunk.

Most kdnek bevebben nem irhatok, hanem az jóisten éltesse 
kdét szent nevének tisztességére és az ecclesiának elémentére 
Datum Tirnaviae 10. sept. 1609.

Kdnek jó akarú attiafia Christusban Aszthalos András.

IX.

Asztalos András Molnár Albertnek. 1609. nov. 28.

S.D. Becsületes jó akarú uram és szerelmes attiámfia Chris
tusban. Az kd levelét ennékem kezemhez atták az d. Georgius 
Beinus levelével együtt, mel kd levelébeol meg értettem mostani 
állapatját és igyekezetit kdnek. Én ennek előtte is intettem kdét, 
hogy hazájárul ne feletkeznék kd, hanem az Úrnak nevének tisz-
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tességére szolgálna nemzetének kd. Bizoniára nincs panasz kdre 
mind azon által, mert távul létében többet szolgált kd az mi nem
zetünknek, hanem mint némelyek jelen létekben mennyi hasznot 
tettek az ecclesiában. írok azért rövideden az mi állapotunkról. 
Nyilván is vagyon kdnél az Ur isten az ö szent igéjének nilván 
való hirdetését az háború ideiben be hozta vala várasunlcban és 
Hollósy uram köztünk holtáig szolgálván az ecclesiában többig 
3 esztendőnél nagy szorgalmatossággal tanított, igazán eljárván 
az ö hivataljában minden félelem nélkül, vele együtt d. Sári col- 
legája lévén volt köztünk 1 esztendeig, d. Petrus Taxoni az 
scholát 1 esztendeig bírta, ö utánna Thomas Patkó Samaraeus 
közel 3 esztendeig. Voltak az ö deáki gyülekezetünk közül szá
zan az domesticusokkal egyetemben. Hollósit az Ur elhiván kö
zülünk, d. Georgius Rátkait hozók küzinkbo, és Thomas Patkót 
ö helyette kelleték kibocsátnunk az deáki predikátorságra. Mat
thaeus Mackait hivatok és hozatánk az scholai tanításra Gyön
gyösről. Ezemben piae memoriae Illiésházi urunk, ki az háborút 
leszállítá magiar országban és az törökkel is frigyet szerze, az 
mennyei úrtól elhivattaték az örökké való hazájába, mert míg 
élhete, jó patronusa lön az religiónak, eddég békességben oltal- 
maza bénánkét. Halála után, vélem az érsek és pispekek és 
káptalan instigálásából, az várasbeli tanács ellenünk támada és 
elsőben engemet elé kapa, mivel hogy az én másik házamnál at- 
tam volt az scholának és scholamesternek szállásos helt. Ez do
logért házamra leültek és töb morhámat vitették el 250 fór. érő 
marhánál. Ez után 2 héttel, úgymint 16. napján octobernek, ha
talmasul reá leültek predicátorunk házára, 4 tanácsbeli ember és 
fertál mesterek és drabantok jelen lévén szekerekre portékáját 
felrakván feleségestül gyermekestől kikülték az váras határából 
azonleépen az scholamesterünket is. II’ nag’ véletlen violentiát 
cselekcttele rajtunk. Most ország gyűlése vagion Posomban, mcl 
kezdeték 1. nov. Imár az ország előtt vagyon dolgunk, de még 
elé nem vétctet,míg palatínust nem választanak Illjésházi helyett. 
Az urakat eléggé sollicitáltuk és az vármegyéket, felette ajánlják 
magokat, hogy az elöbeni végezésben (bog’ libera sit religio) 
semmit egy punctumot sem hagynak hátra, hanem sőt inkáb 
meg confirmálják. Mind azon által jó reménségünk vagyon, 
hogy ismét behozatjuk az predicatort és a scholát is. Vadnak 
bizonyára sok adversariusink, kik repugnálják, de az Ür hatal- 
masb mind azoknál és ellenük álhat mint ennek előtte. El válik
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egy hétig dolgunk, mint és hogy adja Isten végét dolgainknak. 
Kegyelmednek az után mindjárt meg írom. Újvárban is az 
templomot el akarták venni az mieinktől, de az szolgáló nép 
fegyvert fogván semmiképpen nem engette. Comáromban még 
nem merték meg háborítani az ecclesiát. Az hatalmas minden
ható Isten legyen oltalmazónk, az ki az Israelnek őrzője, ki nem 
aluszik sem nem szunyád és szégyenítse meg az ö sz. igéjének 
háborgatóit. írtam Tyrnaviae sietséggel 28. nov. 1609.

Voltak házamnál az atyafiak d. Mich. Szepsi és Mich. Fok
tői az alámenetelben, lettem nekik segítséggel tehetségem szerint. 
Imár mind predicatorunkat scholánkat ki külték vala közülünk. 
Kdnek jó akaró attiafia Christusban Andreas Aszthalos.

X.

Asztalos András Molnár Albertnek. 1610. febr. 20.

Az kd levelét meg atták énnekem azok az becsületes és tu
dós atyafiak, kik alá jöttének az ö hazájoknak és nemzetségük
nek szolgálatjára. 8va octobris irta volt kd azt a levelet, hozták 
meg novemberben anni elapsi 1609, melyből az kd hozzám való 
atyafiuiságát és hála adó voltát jól vettem eszemben. Ottan ottan 
szoktuk levelünk által kdét molestalni és incitalni arra, hogy va
laha nyomorult országunkba kd nemzetsége közibe haza jönne. 
De az gondviselő Isten kdnek az idegen országban napról napra 
iob iob állapatot parancsolt és ez az oka, hogy kd az megmuta- 
tot jó szerencsét el nem akarja hadni, hogy ha szinte távoly va
gyon is, mégis sok hasznos munkáival, hűséggel és szeretettel 
szolgál hazájának. De énnekem úgy teczik, hogy még annális 
becsiiletesb, kedvesb és hasznosb lenne az kd állapatja, ha sze
mélye szerént is szolgálna kd hazájának. Adja azU r Isten, hogy 
azt az munkát, kit jó rész szerént elvégezet kd, minden hozzá 
való szükséges dolgokkal teljességgel elvégezvén (mely az ma
gyar grammatica, az mint az kd leveléből értem) hazájában bé
kességgel és jó egésséggel jöhessen. Bizonyára az magyar gram- 
maticát akarnák sokan látni, kiválképpen azok, az kik közöt
tünk magyar nyelvet akarnának tanulni. Az mi az Vechelius dol
gát illeti, nem tudom mi tartóztatta meg, hogy az bibliákat alá 
ne küldhetné. Az d. Remusnak Ítéleti az oratiónak authóra felöl,

r
ki irattatot vala Illyésházi uram temetésére, nem megvető. Úgy 
vagyon, hogy az az ember igen tetszik magának és ugyan jó híre
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neve vagyon tudományáért ebben az országban, de egynéhány 
írásiból meg tetszik, hogy többet faveal azoknak, kik között 
kapta azt a bölcsességet. Olomuczban tanolt az Jesuiták közöt, 
cursum absolvit. Vannak versei kinyomtattatva de r e g i b u s  
H u n g á r i á é ,  mellyeket mind az crux szentségére és tiszteletére 
accommodal. Honnan megtetzik, hogy noha miénknek tetteti ma
gát maga viselésével és nyelvével, de azért az római keresztyé
neknek elfordult religiójában gyorsab. Az verseket dedicáltavolt 
Kutasinak az elöt való érseknek. Elias Bergerus Pannoniusnak 
Írja és hivatja magát.

Énnekem igen jó uram az d. Georgius Remus, minden dol
gokat csak ö kme által viszek véghez, mellyeket oda kell külde- 
nem letek felé. lm mostis Írtak kdnek egy levelet hazájából az 
kd sympatriotai és rokoni, melyben takarva vagyon valami költ
ség is, kit kdnek onnan Szenczröl küldenek. írtam levelet ö ke
gyelmének is az d. Remusnak és az Joannes Samariainak is, 
Igen nagy szeretettel vevén az kd salutatioját az d. Mát. Mackai. 
scholae nostrae rector, örvendözöt rajta, hogy kdnek távoly lété
ben salutatio által ismeretségébe jutót. Én most igen vékony 
egésséggel bírok, sőt ugyan ágyban fekünni kénszerítetem, az ke
gyelmes Űr Isten mit rendelt legyen felőlem, szabad ö felsége 
velem. Reménlem mind az által ebből meggyógyulásomat, az kö
zönséges immedicabilis podagra háborgat. Az mi az közönséges 
állapatunkat illeti, ki küldötték vala predicatorunkat és meste
rünket, de ismég az ország behozta palatinus Turzó György ál
tal. Az töb dolgokról úgy gondolom hogy ir kegyelmednek az d. 
Mát. Mackai, mert olvasta az kd levelét és megértette az kd hoz
zá való jó akaratját. Az d. Petrus Beszerményit hallottam, hogy 
Újhelyi mester, Michael Szepsi penig SárosPataki, Stephanus 
Donnán Debreczeni. Minap itben volt az d. Taxoni és salutaltam 
kd szavával. D. Súri penig it nem volt az ulta, hogy az mi ifja- 
inkat felküldöttük vala ez tavaszszal. Ismerheti kd Michael Ve
resmartit, ez elöt komjáti predicator volt, igen megtébolyodot az 
hitnek dolgában; az prédikátor uraim semmit nem tehettek nekie 
sem Barsiban sem Komjátin, inkáb hiszem, hogy az boszsziíság 
vitte arra ötét, az miben vagyon. Azt akarja, hogy mutassák meg 
az predicatorok, hogy ök legitime vocati sint ad ministerium. 
Erre azok megfelelvén azt kérdi, hogy Lutherus, Zvinglius, Cal
vinus ordinarie an extraordinarie vocati sint. Erre is inkáb hi
szem, hogy megfeleltének nem csak ö kmelt, hanem még ö maga
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is míg meg nem tántorodot. Deinde unde dignoscatur spiritum 
sanctum habere minister, quo sacram scripturam explicari gloria
tur. Nam cujusvis religionis assertores hoc de se affirmare au
dent, se spiritu s. duci, ut hoc modo interpretentur scripturam. 
Postea inconveniens esse illiteratos ac rudes ad sacram scriptu
ram remittere, ut hinc judicium ferant an minister juxta ductum 
s. sancti recte interpretetur eam, sic enim currus bovem trahet 
etc. Akarnám mind én s mind az d. Makai, ha valami kis trac- 
tatust küldene az ilyenekről kd. Még szinte pápistává nem löt, 
de inkáb hiszem, hogy közikbe ál imár, mert sok ideje, hogy it 
vagyon Nagyszombatban és néhanéha oda is elmegy hozzájok. 
lm én is küldök kdnek öt aranyat, kiket ezen levélbe takartam; 
kd vegye jó néven most ez keveset. Isten éltesse kdét és tartsa 
meg jó egésségben. Datum Tyrnaviae 20. d. febr. 1610. Kegyel
mednek jó akarattal és atyafiai szeretettel szolgál

Asztalos András.

Makai Máté Molnár Albertnek 1610 febr. 17.

Katholikus városfeleink nem rég oly dühbe jöttek s azon 
merészségre vetemedtek, hogy 1609 october 16-dikán, azalatt sem 
evén sem iván, Rátkay György nagyszombati reform, lelkészt és 
engemet, alánk adva néhány szekeret a városnak határából min
ket száműztek. Mivel pedig ezen vakmerő tett az összes ke- 
resztyénségnek veszélyes leendett megválasztván az ország a 
nádort a 2 hónapig tartott gyűlésen a karok és rendek máshoz 
elébb nem is fogtak, míg a kiűzött papot vissza nem helyeztet
ték. így Isten akaratjábul visszahozatánk 1609. dec. 28-dikán 
azon reménynyel hogy magok a katholikusok tisztesebb helyet 
jelelnek ki nekünk templomnak és iskolának. Hanem a dolog, 
fájdalmunkra máskép ütött ki; mert a biztosok alig fél napig mu
latván itt csak azt vihették k i, hogy a papot előbbi hajlékába 
visszahelyezték. Nekem múzsáimmal mai napig sem adatott hely, 
hol taníthatnám az ifjúságot tehetségem szerint. Oltalmazóink 
ugyan eleget igyekeztek a városi tanács előtt, hogy imahelyet és 
tanszobát kérjenek, de nem hogy megnyerték volna, hanem még 
csúnya szavakkal is illettettek a könyörgök, lázítók és árulóknak 
szidalmaztatván. Ezért mind e mai napig iskola nélkül tétová
zunk várva ide a nádort Turzó György ő nagyságát, benne he-___

XI.

2
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lyezve minden reményünket nagy sérelmeink orvoslása iránt. 
Nekem a jótékony Asztalos Endre ingyen szállást ad. Megma
radt tanítványaim, számra 11, egyenként keresztyén házi gazdáik
tól élelmeztetnek. Mennyi kárt szenved ezen üres idő alatt a ta
nulmány és talán az erkölcs is, elgondolhatja akárki. Bujdosá- 
somban holmi silány emlékverset írtam üldöztetésünkről, kegyel
mednek javító tolla alá félve bocsátom. Tisztelendöségednek Ta
lányos Böngészetét (analecta aenigmatica) érdekkel olvastam a 
minap nagylelkű gazdám asztalánál és szivem mélyében örültem, 
hogy kegyelmed abban az idegen országban fejedelmi kegyelő- 
ket talált és annyi dicső férfiút barátul. Máskor is közöljen ke
gyelmed olyan olvasmányt.

Visartus Donatusnak ezen iratát : D e fi de J e s u  et Je- 
s u i t a r u m  küldjük Asztalos uram kegyeltjének Samarjai János 
deáknak, Péczeli Imrének és Pálffy Jánosnak Heidelbergába ki- 
nyomatás végett. Ezen három deák azt irá, hogy Marburg és 
Heidelbergában egy példánya sem található. Pedig mi nagyon 
kívánjuk, hogy papjainknak legyen mivel magokat védelmezniök 
a pápisták megtámadásai ellen. Ha Tisztelendőséged maga nem 
találna időt a nyomatásra felügyelni, útasítsa a fiatalokat, hogy 
siessenek vele gondosan, hogy hibátlan példányokat hova hama
rább kaphassunk. Mackay Máté.

xn.
A szenczi tanács Molnár Albertnek. 1610. febr. 5.

Ezért akaránk kegyelmedet megtalálnunk levelünk által, 
miért hogj kegyelmed sok időtől fogva közinkben nem jöt, nem 
tudiuk ha él-e kd és ió eghisigben volna kd vagi nem. Azért ha 
ily (él) kd ez világon és ió eghiségben vagion kd, kit nem is ké
telkedőnk, cliudalátos, hogi kd enni időtől fogva nem jöt közink
ben. Azért ha az Ur isten élteti kdét és ez világon vagion kd, 
kériük mint jó akaró fiunkat szomszéd barátunknak fiát, hogi 
kd jöien hazádban úgy mint városodban, kit hálálhatnánk, hogi 
az Úristen hozná kdét közinkbe. Bizoniára szivönk szerint akar
nánk az kd attiafiaival egietemben látni kd jövetelit. Ne néze kd 
az mi hálaadatlan voltunkat, hogi semmi segítsígel nem voltunk 
az kd oda léteiében. —

P. S. lm kdnek elsőben városostul öt aranyat küldünk, kit 
kd jó néven vegyen; ha az Űr Isten kdét közinkben hoza, töbel 
akarunk kdnek lenni, az város is napról napra megépül. Kegyel
mednek örömest szolgálunk mi szempezi bíró és az égisz tanách.
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Kivonat Nagyszombat városa jegyzőkönyvéből.

1609. évi december 9-dikén Lipcsey András, Melczer Fü- 
löp, Barkovics Lukács és Sylla a nagyszombati tanácsnak Po
zsonyból bizalmasan jelentik : Ma sok egyéb panasz között Sze- 
gedy és Bedi nagyszombati polgárok ügyvédük Tarnóczy Mik
lós által sérelmi panaszt emelve a nagyszombati tanács ellen, 
írásban és szóval kívánák, hogy Nagyszombat a reform, lelkészt 
és tanítót visszahivassa és nekik a városi jövedelemből fizetést 
rendeljen. Azt is panasziák, hogy Asztalos Endrének marha bő
rei salvus conductus alatt vitettek el erőszakosan. Minthogy a 
vádirat kézzelfogható hazugságokat tartalmaza, felolvastatása 
közben Lipcsey uram azttalálá mondani nem  igaz;  e miatt Sze- 
gedy orvoslást kére a törvényszéktől a salvus conductus megsér- 
tetése miatt. A mi megadatván belé nyugodtak. Azonközben 
nádor urunknak két embere bíróság elé idézett minket a legkö
zelebbi péntekre, hogy számot adjunk arról, miért űzte ki Nagy
szombat városa a ref. lelkészt. Rajtunk nem fog múlni, hanem 
útasítást kérünk és még 2 vagy 3 követnek küldését jobb se
gélyünkre, de hogy holnap este már itt legyenek. Addig itt jó
akaróinkkal értekezünk tanakodunk. Tegnap a bíbornok úrnál 
valánk és egyebek között beszéltük, hogy e napokban bizonyos 
lelkész be akara lopózni Nagyszombatba. Arra bíbornok úr azt 
mondá, hogy gondosan kell őrködni, hogy be ne jöjjön, és ha még
is beférkeznék, nem kell oly tisztességesen kiútasítani, mint az 
előbbi prédikátort, hanem a város falán át kidobni. Ezután e sza
vakat mondá bíbornok úr : Inkább haljak meg, semhogy megint 
jöjjön Nagyszombatba valami ref. prédikátor.

1609. évi december 19-dikén Pozsonyból gróf Turzó 
György jóakarólag tudatja a nagyszombati tanácscsal, hogy ne
mes Asztalos Endre írásban panaszlá a nádornál, hogy marhabő
rei erőszakosan vitettek el házából, mintha a rá rótt bírságot meg 
nem adta volna. Minthogy pedig ép azon napokban a karok és 
rendek a vallásszabadságot megszavazták a lelkészek behozha- 
tásával együtt és miután méltányos a jogosságot egyarányosan 
szolgáltatni; ez okon nádori hatalmánál fogva meghagyja nekik, 
hogy Asztalos Endrének a bőröket vissza adják.

XIII.

2 *
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II. Igazgatói jelentés a lýceum mostani állapotáról.
Szíves hálával adózunk Stromszky Ferencz Sámuel 1861 

juh 20-dikán elhúnyt superintendens áldott emlékezetének azon 
ernyedetlen buzgalmáért, melylyel a tanügyet súlyos időkben ol
talmazd. Utódja a főpásztori méltóságban Gteduly Lajos superin
tendens bölcs gondossággal őrködik a főiskola felett. Másik hü 
őrje és vezére Hauszer Ernő pozsonyvárosi esperességi felügye
lőnk. A tanügyi bizottmánynak elnöke a sokérdemü Jeszensz
ky József úr, tagjai a helybeli evang. lelkészek, Osztrolucz- 
ky Miklós, kir. tanácsos, Nehrer Antal orvostudor, Gerley János 
orvostudor, Dóbay Ágost syndicus, Walko Gusztáv réesei egy
házi felügyelő, Kesselbauer György, Fink György, Celler Sá
muel, Samarjai Károly jogtudor, Reidner J. G. ésMurmann Vilmos 
választmányi egyháztagok, a lýceum igazgatója, sor szerint fel
váltva gyűlésenként két lyceumi tanár, az elemi tanodák társ- 
igazgatója és szinte sorban egy elemi tanító.

Az 1861 aug. 28—30. napján Pesten tartott egyházi köz
gyűlésen megállapított, a magyarhoni ág. hitv. evang. főtanodá
kat kötelező tanrendszert oly híven követtük, hogy már a másik 
félévben egy tanórányi eltérésünk sem volt tőle. Ez okon nem 
láttuk szükségesnek tantervűnket itt közlení.

A tudományokat előadák Simkó Vilmos , Boleman István, 
Grailich József, Tamasko István, Fuchs Albert, Németh Sándor, 
Lichner Pál, Emeritzy Lajos, Bothár Dániel, Csecsetka Samu, 
Liska Samu, Michaelis Vilmos, Kámory Samu és Székcsik Ta
más lyceumi rendes tanárok. A szépírást tanítá Bekker Ádám, az 
éneket Rosenkranz Károly cantor, a rajzolást König Hugo. A 
rajzolásban közel 70 tanuló vett részt.

V i z s g á l a t a i n k a t  ezen rendben tartottuk: a télieket 
febr. 3—12-ig nagyrészint örvendetes eredménynyel, mint a ki
tűnő tanulók nevénél látható * is mutatja; a nyáriakat jun. 18 — 
28-ig még jobb sikerrel.

A h i t j e l ö l t i  szigorlatnak első fele volt május 7-dikén, a 
másik junius 26—28-dikán fötiszteletü Geduly Lajos superin
tendens elnöki vezérlete alatt, nagy számú censornak jelenlété
ben. Az eredmény 4 p r a e c l a r u s ,  5 l a u d a b i l i s ,  4 bonus ,  
3 s u f f i c i e n s  érdemi fokozat. 16 hitj elölt állotta ki a szigorlatot.

Theologusaink nem csak az elméleti tudományban halad
tak, hanem a lelkészi gyakorlatban is versenyeztek; bízvást
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mondhatjuk, hogy alig szónokoltak valaha közel és távolabb 
szentegyházakhan oly gyakran és oly sikerrel fiatal theologu- 
saink, mint az idei hitjelöltek.

T h e o l o g i a i  pályadíj ezen tanévben 3 volt. Az 
elsőt 2 körmöczi aranynyal főtiszteletü Geduly Lajos superin
tendens urunk tűzte ki: Mi k é p en  e g y e z t e s s e  a s z l á v  
l e l k é s z  n e m z e t e  i r á n t i  s z e r e t e t é t  a m a g y a r  h a z a  
i r án t i  s z e r e t e t t e l .  Elnyerte Pifko Gusztáv hitjelölt. A má
sik pályakérdést Moczkovcsák Károly nagybányai lelkész tűzte 
ki 10 forint jirtalommal : H it  á l t a l  i g a z u l u n k  az I s t e n  
e l ő t t ,  n e m  c s e l e k e d e t e k  á l t a l ,  vagyis prot. és rom. 
kath. nézet az igazulásról. Minthogy Frecska Lajos hitjelölt, a 
D a l n o k  és K i r á l y  szerzője, ezen tételt derekasan megfejté, 
a jutalmazás napján junius 28-dikán a 10 fór. helyett egy font 
sterling értékű Victoria-aranyat adtunk neki. Harmadik felada
tunk volt C r u d y  D á n i e l  s u p e r i n t e n d e n s  é l e t r a j z a ,  
kézirataiból dolgozva. Kidolgozta és a hármasarany jutalmat ju
nius 28-dikán megkapta Frecska Lajos jelesünk. Szláv fordítás
ban ezen életrajz az Evanjelik folyóiratban közöltetett. Remé- 
nyeljük, hogy hitrokonink kedvesen veszik ezen híradást és ör
vendeznek velünk, ily sikeren örvendezőkkel.

É r e t t s é g i  vagyis akadémiai képességi vizsgálatunk sora 
ez: juniushó első felében tartottuk az írásbelieket, a szóbelieket 
pedig jun. 23., 24. és 25. napján méltóságos Szent-Iványi Márton 
egyházkerületi felügyelőnk és főtiszteletü Geduly Lajos superin- 
tendensünk elnöki vezérlete alatt több esperességielöljárókjelen- 
létében, olyan sikerrel, hogy 22 megvizsgált ifjú közül 10 érde
melt k i t ű n ő  osztályt, 6 d i c s é r e t e s t  és 6 k i e l é g í t ő  o s z 
t á l y z a t o t .  Éretteink közül nyolczan fogják a jogot tanulni, 
kettő az orvosi tudományokat, a többi a theologiát.

Szivélyes hálával tartozik a lýceum N a g y  E l e k  hites 
ügyvéd s egyházkerületi jegyző úrnak azért, hogy a magyar köz
jogot előadni szíveskedett minden más jutalom nélkül, mint a 
melyet a nemes tett emlékezete és a fényes sikerű szigorlat adhat.

A jövő tanévben Samarjai Károly jogtudor és Kunsch La
jos h. ügyvéd urak is fognak jogi tudományokat a lyceumon 
előadni. Jogi tantervűnk teljesen megegyező a jogakademiák 
elsőévi tanfolyamával.

A jövő tanévet september elején kezdjük. September 1. és 
2. napja a beiratás éš a felvételi vizsgálatok ideje.
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Uj fegyelmi törvényeket fogunk ezentúl követni és tartani.
Ezen programmot azért nem adhattuk ki előbb, mert köte

lességünk volt benne az érettségi és a hitjelölti vizsgálatok ered
ményét is közleni.

Magyar örömünnep kettő volt. Az elsőt Lisznyai Kálmán
nak rögtönző részvéte nagyon érdekesíté. A szavalok mind a 
kettőben jeleskedtek. De jövőre talán több saját müvet!

Az idei immatriculáltak száma 132. A múlt évben 95 volt.
A lyceumi könyvtár ezen tanévben inkább ajándékok által 

mint vétel útján gyarapodott. A magyar tudom. Akadémia töb
bet mint 100 kötetet és füzetet küldött régibb és újabb nyomtat
ványaiból. Hauszor Ernő felügyelőnk az 18Gl-diki országgyűlési 
nyomtatványok teljes gyűjteményét ajándékozá". A nemeslelkü 
Zerdahelyi Miklós már azelőtt adott 100-nál több becses köny
vet. Kunsch Lajos h. ügyvéd ajándékozott 45 kötetet, Korbélyi 
József és Szinyei József urak több könyvet, kéziratot és érmet, 
Fuchs Albert lyceumi tanár 14 kötetet, Székcsik Tamás tanár 
15 kötetet, Schurig Volkmár 6 kötetet, Lang Károly özvegye 
30 kötetet, Schedius Lajos és Géza 33 kötetet, Harms Ernő 
könyvárus 12 kötetet, Stiegler Ehrenreich 3 kötetet, Zloclia Samu 
leánytanító 1 kéziratot, Murmann Vilmos 44 füzetet, Pecz Ernő 
káplán több kéziratot; Oszterlamm Károly pesti könyvárus 43 
kötetet, hutirai Lukácsy Sándor 7 kötetet, Szabó Károly Kolozs
várott 2 kötetet, Révész Imre Debreczenben 2 kötetet, Bocsor 
István Pápán 2 kötetet, Ráth Károly Győrött 3 kötetet és sok kéz
iratot. Lyceumi tanulók is adtak néhány kötetet. Hasonlóképen 
egyes testületek is, p. o. a bukovinai kereskedelmi.

Három év előtt mintegy 1450 fór. költetett a könyvtári szo
bák alkalmassá tételére, u. m. állványokra, padolatra, ablakra, vas
táblára stb. könyvrendezésre alig jutott belőle 140 fór. A dolog- 
értők tudják, hányadrésze ez azon összegnek, melly kell, hogy 
25,000—26,000 könyv czímtározható legyen. Ez okon csak ka- 
rácsonkor fogjuk tudhatni, mennyire haladott a nagy catalogus.

A történelmi becsű kéziratokat nem egyedül magunk 
egyengetjük sajtó alá, hanem jó munkatársaink is vannak. Fabó 
Endre agárdi lelkész Schmal és Krmann kézirataival foglalatos, 
Nagy-Kőrösön Sziládi Áron, országos hirü török nyelvészünk, 
egy Bécsben járt török követnek emlékiratát teszi közzé a mi 
könyvtárunk kéziratából.

Burii Micae-nek első kötete 1862 september elején lesz ki-
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nyomatva, a második befejező kötet karácsonkor, Dr. Székács 
József bányakerületi superintendensnek pártfogása alatt.

A zoológiái gyűjteménynek Feitzelmayer Károly, pozsonyi 
gépész, egy 6 láb hosszú kitömött krokodilust ajándékozott.

Új természettani műszerek mintegy 140 forintnyi összegen 
vétettek, p. o. 1 barometer 26 for., Mohr szerinti mérleg 25 for., 
1 psychrometer 18 for., 1 Nicol szerinti prisma 11 for., 1 Fres
nel tükör 21 for. s egyebek.

A nagy a l u mn e u m b a  fölvétetett az 1861/2-diki tanév
nek folytán 143 tanuló. Időközben részint kilépett részint pe
dig a Skaricza-convictusba mint érdemes kitűnő tétetett át össze
sen 20 tanuló. A tanév végén az alumnusok száma 123 tanuló. 
Ezek között volt 6 ingyenes; a többi részint a kisebb élelmezési 
díjt (egész tanévre 22 fór. 26 kr.) részint pedig a nagyobbikat 
(36 fór. 26 kr.) fizették.

Az alumneum alaptőkéje volt a múlt tanév végén az alum- 
neumi é v k ö n y v  kimutatása szerint 26,106 fór. 2 kr. a. é.

Az élelmezési költség volt a tanév alatt 4700 fór. tehát egy 
napi költség 16 fór. egy étkezőre naponta 12 kr.

A supplicatioi adományok tettek ezen évben 1180 fór. a. é.
Ezen tanévi gondviselő ephorusa volt Székcsik Tamás ta

nár, az 1862'3 tanévben viseli majd ennek gondját Csecsetka Sá
muel tanár.

A S k a r  i c z a - c o n vi  ct u s b an 42 tanuló élelmeztetett. 
Ezen eonvictusi jótétemény a lyceumi javadalmak között a 
legnagyobb, a mennyiben egy tanulónak tartása körülbelül 70 
forintba kerül tanévenként. Gondnoka volt Kámory Samu tanár, 
a jövő tanévben lesz Bothár Dániel tanár.

III. A lyceumi tanuló ifjúság névsora.

HARMADÉVI THEOLOGUSOK.

Baltzár Ágoston modori pozs. Skaricza-convictusi jótéteményes. 
Bangya Gusztáv trencséni trencsénmegyei alumnus.
Erdélszky Mihály krajnai nyitramegyei Skaricza-convictusi. 
Frecska Lajos lesti nógrádmegyei Skaricza-convictus seniora. * 
Hetyey Móricz bakony-szombathelyi, veszprémi alumn. alsenior. 
Hollerung Károly modori pozsonyiRoth-Teleki szorgalomdíjas. * 
Klszák Gusztáv szobotisti nyitram. Roth-Teleki szorgalomdíjas. 
Kovalovszki Imre csanki honti Róth-Teleki szorgalomdíjas. *
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Masztis Lajos devicsei honti Róth-Teleki szorgalomdíjas. *  

Micsinay Pál kis-zellői nógrádi, nevelőnek ment.
Pifko Gusztáv ó túrái nyitramegyei Skaricza-convictusi jótét.
Rell Samu közép-palojtai honti alumnus.
Roy Pál vágujhelyi nyitramegyei Skaricza-convictusi jótét. 
Schärfe! Károly börzsönyi honti, beteg.
Schulcz Ödön miavai nyitramegyei Skaricza-convictusi jótét. * 
Simon Péter Pál kis-körösi pesti Skaricza-convictusi. * 
SzluikaMihály selmeczbányai honti Róth-Teleki szorgalomdíjas. * 
Wagner Dániel beszterczebányai zólyomi, árvaintézeti tanító. *

MÁSODÉVI THEOLOGUSOK.

Bálent István trencséni trencsénmegyei alumnus. *

Bellus János osgyáni gömörmegyei, nevelő lett. *
Csernák Gusztáv lubinai nyitramegyei alumnus.
Doleschall Samu trencséni trencsénmegyei alumnus.
Frenyó Endre halapinógrádm. Skaricza-convictusjótéteményese. * 
Geduly Elek gutái nógrádm. Skaricza-convictus jót. *
Melczer Kálmán rákos-keresztúri pestm. Róth-Teleki szorgal. * 
Oszterman Pál nagyiami nógrádm. Róth-Teleki szorg. *
Scultéty Sándor szeghegyi bácsmegyei Skaricza-convictusi. * 
Schneider Gyula százdi hontmegyei Róth-Teleki szorg. *
Sztanó Sándor csernyei veszprémmegyei Skaricza-convictusi. 
Ulicsnyi Endre pozsonyi pozsonymegyei Rojko-szorg. *  

Wiesinger Károly modori pozsonymegyei, alumnus.

ELSŐÉVI THEOLOGUSOK ÉS JOGTANULÓK.

Adamis Károly felsö-zelei nyitramegyei Skaricza-convictusi. * 
Bujkovszky Gusztáv korponai zólyomi Róth-Teleki stip. * 
Dohnányi Gusztáv ovcsárszkoi trencsénmegyei Skaricza-conv. * 
Drottner Samu korponai zólyommegyei Skaricza-convictusi. * 
Gallo Elek tápiószentmártoni pestm. Róth-Teleki stip. *
Gyuris János szinobányai nógrádmegyei alumnus.
Karsay Gyula téti győrmegyei alumnus.
Mesko Lajos nagykürtösi nógrádi, kilépett a téli vizsgálatok előtt. 
Mihálko Vilmos pilisi pestm. Róth-Teleki stipend. *
Nyácsik János szarvasi békésm. Róth-Teleki stipend. *
Pántyik János dobronai zólyommegyei Róth-Teleki stipend. * 
Paulinyi Vilmos körmöczbányai barsm. alumnus. *
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Rásó Mihály németgurabi pozsonyin. Skaricza-convictusi. * 
Scharbert Vilmos bazini pozsonym. Skaricza-convictusi. 
Szent-Iványi Márton szentiványi liptómegyei. *
Tóth Sándor szendi komáromm. Skaricza-convictusi. *

NYOLCZADIK OSZTÁLYBELIEK.

Belcsák László vámos-mikolai hontm. Skaricza-convictusi. * 
Beliczai Lajos vanyolai veszprémmegyei.
Breznyiczky Samu beszterczebányai zólyomm. Skaricza-conv. 
Deutsch Ignácz moz. vallásu pozsonyi pozsonym. *
Fabricius Károly pozsonyi pozsonymcgyei.
Fajnor István brezovai nyitramegyei alumnus.
Freytag Géza bélai szepesm. Skaricza-convictusi. *
Horváth Géza galantai pozsonym. alumnus.
Ivánka Ódon kis-zellői nógrádm., érettségi magántanuló.
Kari János cservenkai bácsm. Róth-Teleki stip. *
Koos Emil mindszenti szepesm. alumnus.
Koos Ödön mindszenti szepesm. alumnus.
Marecsek János verbóczi. nyitram. alumnus.
Mitták Albert szakolczai nyitram. alumnus.
Móricz Vincze reform, taraczközi marmarosi. *
Nehiba Lajos németgurabi pozsonym. alumnus.
Plachý János bácsujfalvi bácsm. alumnus. *
Schefarovsky János luczini nógrádm. Skaricza-convictusi. * 
Schön Dávid moz. vallásu halasi kis-kunsági.
Silberberg Illés moz. vallásu szénásfalvi nyitram. *
Silberer Ignácz moz. vallásu újvidéki bácsm. *
Silberer Samu moz. vallásu újvidéki bácsm. *
Zatkalik Károly oroszlányi komáromm. Róth-Teleki stip. *

HETEDIK OSZTÁLYBELIEK.

Angelics Sánd. g. n. e. gyorgyevoi határőrvidéki, kilépett febr. 26. 
Bajcsi József pozsonyi, elment vasúti gyakornokúl 1862 jan. 28. 
Bcljanszki Pál görög n. egy. goszpodinczei csajkásk. alumnus. 
Botló Károly reform, somorjai pozsonym.
Botló Titus reform, téjfalvi pozsonym.
Brankovics György balassagyarmati nógrádm.
Brezsovszky Demeter g. n. e. goszpodinczei csajkásk. alumnus. 
Fábry Károly békéscsabai, a 2. félév elején mellbetegség miatt 

haza ment.
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Fényes Endre reform, berettyó-ujfalusi biharm.
Graf Lajos pozsonyi pozsonym.
Jehring Károly podluzsányi trencsénm., typhus után haza ment. 
Junker Ágost pozsonyi, Skaricza-convictus jótéteményese. * 
Kazinczy Örs reform, nagy-marjai biharm.
Kocskovszky Pál hlubokai nyitram. alumnus.
Koreny Károly nagy-röczei gömörm. Skaricza-convictusi. * 
Kovacsevics Ulászló görög n. e. szent-tamási bácsm.
Lang Sándor pozsonyi pozsonym. *
Lénárth Antal reform, ó gyallai komáromm.
Lenhardt Károly pozsonyi, Skaricza-convictus jótéteményese. * 
Minnich Péter mezöberényi békésm.
Moczkó János szénásfalvi nyitram. Skaricza-convictusi.
Nikolics Miksa g. n. e. nagybecskerekitorontálm. kilépett febr. 26. 
Papity Bogoljub g. n. e. titeli csajkásk. eltávozott dec. 12.
Prónay István verbói nyitram. *
Raehler Károly pesti pestm. alumnus.
Richter Ede pozsonyi pozsonym. *
Richter Lajos almási pestm.
Rosza Pál szénásfalvi nyitram. Skaricza-convictus jótétem. * 
Rusz János g. n. e. nagylaki csanádm. Ballaféle 60 fór. stip. * 
Sámuel Lázár moz. vall. szamos-goroszlói középszolnoki kil. fcb. 26. 
Schedius Géza budai pestm. *
Schleiffer Károly pozsonyi pozsonym. *
Schul ez Sándor miavai nyitram. kilépett gazdászati gyakornokul. 
Thesity Sándor g. n. e. zentai bácsm. mellbet. miatt kil. dec. 22. 
Trokan Emil kosztolnai nyitramegy. alumnus.
Trokan Sándor kosztolnai nyitram. alumnus.
Veres Jenő szentiványi nógrádm. kilépett a 2. félév elején. 
Záthureczky Imre záturcsi turóczm. alumnus.
Zbell Elek kis-zellöi nógrádm. alumnus.
Zelenka János vanyarczi nógrádm. alumnus.

HATODIK OSZTÁLYBELIEK.

Berthán Pál lesti nógrádm. alumnus.
Botló Ignácz reform, téjfalvi pozsonym.
Brausewetter Edvin wagrami alsó-ausztriai.
Csobanov Tamás g. n. e. tiszaszentmiklósi torontáli, kil. dec. 12. 
Dimitrievics Svetozar g. n. e. szenttamási bácsm. 30 fór. Balladij, 
Dobrovics Lajos pozsonyi pozsonym. jutalomkönyves. *
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Drobný Károly botfalvi nyitram. alumnus.
Dungyerszky Abris g. n. e. szent-tamási bácsin.
Frankendorfer Károly modori pozsonyin, alumnus.
Galgóczy István reform, porcsalmai szatmárm.
Gerley Gyula pozsonyi pozsonym.
Glacz Henrik hegyeshalmi mosonyi Skaricza-convictusi. *
Gratz Móricz miklósfalvi mosonyi alumnus.
Gyukity Velimir g. n. e. szenttamási bácsm.
Hajicsek Lajos modori pozsonym. alumnus.
Halljarszky Samu zólyomi, Skaricza-convictus j ótétem énycse. * 
Huszágh Gyula modori pozsonym. alumnus.
Jermendy Adolf bazini pozsonym. alumnus.
Jurenkä Pál mijavai nyitramcgyei Skaricza-convictusi.
Kállay Sándor reform, tiszafbldvári hevesm. kimaradt.
Kelemen Antal reform, megyercsi komáromm, alumnus. 
Keviczky Pál magyarádi hontmegyei.
Kis Antal szentantalfai zalam. Eltávozott jan. 16.
Klein Samu moz. vall. szomolyáni pozsonymegyei, magántanuló. 
Kossuch Pál ratkó-bisztrói gömörmegyei.
Kovács Károly reform, rétéi pozsonym. Skaricza-conv. * 
Krahulecz Gusztáv modori pozsonym. alumnus.
Lackner Pál pozsonyi pozsonym. *
Michnay Albert pozsonyi pozsonym. 40 fór. Eisert-díjas. * 
Moczkovcsák János bazini pozsonym. Skaricza-convictusi. * 
Molnár Vilmos krislitzi csehországi Skaricza-convictusi.
Németh Pál bikali baranyamegyei alumnus.
Pap Kálmán reform, patóházi szatmárm.
Schöpflin György szolcsáni nyitram.
Scultéty Sándor pozsonyi pozsonym.
Sinreich Samu moz. vall. szénásfalvi nyitram. magántanuló. 
Štefánik Pál krajnai nyitram. alumnus.
Stjukovszky Károly nagyszelezsényi barsm. alumnus.
Tauscher Dénes ercsényi fehérmegyei, kilépett febr. 25. 
Tomasovics János szénásfalvi nyitramegyei alumnus.
Uhrinyi Lajos békés-csabai békésm.
Ursziny János csetneki gömörm. alumnus.
Vidovszky László kőrös-ladányi békésm. alumnus.
Zelenka Gyula vanyarczi nógrádm. Skaricza-conv. *

ÖTÖDIK OSZTÁLYBELIEK.
Bogner Vilmos bazini pozsonym.
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Bubb Károly pozsonyi pozsonym. *
Csaná-dy Miklós reform, gebei szatmárm.
Czilchert Béla tárcsái vasm.
Dungyerszky Demeter szenttamási bácsm.
Gál Jenő gerendási békésm. *
Gyorgyevics Gy. g. n. e. ó kanizsai bácsm. 60 fór. Balla-díjas. * 
Hollerung Edvin modori pozsonym. alumnus. *

Jankó Mihály modori pozsonym. alumnus. *
Kari Bálint cservenkai bácsmegyei Skaricza-convictusi. * 
Krcsma János nagylévárdi pozsonym. alumnus.
Kruttschnitt Nándor cservenkai barsm. alumnus.
Kürthy Géza aranyosmaróthi barsm. húsv. előtt gyógyfürd. ment. 
Kíirtby Pál nagyszelezsényi barsm. Eltávozott.
Langhofer Károly szakolczai nyitram. alumnus.
Lazarovics György g. n. e. szredistyei temesm. kilépett febr. 5. 
Luczay Tivadar g. n. e. nagylaki csanádm. alumnus.
Makláry Zsigmond zay-ugróczi trencsénm. alumnus.
Neczkár Nándor szakolczai nyitram. alumnus.
Novák Richard felső-dubenkyi morvaországi díjas. *
Pfeifer Károly repcze-laki vasm.
Porubszky János szedlicsnei trencsénm. alumnus.
Schumacher Henrik cservenkai bácsm. alumnus.
Smetanka Ferencz reform, voreli csehországi alumnus.
Sandtner Ernő bazini pozsonym.
Tatity Péter g. n. e. magyar-kanizsai bácsm. 50 fór. Balla-díjas. 
Tessényi Albert lalityi bácsm. alumnus.
Tóth Ákos lipótfalvi vasm. alumnus.
Weinberger Károly bazini pozsonym.
Vidovszky Ferencz békés-csabai békésm. alumnus.
Winkler Adolf wsetini morvaországi alumnus. *
Zsambokréthy Lajos kis-zsambokréthi trencsénm. alumnus.

NEGYEDIK OSZTÁLYBELIEK.
r

Ács Lajos reform, boldogfalvi pozsonym. *
Albrecht János tárnoki pozsonym. alumnus.
Biermann Mihály pozsonyi Skaricza-conv. Gero-dijas. *
Bothár Samu beszterczebányai zólyomm. alumnus. * 
Brausewetter Arthur wagrami alsó-ausztriai.
Bzduch Márton brezovai nyitram. alumnus.
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Celler Nándor pozsonyi pozsonym. jutalomkönyves. *
Chalúpka Géza pozsonyi pozsonym.
Csapion ics Adolf malaczkai pozsonym. alumnus.
Déváid Károly bécsi ausztriai, kilépett nov. 1. napján.
Draskóczy István leszenyei hontm. alumnus.
Drobný János vágujhelyi nyitram. alumnus.
Fíilöp Jónás pozsonyi pozsonym.
Gamauf György pozsonyi pozsonym. *
GerzsaVilin. ref. nagylehotai morvaorsz. díjas, jutalomkönyves. * 
Gosclienhofer József pozsonyi pozsonym. *
Hrdlicska János holicsi nydtram. Skaricza-convictusi. *
Korcsek István abelovai nógrádm. Skaricza-convictusi. * 
Kosztolányi Aurél nemes-kosztolányi barsm. *
Kosztolányi Vidor nemes-kosztolányi barsm.
Lange Sándor trencséni trencsénm. alumnus.
Lesko Béla felsö-szelii pozsonym.
Mossóczy István pozsonyi pozsonym. *
Nedeczky Gyula vágujhelyi nyitram. alumnus.
Pap Elek reform, kamocsai komáromm.
Pfaff Gusztáv pozsonyi pozsonym. *
Porubszky Ágoston pozsonyi pozsonym. *
Sargavy Lipót somorjai pozsonym. alumnus.
Saskó Lajos bucsányi nyitram. alumnus.
Schulz Emil mijavai nyitram. Skaricza-convictusi. *
Szaueracker Károly pozsonyi pozsonym.
Soos Géza reform, kulcsodi györm.
Stelczer Károly pozsonyi pozsonymegyei.
Straub József nagyváradi biharm. alumnus.
Zmeskál Dezső kelecsényi nógrádm. *

HARMADIK OSZTÁLYBELIEK,

Bubb János pozsonyi pozsonym. *
Buttlar Adolf báró győri születésű, most Pozsonyban lakó. * 
Csiba Ferencz ref. nagyabonyi pozsonym. jutalomkönyves. * 
Csulik Lajos szakolczai nyitram. alumnus.
Ebner Gusztáv járfalvi mosonym. alumnus. *
Ebner Gyula rajkai mosonym. alumnus. *
Fiala Lajos szakolczai nyitram. alumnus.
Galgóczi Zsigmond ref. porcsalmai szatmárm.
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Gáncs Géza ref. gancsházi pozsonyin.
Greszler Gyula gödöllői pestm. alumnus.
Karner Sándor nagyszombati pozsonyin.
Kolényi László bukóczi nyitram. alumnus. *
Kosch Sándor rajkai mosonym. Skaricza-convictusi. *
Kristóf Lajos szénásfalvi nyitram.
Krüger Frigy, bécsi alsó-ausztriai születésű, most Pozsonyban. * 
Lehoczky Pál beszterczebányai zólyomm. alumnus. *
Marcsetity János g. n. e. szerbkeresztúri torontálm. alumnus. 
Martinék József ref. sztritezsi morvaországi alumnus.
Mitták Gusztáv szakolczai nyitram. alumnus.
Mitták Róbert szakolczai nyitram. alumnus.
Móczer Nándor pozsonyi pozsonym.
Németh István bőnyi györmegyei Skaricza-convictusi. *
Pámer Kálmán ref. bőnyi györm.
Proházka Ulrik pozsonyi pozsonym. *
Rosza János szénásfalvi nyitramegyei jutalomkönyves. * 
Scharbert Lajos bazini pozsonym. alumnus.
Saskó István brezovai nyitram. alumnus.
Stiegler Sándor pozsonyi pozsonym.
Szendi Pál ref. nagykeszii komáromm. *
Sziklai Otto győri györmegyei. *
Tim Károly főrévi pozsonym. alumnus.
Wallner Gusztáv pozsonyi poszonym.
Wolfbeisz Adolf pozsonyi pozsonym.
Zatkalik Lajos oroszlányi komáromm. alumnus. *

MÁSODIK OSZTÁLYBELIEK.

Adamis Pál szénásfalvi nyitram. *
Beke Vincze ref. szakállosi komáromm. jutalomkönyves. *
Borza Károly ref. sooki nyitram.
Büki György pesti születésű, most Pozsonyban szüléinél. 
Dobrovics Mátyás pozsonyi jutalomkönyves. *
Falb Ede pozsonyi pozsonym.
Göcking Károly pozsonyi, betegs. miatt kimaradt a tanév elején. 
Hornyák Lajos kuzselovi morvaországi alumnus.
Varga Kis Kálmán ref. deákii pozsonym.
Konkoly Lajos ref. kömlődi komáromm.
Kosztolányi Béla nemes-kosztolányi barsm.
Kraicz József nyitraszerdahelyi, árvafiintézetben. *
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Krüger Ede, poroszországi bécsi követségi titkárnak hja. 1(1 
Küffner Ernő pozsonyi pozsonyin.
Lackner Sándor pozsonyi pozsonyin, jutalomkönyves. *  

Lesko Lajos felsöszelii pozsonym.
Manhal Ferencz felsö-dubenkyi morvaországi díjas. * 
Mitták Nándor szakolczai nyitram.
Nagy Elek malaczkai pozsonym.
Nedeczky István vágujhelyi nyitram. alumnus.
Prikkel Károly ref. rétéi pozsonym. alumnus.
Stiegler Lajos pozsonyi pozsonym. *
Szabó Sándor szendi komáromm.
Szeitel Miklós somorjai pozsonym., kilépett karácsonkor. 
Szeleczky Adolf pozsonyi pozsonym.
Szeleczky Károly pozsonyi pozsonym.
Tarcsy Gyula ref. szakállosi komáromm.
Tóth Elek oroszlányi komáromm. *
Tóth Lajos ref. kis-igmándi komáromm.
Wallner Godofréd stomfai pozsonym.
Vendég Antal ref. alsó-gelléri komáromm.
Zechmeister Róbert pozsonyi pozsonym.

ELSŐ GYMNÁSIUMI OSZTÁLYNAK TANULÓI.

Adamis Mihály szénásfalvi nyitram.
Biermann Károly pozsonyi pozsonym. *
Csaplovics Lajos alsó-szöllősi nyitram. alumnus.
Csejtey Dénes ref. kis-igmándi komáromm.
Décsy János ref. csicsói komáromm.
Dobay István pozsonyi pozsonym. jutalomkönyves. *
Falb Armin pozsonyi pozsonym.
Fuchs Károly pozsonyi pozsonym. *
Gerley Béla pozsonyi pozsonym. *
Günther Ágost gálosi mosonym. *
Haeckel Ágost beszterczebányai zólyommegyei. *
Hartig Caesar hamburgi születésű.
Hartig György hamburgi, átment a polgári tanodába. 
Hörömpöli Gyula ref. mocsai komáromm.
Jeszenszky Sándor csejtei nyitram. jutalomkönyves. * 
Karsai Imre téti györmegyei.
Kis Lajos lovas-patonai veszprémm. jutalomkönyves. *

I



Knauer Károly pozsonyi pozsonyin.
Kosztolányi Attila nemes-kosztolányi barsm. *
Leopold Károly pozsonyi pozsonyin.
Masseberg Károly pozsonyi pozsonyin.
Metzel Mátyás pozsonyi pozsonyin.
Nikolay Frigyes szénásfalvi nyitram. alumnus.
Nittnaus Frigyes pozsonyi pozsonyin.
Pálfy József ref. nemes-olcsai komáromm. alumnus. *
Patkó Gyula apácza-szakállosi komáromm. alumnus. 
Petrovics Ágost taksonyi pozsonyin, alumnus.
Riesner Lajos nemes-váralyai írencsénm. alumnus.
Ruzsicska János nagy-lévárdi pozsonym.
Sándor Zsigmond rétéi pozsonym. betegség miatt haza ment. 
Saskó Gyula bucsányi nyitram.
Szabó Zsigmond ref. kömlödi komáromm.
Szalacsy Zoltán ref. nemes-olcsai komáromm. *
Széllé Dániel ref. nemes-olcsai komáromm.
Szlubek János pozsonyi pozsonym. *
Tarlós Lajos ref. ó-szönyi komáromm.
Trajtler Géza szügyi nógrádm.
Vida Béla ref. pesti pestm.
Zechmeister Samu pozsonyi pozsonym.

REÁLTANODÁI NÖVENDÉKEK.

Baj esi Lajos pozsonyi pozsonym.
Brunner Károly pozsonyi pozsonym. *
Brunovszky Lajos szénásfalvi nyitram.
Hackenberger Vilmos pozsonyi pozsonym.
Odörfer Vilmos pozsonj 1 pozsonym.
Pfaff Károly pozsonyi pozsonym.
Rempke Vilmos pozsonyi pozsonym.
Stenzinger Zsigmond iváncsai komáromm.
Wicklern Nándor pozsonyi pozsonym.






