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Töredékes jegyzetek Arany „Buda halála“ eposzáról.

T a n á r i  székf og l a l ó  (1865. Sept. 4.).

Ha számot kellene adnom arról az érzetről, mely ez ünnepélyes 
pillanatban egész valómat áthatja : e feladatnak megfelelni képes nem 
volnék. Öröm és aggály, remény és félelem sajátos vegyülete az, mely
nek létektani nevét hiába kutatnám. A hol a meghatott szív és lélek 
legmélyén rezeg az érzés húrja, ott a nyelv megtagadja tolmács-szol
gálatát és megszégyenülve elnémul.

Mily szerencsés helyzetben vagyok én, hogy midőn mint a pozsonyi 
ev. lyceumra megválasztott tanár beköszönő szavakat kell intéznem e 
mélyen tisztelt gyülekezethez, e perczek alkalmi jelentőségétől el
tekintve , épen tanári minőségemre utalhatok és szaktárgyamba vágó 
némely megjegyzésekhez menekülhetek a szív elfogultsága elől.

A magyar irodalomból választottam tárgyat s a múlt év epocha- 
lis müvéről, koszorús Aranyunk Buda  h a l á l a  eposzáról, bátorkodom 
rövid töredékes jegyzeteket felolvasni, s e végett a mélyen tisztelt 
gyülekezet türelmét egy-két perezre igénybe venni.

I.

„Valahányszor idegen népköltészet egy-egy régi maradványa 
kerül kezembe, mindig elborultan kérdem magamtól, volt-e nekünk 
valaha őseredeti eposzunk?“ így kezdi Arany egy értekezését „naiv 
ejJJŕzuijkról“ (Figyelő. 1860. 1 sz.); s midőn kutatásai nyomán — ha 
nem is leli fel, Szalay óvakodó megjegyzése szerint, egy magyar Nibe
lungen óriás izmait, — több költői idomú, kerek szerkezetű történeti 
mondáinkban egykori naiv nemzeti eposzunk töredék maradványaira 
u ta l; s midőn egyúttal magyarázatát — okát adja annak, mért vannak 
nekünk csak romjaink egy Nibeljingen, egy Kalewala, egy Sbahname, 
egy jssiáni eposzkor bevégzett öifckbecsü épülete helyett : fölveti végül 
e kérdést: „fogunk-e mi utódod ez alap hiányában, az elbeszélő köl
tészet terén valami jóravalót ll)zui létre?“ (Figyelő. 186ofc. sz.)
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Feleletül büszkén mutathatunk „Buda h a l á l á r a “. A mi első 
pillanatra lehetetlennek látszik : Arany megteremtette a hiányzó 
magyar naiv eposzt; művészete kohában felolvasztá legősibb regéink 
nemes anyagát, anélkül hogy eredeti üdeségükről az ifjú természet és 
primitiv élet bélyegét letörölte volna, és „Buda halálában“ Priscus 
rhetor hun bárdjainak öntudatlanul költői hangja üti meg füleinket, 
megnemesítve a 19. századbeli magyar dalnok öntudatosan alkotó mű
vészereje által.

A hűn regék nemzeti ősmondáink gyöngyei. Miként a trójai 
Aeneasban és Ascaniusban a római, úgy a magyar Etele daliáiban 
tiszteli őseit, hazája első megalapítóit. S épen minthogy e hűn regék 
a magyar regekör legősiebbjei és legprimitívebbjei; épen minthogy a 
mondái clair-obscur, a titokszerű félhomály, melyre világát a leg
távolabbról veti a történet, a történeti eseményeket fatamorganákként, 
a történet hőseit óriási mérvekben tünteti föl; épen minthogy ama 
regék hőseit a természeti meg nem tört erő közvetlen sugallata hajtja 
s „agitante calescunt illo“ ; szóval minthogy ama világ, ama élet lég
köre a közvetlen természetiség, a naivság : — épen ezért tartja köl
tőnk joggal képtelen vakmerőségnek Eteléről a virgiliusi „Anna virum- 
que cano“ hangján zöngeni. A rideg jogi államélet, a római bevégzett 
államrendszer fagyos hatása megérzik az állam megalapítását zengő 
költőn is , kinek kiszámított, mesterséges architektonikáját nem lengi 
át többé utólérhetlen mintaképének, a homéri költészetnek naiv lehel- 
lete, „man merkt die Absicht und man wird verstimmt“.

Eteléről szóló eposz csak naiv eposz lehet. Ki Etele korát zengi, 
oly hősöket zeng, kik mintegy öntudatlan viselői a történeti eszmék
nek, kik nem - reflectáló genialitással s az emberi szenvedélyek és 
indulatok egész intensivitásával — kétely és habozás nélkül törnek 
czéljaik felé. E reflexiohiány, e tettvágy — gondolatok által meg 
nem zavarva és meg nem bénítva, Shakespeare kifejezése szerint még 
nem „sicklied o’er with the pale cast of thought“, az öntudatlan buz
galom és törekvések ezen anti-platoi, daemoni vonása : mindmegannyi 
jellemző oldalai a naiv természetiségnek. És épen e természetiség köl
tői kifejezése, a naiv eposz — eposza a hatalmasan lüktető népi és 
nemzeti életnek, mely „nem tudva, ahonnan jő, és hova megy“ — 
öntudatlanul futja történeti pályáját ,1 eposza a még korlátlanul hul
lámzó erő ki- és túláradásának, eposza * még alaktalanul forrongó tör
téneti viszonyoknak, az állami élet n \g  nem állapodott jegeczesülési 
folyamának \
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„Buda halála“ egy ily naiv eposznak — sajnos — még csak első 
része, előjátéka — mint maga a költő kijelenti.

II.

„Buda h a l á l a “ a családi tragoediát tárgyazza, melynek előbb 
le kelle folynia, bogy a világtörténeti tragoedia előtt a függöny fel
gördülhessen, — egyúttal e családi tragoediát mint oly magvetést, 
melyből jövendő évek világrendítő eseményei sarjadnak fel, mikor : 

„Ideje majd megjön, világaratásé.“ (X. 185. 1.)

Midőn Arany e magyar naiv eposz machinájául a húnmagyar 
Hadurat lépteti föl, ki Etelét „végzetes álomba“ ejtvén, kinyilatkoz
tatja, hogy:

„ . . . . öröktől ez meg vagyon írva,
Mély titku rovással, fent, a Világ-fáján :
Úr az egész földön . (VII, 130. 1.)

midőn Etele a „titkos betűjű“ szent kardot tartván kezében —
„Így szóla . . . tornyosodó lelke :
Csillag esik, föld reng : jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én pőrölyje világnak!
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom :
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam.“ (IX, 144. 1.): — 

— Etele hatalmas alakja úgy áll előttünk, mint a fátum fölkentje, 
mint végzetszerű bős, kinek életfeladata — világtörténeti missio, mely
nek szolgálatára, „nagy tettekre“, őt Hadúr saját kardjával „jegyzi el“. 
—■ E felsőbb hatalomnak, a végzet vas kényszerűségének hódolva, 
mint nemzetének helytállója, hogy a hős emelt fővel tör előre a tör
téneti czélpont s egyúttal szive vágya, lelke eszménye felé, s hogy út
jában melléktekintetek által nem korlátozva minden egyéb érdeket 
leront, legázol : valamint ez a történeti folyásnak gyakran elszomorító 
tanulsága, úgy egyszersmind az epikai költészet tárgyalta óriás mérvű 
küzdelmeknek mondhatni szükséges kívánalma.

Ily epikai és világtörténeti hőssé nő Etele „Buda halálában“. — 
Némi rokon vonások vannak ezen nagyszerű „előjáték“ s az össze- 
hasonlíthatlanul kisebbszerű érdekeket, magánküzdelmeket festő 
„Toldi“ közt, melyben „a viszonyok jármát lerázó pórsuhancz“ népi
nemzeti bajnokká nő, a „Daliás idők“ bajnokává, Nagy Lajos bajno
kainak egyikévé. Természetes,»hogy a magánérdekekért küzdő, a világ
történeti keretet — a nemzeti magasb jelentőséget nélkÉlöző hőse a
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költői elbeszélésnek nem juthat — mint az eposz hőse — hasonló vég
zetszerű bonyodalmakba, tragikai összeütközésekbe.

E szó — „Buda már volt a mi Etele a lészen“ (VII. 96.1.) mottója 
ama családi tragoediának, melyben Etele e vezéreszme, e nagyszerű 
missio kedvéért:

„. . . . terjedjen hunok birodalma,
Gyökerit más földre bocsássa hatalma . . .“ (VII, 100. 1.)

a legközelebbi, legszentebb kötelékeket széttépi s melynek végével 
testvére holtteste fölött állván, isten kardjával sorompóba hivja az 
egész világot. Szabad tért kell Etelének alkotnia nagyszerű műve szá
mára, lerombolnia mindent, a mi nem hallja meg a szörnyű szózatot: 

A sors hadszekere — hallod üvölt — pusztulj!“ (X, 62. 1.); 

szétzúznia önszivét, hogy rideg fönségében, fagyasztó magányában 
a fatum parancsainak háborítlan szolgálhasson. „A testvérgyilkolás 
csak előjátéka volt az emberi nem gyilkolásának“ — a mint egy régi 
történetíróból idézi Thierry „Attilájában“ (Ford. Szabó K ., 95.1.). 
Csakhogy költőnk a krónikás „emberi nem gyilkolása“ helyére a hún 
nemzeti nagyság és dicsőség magasztos feladatát tűzi ki hőse elé.

Mily finom költői tapintattal, mily szerencsés fogással használja 
fel Arany Thierry adatát, mely szerint — regei és történeti hagyo
mánynyal ellentétben — Etele az öcs és Buda a „frére ainé“ ! Midőn a 
Pesti Hírnök kritikusánál azt olvassuk, hogy a költő sokkal jobban 
tesz vala, ha indokolatlan eljárása helyett a hagyomány mellett meg
marad : eszünkbe jutnak Goethe szavai : „Wer den Dichter will ver
stehen , muss in Dichters Lande gehen“ — és — „Das müsste eine 
gar schlechte Kunst sein, die sich auf einmal fassen liesse, deren Letz
tes gleich von demjenigen erfasst werden könnte, der zuerst herantritt. “ 

Hol van a tragikai összeütközés, ha Etele a bátya és Buda az 
öcs, ki az által vonja fejére bátyja haragját, hogy — mint Kézai króni
kája mondja — „metas inter fratres stabilitas transgressus fuerit domi
nando“? Hisz akkor megvolna tettén a jogczim némi árnyéka — s a 
testvérgyilkolás — minden drámai mélyebb érdek és jelentőség nélkül 
— alig volna egyéb, mint prózai „justiz-mord“. A költészet nekünk 
nem Pitaval könyve, nem törvényszéki rémtörténetek halmaza.

Etele az öcs , de ő egyszersmind £ nemzeti és világtörténeti hős. 
E két minőség összekocczanásából fejlikld a megindító, végzetes tragi
kum. 0, ki alárendelt helyzetéből elsiké k é n y s z e r ű i  l enni ,  Buda 
átkos gyöAeségével, a mindennapiság aggságos — bárgyú ingadozá
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sával, mely a dolgok álmos-kényelmes folyamában megreked, — jő 
összeütközésbe, s a hősi szellem türelmetlen tettvágya, lázas rohama 
ellenállhatlanul zúzza szét a természet, a kegyelet korlátáit. Ez a 
tragikai bűn, ez a költői világfolyás, ez a testvérgyilkolás, mely az 
eposzi nagy események lánczolatába mint lényeges és szerves mozzanat 
fonódik be. így fogva fel Etele viszonyát Budával, lehetetlen nem lát
nunk, hogy itt csirában már a nemesis rejlik; s ha „Buda halála“ az 
előjáték, a bekövetkezendő tragoediában joggal várjuk a költői neme
sis szörnyű munkáját. Ezért hat meg bennünket titokteljes borzadály, 
midőn az iszonyú tett után olvassuk :

„ — had ura isten jól látva egéből,
Hunokért nagy könnyű csordúla szeméből :
Ja j! betelik, mondá, már íme betelnek —
Népe jövendői számlálva Etelnek.“ (XII, 2 39.1.)

Mintegy előízleltetője ez ama nagy tragoediának. A ne mz e t  hősé
nek bűne megtorlást lel az egész nemze t  eljövendő vesztében, a 
mint a költő trilógiája „Élőhangújában mondja sejtelmes szavakkal:

„Ott látom a hősök ifjabb ivadékát,
S feltűnni borongó Etele árnj'ékát,
Nagy-messze vetődni a hűn temetőre,
Hogy már deli napjok hajlott lemenőre.“

III.

A P. H. kritikusa ad uj alkalmat, hogy egy más félreértést ki
sértsünk meg földeríteni. — Azt mondja nevezett biráló, hogy ha 
Arany a két egymásra féltékeny és irigy nőt — Gyöngyvért és Ildikót 
— föl nem lépteti, minden összeütközés — minden drámai küzdelem 
magától elesik, tehát hogy a hősök jellemében semmi oly elem nincs 
meg, mely összekocczanásukat költőileg szükségszerűnek igazolná, hogy 
a vég-catastrophát is csupán az asszonyok véletlen viszálkodása idézi 
elő. Kiáltó példája a felületes, külsőleges felfogásnak. Nem hallott 
biráló semmit a Nibelungen asszonyainak vetélkedéseiről ? Hanem ter
mészetesen , ily vád könnyen megmagyarázható olyas költői elmélet
nél, mely az ősi naiv eposzokban, tehát a világköltészet remekeiben — 
a Nibelungenben. H om er b an, ̂  Ossiánban, Eirdusibau — más érdemet 
és értéket nem lát, mint azt, hogy régiek, — s mely elmélet előre ki
mondja a megsemmisítő Ítéletei minden kísérletre — a hiányzó magyar 
naiv eposzt megalkotni, mert hisz sikerülés esetében is nélkülözné „az 
egyetlen becset“ — a régiséget. Vegyünk fel tehát u*bb példát:
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Shakespeare „Othelloját“. Ha Desdemona el nem veszti kezkenőjét, 
semmi belső ok —- semmi szükségszerűség sincs, hogy a világhirü mű 
jelen tragikai végkifejlését nyerje; Othello és Desdemona, mint őket 
Shakespeare agyában megalkotá, nem oly drámai jellemek, melyek 
már organisátiojuknál fogva a bekövetkező iszonyú összeütközést el- 
kerülhetlenné teszik; az egész tragoedia cselekvényfolyama nem oly 
légkörben mozog, mely az első percztől kezdve lelkünkre nehezedvén
— sejtelmes tudatával tölt el annak, a mi eljövendő. Ha áll ama 
állítás Eteléről és Budáról, állania kell Othelloról is.

Valamint azonban „Othello“-bán a kezkenő, úgy „Buda halálá
ban“ a nők viszálya csak külső alkalomadás, csak utolsó csepp a csor
dultig telt pohárba, csak a szikra , mely a felhalmozott gyúanyagba 
pattan. Már fölebb fejtegetők a tragikai összeütközés szükségességét, 
mely Etele világtörténeti állásából, végzetszerű hivatásából természe
tesen foly. Mily ferdeség, azt a mi „dm v tv yovvaai -/.üzen“, a mi az 
előzmények, a viszonyok bonyolúlásának kimaradhatlan eredménye, a 
költemény tragikai katastrophját úgy fogni fel, mint csupán a leg
közelebbi — nem ok, hanem — alkalomadás gyümölcsét. A gyümöl
csöt nem a kéz teszi éretté, mely gályáról leszakítja, nem a szellő, 
mely lefújja, hanem az eső, a napsugár, a termékeny talaj, melyek 
együttvéve hónapokon át érlelik addig a fokig, midőn érettsége követ
keztében önmagától is lehullana. Nagyszerű történeti és költői fejle
ményeket kicsinyes apróságokból magyarázni üres meggondolatlanság; 
a „kleine Ursachen, grosse Wirkungen“ elmélete gyerekes — igazo lat
lan. Ily elmélet történetet és költészetet megfoszt velejétől, igaz tar
talmától s a szükségszerű és észszerű folyamat helyére a közönyös sze
szélyt , a külső esetlegességet teszi. A történeti és művészeti eszme 
lényegében független attól a külső váztól — masinériától, melyben első 
pillanatra szemeink elé lép. A kettőt összezavarni, az utóbbit teremtő 
elvül tekinteni, megbocsáthatlan fonákság.

Ha Ildikó viszonya és viszálya Buda nejével, Gyöngyvérrel inkább 
csak episódszerű, csak staífage : mélyen bevág a mű egész szerveze
tébe Ildikó viszonya Attilához. Ildikó az összekötő kapocs kelet és 
nyugat közt. A költő — megfelelőleg hőse világtörténeti jelentőségé
nek — nem elégedett meg azzal, hog^ Etele bekövetkezendő harczait 
és tetteit csak úgy tüntesse fel, mint kalandos járatokat, nem igazolt
— esetleges kedv és szeszély kifolyásait; ellenkezőleg, míg világ- 
renditő harczaiban Etele egyrészt a ííftum sugallatának enged, más
részt büntfcő karját nyugat ellen saját ileje titkos boszút forraló lelke

#
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vezérli. A végzet fagyos parancsába így a szív érdeke az élet melegét 
önti; a vas kényszerűséget lelkesítő kötélylyé teszi az emberi szenve
délyek mozgalmas árja; a magán boszú így a történeti missio hátteré
ben ezzel nem csak esetlegesen, de lényegesen összefügg. A nyugati 
és keleti eposz, a hűn regekör és a Nibelungen szálai egymásba fonód
nak. A közvetítő — Ildikó. — Hogy mily fontos szerepet szánt költő 
ezen alakjának, kitűnik abból i s , hogy trilógiája tervezett második 
részének „Ildikó“ czimet ad.

IV.

Hogy mért irt Arany Attiláról naiv eposzt, már fölebb megkísér
tettük magyarázatát adni; s hogy az ily eposzban az elbeszélés ószerűen 
naiv formája nem affectatio — a mint a költő maga nyilatkozik, a dolog 
természetéből foly. E naiv-ószerű színezet elömlik az előadás egész 
módján, mint részletesen a nyelven. Hogy miben áll ez a naivság, 
könynyebb érzeni mint érteni : elég, hogy az előadás folyama, mely 
minden keresetttői, mesterkélttől menten — az érzelmek közvetlen, 
szabad nyilvánulásában a gondolatoknak mintegy öntudatlan kifejezésé
ben gyönyörködik, oly háborítlan nyugalomba — hogy úgy mondjam
— otthonos hangulatba ringat, mely a legtisztább költői élvezet tanú
sága. Homér egyszerűségében nyugodt és derült elbeszélése, a biblia 
naivságában magasztos előadása teremt ily kedélyhangulatot. Nem a 
magasabb cothurnusu költői irály öntudatos, gyakran aggságos kriti
kája, hanem a mindent elfogulatlanul elmondó, kritikátlan gyermeteg 
hang, a természetnek szívből és szívhez szóló genuin hangja lengi át 
Arany naiv eposzát. A költő nemes-tiszta ízlése gyakorolja a kritikát.
— Hogy csak nehány példáját idézzem ama megragadó, kendőzetlen 
s mégis ragyogó szépségű naivságnak, Attila szavait említem, melyek
kel viszontlátott nejét fogadja :

„Beh szép vagy, öröm vagy, én gyönyörűségem!
Bizony annál is még szebb vagy te ma nékem,
Mikor első ízben palotámba jöttél,
Világ szép asszonya, te az enyim lettél“ stb. (V, 62. és 63. 1.)

vagy Gyöngyvér vigasztaló besaádét az aggódó Budához:

„Jer, édes uram, jer! ülj ide mellém le,
Szegény bús fejedet, jgy, hajtsd az enyémre;
Ifjú öröinidben részem vala hajdan :
Feles feleséged hadd’legyek a bajban“ stb. (X, 17^ I.)
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Az elbeszélés ezen természetes, egyszerű — lassan hempelygő 
kristályvizü csermelyéhez hasonló folyamával összefüggésben van a 
nyelvezet p l a s t i c i t á s a ,  t. i. az a tulajdonsága, mely valamely lelki 
állapot külső teljes nyilvánulásának egyes mozzanatai szerint a töké
letes megtestesülés fokáig — nem az eljárásra nézve, de a végered
ményben mintegy szobrászati kifejezést ad. E plasticus nyelvezetnek 
nagymestere Arany, eddigi müveiben is, de különösen a „Buda halálá
ban“. Izleltetőűl csak egy két példát:

„Valamint nagy ménes, ha elű-nyaranta 
Vihar gyűl az égben, repülő sok gyanta,
Feledi hogy szélyel bízvást legelészszen,
Nyugtalan egyszerre, bogarassá lészen;
Hosszú nyakát némely levegőbe tűzi,
Dagadó czimpával a viharát bűzli;
Más felrúg emelten lobogó farkához,
Lába dübörgésén ijed és futkároz;
Nincs bújni karámba, hol bújni ereszbe,
Teszi kettő-három a nyakát keresztbe,
Remegő oldallal a nagy időt várja,
Mikor szakad a menny hulló köve árja“ stb. (XI, 206. 1.)

vagy:
„Egy nap is, a várnak hogy néz vala ormán,
Egyedül a sikra mélázva mogorván,
Merre Budaszállás lehetett a régi,
S homályban Etellak messzebbi vidéki :
Hirtelen az öklét üti homlokához,
Szeme összébb rándul, egy pontra sugároz,
Nem a levegőben — leikébe’ van e pont,
Hátra szegett fővel nagyot riad, és mond“ stb. (XII, 226. 1.)

vagy a „magyarok ménesének“ leirása : (X, 179. 1.) stb.

Arany nyelvének báját, sajátos üdeségét, utánozhatlan eredetiségét, 
a népnyelv, a népköltészet aranybányájából meríti. A kezdeményezés 
dicsősége Petőfit illeti, ki tulajdonkép először mondá ki- költészete által 
a nép nyelvéről, költői teremtéseiről : introite, nam et bic dii sunt! 
E szó viszhangzott az egész magyar irodalomban, de leghübben — leg
termékenyítőbben Aranynál. Ő — lehetvén Petőfi pongyolaságát — 
ingadozásait, kiegészítvén ösztönszerü és épen ezért nem mindig hiány
talan naturalismusát, — az öntudatol művész genialis biztosságával s 
az őt annyira és kiválóan megillető merészséggel markol bele a népi 
nyelvbe A  költészetbe és finom tapintatával belőle csak a virágot és
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gyöngyöt ragadja ki. Nála a népi elem nem többé még fel nem dol
gozott , meg nem tisztult s épen ezért a költőn uralkodó anyag, mint 
némileg Petőfinél, nem csak puszta közönyös ékesség vagy épen czi- 
kornya és sallang, czégér, mely alatt a nép tűz- és erőteljes bora 
helyett silány lőrét árulnak, mint Petőfi nem egyszer szolgai utánzói
nál : nála a népi elem költészetének, költői nyelvezetének lényeges, 
szerves és annyira vérré hússá vált alkatrésze, hogy azt a műköltészeti 
elemektől különválasztani, megkülönböztetni lehetetlen. Greguss szép 
kifejezése szerint : „a népköltészet földjében termett csemetéket a mü- 
kertészet oltványaival neveli dúsan termő gyümölcsfákká, s művész 
elméje megnemesíti a népdal természeti szépségeit“. (A balladáról. 
162. lap.)

így teremtett ő a népnyelv tején nevelt erőteljes, igazi költői 
nyelvet, mely míg egyrészről szemben Vörösmarty képekkel terhelt 
virgiliusi nyelvével — az egyszerűség, de az eszmék gazdagságának 
tökéletesen megfelelő egyszerűség bájával igéz m eg; másrészről Petőfi
nek — a népköltészet múzsája által ihletett, de még ki nem forrt, meg 
nem higgadt nyelve kiegészitőjeűl — oly hibátlan, foltatlan műalak 
hordozója, hogy Aranyt a magyar igazán classicai költői nyelv és stil 
megteremtőjének neve illeti meg.

A népnyelv és műnyelv egybeolvasztása teszi alapját Arany nyel
vezetének ; communia proprie dicere, egyik főtitka költői dictiójának. 
Különösen kitűnik ez, midőn a köznyelv szavait, kopott pénzdarabjait 
átönti s rájok a meglepő újdonság, uj friss fordulat jegyét veri. így 
számos jelzőinél: „ha te kövér  gondban szunnyadsz s lakomázol“ ; 
„heverő bánatban eszik, alszik, iszik“ ; „benn pedig elméjét f r i s s  
gond veri, hajtja“ ; „marczona  józanság hidegen csúsz rajta“ ; „látta 
nehgz kedvét . „mert messzire látó öreg időt éltem“ ; „puha 
békesség“ ; „józan szomorúság“ ; „ szá r ba  eredő remény“ ; „bizo- 
da l mas  hajlék“ stb.

Arany leginkább megérté azt a kívánalmat, melynek Erdélyi e 
szép szavakban ad kifejezést : „A tenger soha ki nem fogy felhőiből, 
bármennyi eső esik; ilyen tenger a nép, az élet. Ha belőle merít a 
költő, lesz a ki őt hallgassa, seregestül találand megnyílt szivekre 
mindenkor, ha csak vesztét nenj érzi a nemzet. Tehát tanulni a népet, 
az életet, beállani a tengerbe, mint Jézus — midőn a lélek kegyelmét 
venné — a Jordánba, ez a mai költő hivatása, nemes kötelessége“. 
(Kisebb prózái. I, 18. 1.)
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y.
A népnyelv, a népköltészet tanulmányozásából ered nagy részt 

ama számos poetica licentia, mely Arany nyelvezetének valami eddig 
ismeretlen ingert s mozgalmas életet ad. E poetica licentiák, nem meg- 
szorultság, hanem valódi szabadság, öntudatos művészi tapintat, a 
költői szólam — az újjá teremtett költői szólam szabad nyilvánulásai. 
„ A szónoki és költői nyelv egy csoport szépsége nem egyéb, mint 
szabálytalanság vagy jobban mondva, kivétel a szabály alól, illő he
lyen használva“ — mond Gyulai Pál (Vörösmarty munkái. II. Jegyz. 
293.1.). A nyelvtan szabályaihoz pedánsul ragaszkodás helyett, a nép 
és idegen nagy költők — egy Goethe — példájára, Arany a költői 
szólam magasb lendületét, a szófolyamat meglepő — mintegy lüktető 
menetét, a rhythmus szépségét — zenei kellemét tartván szem előtt, 
— bámulandóan szerencsés fogással használja a poetica licentiákat. 
Mily igazolt és mily művészi ez az eljárás, kitűnik abból, hogy a leg
több esetben a nyelvtani szabálytalanság reflexio nélkül fel sem ötlilc 
s oly természetes, hogy nyomára csak közelebbi elemzés utján akadunk.

Mily meglepők, mily zöngzetesek, mily erőteljesek az ily inver- 
siók, bár a magyarban nyelvtanilag tulajdonkép nem épen szabályosak :

„Össze az agg ember rogya két térdére“ (III, 38.).
„Vissza megint nyilraj s veri fénylő kopja“ (Vili, 118.).
„így a király napról sergét töri napra“ (IV, 51.).
„Nyomra, okát tudni, vissza legott mégyen“ (IX, 141.).
„Senki biz oly olcsó, kinek ezt mondd, nincsen“ (XI, 194,).
„Honnan, kicsi szellő, ég vándora, jöttél?“ (XI, 301).
„Könnyű bizony eddig vala szökni árkot“ (XI, 211.).
, ,— Vissza, ha nap ránéz, meri nézni büszkén“ (V, 60.).
„Mind a hunok tüstént körül arczom vennék“ (XII, 226.).

És más számtalan ily példa. —
I mr e  Sá ndor  igen kedveseknek érzi a Nibelungen első sorait. 

(Figyelő. II, 5. sz.)
„Uns ist in alten maeren W unders vil geseit,
Von helden lo b e b a e re n ,  von grosser kuonheit . .“
„Ir pflegen dri kiinege edel und rieh .

s egyúttal megemlíti a magyar mondatszerkesztés abbeli egyoldalú
ságát , mely szerint — különösen régebbi irodalmunkban — a jelzők 
mind a főnév előtt állanak s ez áltpl a beszéd szabadabb-élénkebb 
mozgását gátolják. Arany „Buda lifflálá“-bán több példát találunk, 
hasonlót ^Nibelungen idézett soraihoz. így :
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„Beszéd hamar ottan emelkedik óvó,
Kétség is habozó , félelem is búvó  (XI, 212.).
„így kczdé s hahota n ag y  zendiile rája“ (X, 182.).
„Messze mezőn háló sok erre íolércz“ (Vili, I 31.).
„Hadurat nem látja ember soha fö ld i“ (Vili, 131.).
„Dolognak öcsédnél kell lenni ma nagynak“ (IX, 130.).
„Merre Budaszállás lehetett a r é g i“ (XII, 220.).

Érdekes volt sok tekintetben az az irodalmi vita, mely a múlt évben 
Vörösmárty híres sora felett támadt : „bort megiszsza magyar ember,“ 
— t. i. ama nyelvtani szabálytalanság felett, mely a névelőtelen fő
névnek határozott igével összekötésében áll. A költői rhytkmicai érzék, 
az aestheticai szépség érzete, a költői nyelv szellemének ismerete vitá
zott a száraz nyelvészettel, a pedans nyelvtannal. A nép költői nyel
vének százados gyakorlata, régi és újabb irók eljárása bizonyítja jogo
sítottnak Vörösmarty költői szókötését. Hosszú sorát lehetne felhozni 
a tanúskodó példáknak; itt mutatványul csak nehányat.

„Szegény embert az ág is húzza.“ Közmondás.
„Lovakot befogták.“ (Kádár Kata. Kriza. I, 3.)
„Leányokot szidom.“ (Bátori B. Kriza. I, 8.)
„Sem lovat, sem hintát semmi baj nem lölé.“ (Kőmives K. Kriza. I, 315.) 
„Keletről térő felhőket köszönti.“ (K isfa ludy  K ároly . Honvágy.)
„Te nyitod rózsákat meg illatozásra.“ (Balassa Bálint.)
„Kihozza rabság mélyiből

Vitézlő ifjakat.“ (Vörösm arty . Szil. és H.)
„Földet, fivet megszemlélő . . . .
Földet fivet is megláták.“ (Pannonia  megvétele.)
„Csak ha költőt láng borítja.“ (Garay. Cantata.)
„Hívőt töri hivő, hitlent marja hitlen.“ (Szász Károly . Zim-Zizimi.)

Arany is követi a költői nyelv szabálytalanságait és az idéztük példák
hoz hasonlókat találhatni a „Buda halálában“ is.

„Nyilat is ellőjük . .“ (I, 6.)
„Szót njrelvire a szó hebehurgyán tolta.“ (Ili, 29.)
„Ámde mikép sírást ha gyerek elhagyja.“ (VII, 127.)
„Rázza le nyílvesszőt . . .“ (Vili, 116.)
„Vadat immár hagyjuk elejteni másnak.“ (VIII, 123.)
„Szövétneket ottbenn megsejti az útról.“ (XI, 190.)
„Visszavonást nézem, közietek én búval.“ (XI, 192.)
„Hunokat hivatja . .“ (Jjl, 197.)
„Lakomát a kádár végig sem ihatta.“ (X, 184.)
„Szittya földet elözönlők“ . (VI, 88.)

•
Hogy Arany mindezt nem szorultságból mondja, hanem igazi mű

vészi öntudatból: nem is jöhpt kérdés alá. s
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Még egy két szót „Buda halála“ verselési t ec hn i ká j á r ó l .  A 
P. H. kritikusa abban épen semmi technikát sem talál s megváltja, 
hogy arany verseire minden versmértéket megkísértett illeszteni, a 
legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig, de czélt nem ért. Kazinczy bizo
nyosan nem alkalmazza vala bírálóra a horatiusi „purgata auris “-t, 
nem nevezi vala őt „vájt fülűnek“ , ő t, ki a „Buda halála“ verseinek 
a legpattogóbb hexametereknél gördülékenyebb-zeneibb esését, hang- 
zatosságát fölfedezni, érteni s érzeni nem tudta. E vádat, mely a 
magyar rhythmus utólérhetlen nagymestere — Arany ellenében csak
nem komikusán hangzik, csak úgy lehet némileg megmagyaráznunk, 
ha felteszszük, hogy nevezett kritikus a magyar hangsúlyos mértékről 
még egy szót sem hallott, hogy tehát ő még ama Bajnis-féle antedilu- 
vianus iskolához tartozik, mely még a magyar közmondásokban is a 
görög-latin metrika schemáit keresi.

Mennyire igaza van az akadémia bírálati jelentésének, mely e 
költeményben a magyaros choriambicus-dactylicus lejtést tökéletesebb
nek és zöngzetesebbnek találja, mint Arany eddigi műveiben : egy
szerű összehasonlítás kimutatja. Mint Arany általában egész költésze
tére nézve — eszmekörében úgy mint nyelvezetében — a népies ele
met a müköltészeti elemekkel szervesen vegyíti s megnemesíti : úgy 
áll ez különösen verselési művészetéről is, melyben a magyar mérték 
ütemes, hangsúlyos folyását egybekapcsolja a classicai mértékformák 
gördülő esésével. Mily következetesen viszi ezt keresztül, bizonyítja 
az , hogy alig van az egész költeményben nehány sor, melyben — az 
alexandrinok elő- és utórészében — egy-egy tiszta choriambus — 
dactylus — anapaestus elő ne fordulna. Vita tárgya lehet, megkíván- 
ja-e a magyar mérték, mely a szótagot nem méri, a szótagok hosszú
ságának és rövidségének figyelembevételét: elég az hozzá, hogy Arany 
ezt teszi és verssoraiban a ehoriambusok — dactylusok hosszú és rövid 
tagjaival párhuzamosan folynak a hangsúlyos és hangsúlytalan szó
tagok csoportozatai — ütemei. Es e m ellett, ennek következtében 
mily változatossága, mily csillogó ragyogása az ezer- meg ezerféle 
verssoroknak, minden egyhangúság — «egyformaság nélkül : kaleidos
kop játszi — gazdag színpompája! Csak néhány példát idézek annak 
tanulságául, mily művészi tapintattaP.olvasztja össze Arany a mérté
kes verseiéit a magyar ütemes-hangsúlyossal.
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„Szőke fodor | felhők || hattyúi az | égnek“. (II, 10.)
„Tornyosán áll | s czifrán || a puszta | virága.“ (I, 4.)
„Szél veri | írtjából || nem ju t soha | czélba.“ (I, 6.)
„Csillag esik, | föld reng || : jött éve | csudáknak“ . (IX, 144.) 
„Tegnapi | gondjával || vívódik az | elme“. (X, 167.)
„Hall vala | minden szót || szőnyeg-falon | átal.“ (IX, 144.)
„Bulcsú vezér | jött bé || egy szolga | suhanczczal.“ (IX, 140.) 
„Csillagok a | földön || csillámlani | szűntek.“ (Vili, 128.) 
„Messzefutó | hírét || hallotta | nevednek.“ (VII, 92.)

Mindezek a példák e mellett hogy hibátlan ötösök — csonka hexa
meterek :

-  VU j _ U U I --, — [ -- w w j —
a magyar hangsúlyos versek tökéletes mintái is. Es ilyeneket százan
ként lehetne összegyűjteni Arany művéből.

Más sorokban a choriambicus-dactylicus lejtés lép jobban előtérbe, 
de ismét a magyar mérték szabályainak megtartásával:

„Ébredj | deli hajnal i |  te rózsa- | özönlő!
Már lengeti | leblét || hűs reggeli | szellő —.“ (Vili, I 13.)
„Honnan, | kicsi szellő, || ég vándora, | jöttél?
— Lehelleted | arczom || még érzeni | tompa.“ (XI, 201.)
„Lágy hintája | himbál [| szelíd [ paripákon.“ (V, 59.)
„Felzajlik az | élet, || mely pang vala | restül.“ (IV, 44.)
„Hogy Bendegúz | és Rof || élő tanú | benne.“ (Ili, 39.) stb.

Magyar ütemes-hangsúlyos sorok és egyúttal a „Szondi két apródja“ 
időmértékes schemáit követők:

\j j __ \j w j _ w JJ vj | _ kj kj j _ ej
„Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra.“
„Es pattog a bomba, és röpkéd a gránát.“
„Sok nagybecsű marhát máglyába kihordat.“ stb.

És mind eme formák megszámíthatlanul sokfélekép elrendezve, 
szétosztva.

De legyen ennyi elég. E töredékes jegyzetek csak figyelmeztetés 
akartak lenni arra nézve, hogy tanulmányozzuk Arany költészetét, az 
eddigi magyar költészet tetőzetét. Dús-kimeríthetlen akna az, akár 
szépészeti, akár nyelvi, akár verstechnikai oldalról lépünk is ahhoz 
vizsgálásunkkal. Joggal mondja Greguss, „Arany műveiből egy egész 
költészeti elméletet lehet összeállítani“. (A balladáról. 157. 1.)

Még csak egy - két szóm fan hátra. A pozsonyi nemes egyház 
és főiskola egyházi és világi elöljárói szíves kegyeibe ajánlom%fnagamat.



16

Kérem őket, könnyítsék meg a nagylelkű bizalom által rám hárult ter
het , melylyel engem az érdemetlent annyira megtiszteltek, az által, 
hogy nemesszivüségük mértékét gyöngeségem iránt engedékenységgel 
és hosszutűrő elnézéssel töltsék be. Én érzem azt igazán, mennyire 
van okom ez őszinte kérést újra meg újra ismételni.

Hasonlót kérek önöktől is, tisztelt tiszttársak. Ha félve és méltó 
aggálylyal lépek önök körébe, hol a tudomány avatott bajnokai mellett 
helyt foglalni van csekélységem hivatva; hadd enyhítse és szelídítse 
ezt az aggályt az a kedves remény, hogy engem — az ifjút, a tapasz
talatlant — önök atyáskodó szíves figyelme, elnéző türelme és tapasz
talatdús tapintata fog uj pályám nehézségei közt útmutatóként vezetni.

Végső szavam önökhöz, ifjú barátim. Legyen elég, hosszas és 
tán e perczben épen én tőlem nem legillőbb buzdítás helyett, a költő 
mondását juttatnom önök eszébe :

— ,,Előtted a küzdés, előtted a pálya,
Az erőtlen csügged, az erős megállja.
Es tudod az erő micsoda? A karat,
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat.“

Ha e szavakat választják önök is jelszavukká, meg vagyok győ
ződve szivem mélyiből, hogy meg leszünk egymással elégedve. Taxit 
Deus!

Lehr Zsigmond,
tanár.

0
š



Igazgatói jelentés a lýceum állapotáról.

A lyceumot föntartó egyház a történelmi és magyar irodalmi tan
szak vezetésével a jeles készültségü Lehr Zsigmondot bizta meg, kit a 
főiskola elöljárói 1865 évi september 4-dikén igtattak be rendes tanári 
hivatalába. Ezen szerencsés választás a lýceum föntartóinak lehetővé 
tette mind némely gymnasiumi tantárgyakat az eddiginél jobban be
osztatni, mind pedig gondviselő figyelmöket a theologiai tanszak tökéle- 
tesbítése felé irányozni. Mily mértékben követé ezen törekvést az 
óhajtott siker, mennyivel jutottunk közelebb a kitűzött czélhoz, arról 
a következő lapokon közlött tantárgyi sorozatok és javaslatok szolgál
hatnak némileg tájékoztatóul.

A lyceumnak közvetlen elöljárója újévig az e részben is tündöklő 
érdemű Hauszer Ernő esperességi felügyelő úr volt. Miután őt ezen 
díszes hivatalnak újból elvállalására sem a jelleme iránt nyilvánuló 
közbizodalom sem tisztelőinek kérlelő szavai rá nem bírhaták; az egy- 
házgyülés választói szerencsések voltak az áldozatteljes felügyelői hiva
tal elfogadására a már előbb több éven át érdemdúsán fáradozott 
Mossóczy Lajos urat megnyerhetni, ki az egyház és a főiskola ügyeit 
elismert tapintatu bölcseségével vezeti.

Tanügyi senatorokul működnek Jeszenszky József úr elnöklete 
alatt a helybeli lelkészek : Geyer János, esperes, Raabe Ágoston, Sze- 
berényi Lajos; ezen választott tagok : Dobay Ágoston, Eink György, 
Gesell János, Kesselbauer György, Kohányi Mihály, Kosziba Ádám, 
Mayer Mihály, Murmann Vilmos, mélt. Osztroluczky Miklós, Pauschen- 
wein Endre, Samarjay Károly, Schiller Károly; hivatali állásuknál 
fogva : az igazgató, Puchs Albert és Bothár Dániel tanárok, Korcsek 
Zsigmond, a polgári tanodák igazgatója és Csader Gyula tanító.

A tudományokat előadák a theologiai osztályokban Boleman Ist
ván, Lichner Pál, Emeritzy Lajos, Szeberényi Lajos, Csecsetka Sámuel, 
Liska Sámuel és Kámory Sámuel tanárok; a gymnasiumi tanulóknak 
Grailich József Frigyes, Fuchs Albert, Lichner Pál, Emeritzy Lajos, 
Szeberényi Lajos, Bothár Dániel, Liska Sámuel, Michaelis Vilmos, 
Kámory Sámuel, Szekcső Tamás, Hammerschmidt Károly és Lehr Zsig-
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mond rendes tanárok. A szépírást (az 1. és 2. osztályban) tanítá Bekker 
Ádám, az éneklést Bosenkranz Károly cantor, a rajzolást König Hugo. 
A franczia nyelvet Christ Bené és Madarász Gusztáv nyelvoktatók.

Gondunk és figyelmünknek egyik főbb tárgya a theologiai tan
szak gyarapítása volt.

A theologiai tanárok ugyanis elérkezettnek hiszik az időt, hogy 
miután Isten segedelmével a gymnasiumokban az alap meg van vetve 
s illetőleg a már előbb is létezett megerősítve , ez alapon a theologiai 
intézetek épülete is amannak megfelelő arányban szilárdittassék, annál 
is inkább, mivel a reformatio első százada történetének tanúsága sze
rint az akkor új protestáns egyházat főiskolái alapítására azon szándék 
indította, hogy bennök maga számára tanítókat, templomban és isko
lában működendőket, képezzen. Midőn tehát a gymnasiumokra tetemes 
áldozatokat hozott, akkor is, mint czél, főleg a theologia lebegett előtte.

Ha a legközelebbi múltban a szükség érzetén kívül egyszersmind 
a többi felekezetekkel való nemes verseny lelkesített középiskoláinknak 
a kor szellemének megfelelő karba helyezésére : kétszeresen kell, hogy 
ez indok a theologiai intézetek fölvirágoztatására is ösztönözzön, hogy 
így azok is a többi felekezetekéivel legalább egy színvonalon álljanak. 
A gymnasiumok új szervezése csak kezdet volt, mely kényszerüleg 
vonja maga után a theologiai intézetek szervezését, mert emez nélkül 
amazt nagy részben gyümölcstelen erőpazarlásnak kellene tekinteni.

Örömmel tapasztaltatott, hogy egyházunk éber szellemű egyete
mét is áthatotta ennek élénk érzete; mert ennek kifolyásául tekinthető 
az egyetemes gyűlés 1864. évi jegyzőkönyvének 7. pontja, mely szerint 
„a hittani intézetek felszólítandók, hogy anyagi és szellemi állásukat 
részletesen földerítő tudósításaikat még azon év folytán méltóságos 
főfelügyelő úrhoz a végett beküldeni siessenek, hogy azok a bizottság 
által tárgyaltatva, a jövő egyetemes gyűlésre beadathassanak.“

Figyelemmel kisérve azon örvendetes haladásokat, melyek a theo
logia mezején újabb időben kivált a prot. országokban tétettek, azon 
ismeretkört, melylyé a theologiai tudat kitágult, midőn némely tanok 
egyes ágai önálló tantárgyakká szélesültek, sőt egészen új tudományok 
is keletkeztek; azon meggyőződésre jutottunk, hogy a magyar prot. 
theologus sem érheti be ezentúl az ismeret azon szerény mértékével, 
melynek birtokával néhány évtized előtt még megelégedhetett és kielé
gíthetett. Ha tehát theologiai tanintézeteink azon czélnak, melyre 
rendelvék, hogy t. i. kellő ismerettel fii ró férfiakat állítsanak gyüleke
zeteink élére, meg akarnak felelni; elengedhetlen kötelességük műkő-
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dési körüknek tágítása. Ez nem egyesek óhajtása, hanem a haladó kor 
követelménye. Hogy pedig a kiszélesbített munkakör több erőt, tehát 
több munkást is vesz igénybe, igen természetes.

E czélt úgy véljük elérhetőnek, ha az eddigi hároméves tanfolyam 
négyéves tanfolyammá szélesbíttetik.

Az ebben előadandó bölcselmi és theologiai tudományok közöl 
némelyek olyanok volnának, melyek minden évben, mások minden két 
évben és ismét mások csak minden négy évben fordulnának elő mintegy 
következő felosztással:

r

I. Evenként előforduló tantárgyak,
Első o s z t á l y b a n :  tudomány isme, elméleti és gyakorlati böl

cselem, neveléstan, héber nyelv, új-szövetségi hellen nyelv, az evan
géliumok cursorius olvasásával, latin nyelv, egyháztörténet, csak ez a
2. osztálylyal kapcsolatban.

Másod i k  o s z t á l y b a n :  bibliai régiségtan, bevezetés az ó szö
vetségbe, homiletika, bevezetés az új szövetségbe, egyháztörténet, az 
1-vel kapcsolatban; új szövetség magyarázata, kapcsolatban a 3. és 
4-kel, inig külön lehetne, ó szövetség magyarázata, kapcsolatban a
3. és 4-kel; homiletikai gyakorlatok, kapcsolatban a 3. és 4-kel; latin 
nyelv, kapcsolatban a 3. és 4-kel, mig külön lehetne.

H a r m a d i k  o s z t á l y b a n  : hittan, symbolika, katechetika, 
liturgika és gyakorlati paptan, a 4-dikkel kapcsolatban, minden máso
dik évben fölváltva; ó szövetség magyarázata , új szövetség magyará
zata, dogmatörténet, a 4. osztálylyal kapcsolatban minden második 
évben fölváltva; egyházjog, a 4. osztálylyal kapcsolatban minden má
sodik évben fölváltva; homiletikai gyakorlatok, latin nyelv.

Ne gye d i k  o s z t á l y b a n :  keresztyén theologiai erkölcstan; sy m- 
bolika, két évenként fölváltva, katechetika, liturgika, és theologia pasto
ralis két évenként fölváltva, dogmatörténet, két évenként fölváltva, 
egyházjog, két évenként fölváltva, homiletikai gyakorlatok, latin nyelv.

II. 3 -4  évenként egyszer előforduló tantárgyak.

Bölcsészet története, bibliai h ittan , Jézus és az apostolok élete, 
részletes bevezetés az új szövetségbe (kanonika, metapkrastika, kri
tika), patristika, egyháztörténet egyes részei, pl. reformatio története, 
magyar protestáns egyház története, egyházi štatistika stb. —

Ezekhez járulnak évenként'mint rendkívüli tantárgyak : magyar, 
tót és német nyelv.

2’
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Ekkép kiterjesztve a theologiai munkakört, a tanerők szaporítása 
elkerülhetetlen. Ámbár pedig nem lévén, nem is lehetvén föladatunk, 
részletekbe beható tervet készíteni, az elősorolt tantárgyak órákra föl
osztásától tartózkodunk : annyi mégis világos előttünk, hogy csupán 
az évenként és két-évenként előforduló tantárgyak is mintegy 50 heti 
órát vesznek igénybe. Ha ezekhez a négy-évenként előforduló tantár
gyakból csak kettőt veszünk is , noha némely évre három is esnék; az 
órák száma annyira növekszik, hogy azok meggyőzésére legalább öt 
tanár okvetlenül kívántatik, fónmaradván akkor is a gymnasium és 
theologia közt azon kapocs, hogy például néhány gymnasiumi tanár a 
theologiában adhat elő némely bölcsészeti és nyelvészeti tárgyakat, 
valamint a theologiai tanárok közöl valamelyik talán a gymnasium 
felsőbb osztályaiban vallásban oktathatná az ifjúságot.

Úgy vagyunk meggyőződve, hogy ennyire kitágíttatván a pozso
nyi theologiai intézet, képes volna azon igényeknek megfelelni, melye
ket korunk egy theologiai facultas iránt képezhet. Ha tehát a theolo
giában már működő tanárok számát, tanóráik arányosítása után, csak 
háromnak veszszük is, csupán két egyén kivántatnék még, hogy inté
zetünk teljesen kiegészíttessék. De ha egy tanszéknek azonnal betöl
tését meg lehetne ejteni : hiszszük, hogy e csupán fő körvonalaiban 
vázolt terv már a közel jövőben életbe volna léptethető.

Eeményünk biztos, hogy az egyház javáért áldozni tudó és már 
annyit áldozott pozsonyi egyházgyülekezet azon nagyszerű és előre csak
nem lehetetlennek látszott megfeszítés u tán , melyet az utóbbi évek
ben te t t , évek múlva megerősödvén, újabb áldozatoktól nem fog ret
tegni. De erre csak több év, talán évtizedek múlva lehetvén kilátás, 
a hazai protestáns közönség bölcs belátására bízzuk, vájjon tanácsos-e 
az idők folyamának e lefolyását bevárni.

Hogy a theologiát tanuló ifjak is érzik a tökéletesedés szükségét, 
tanúsítók a t he o l o g u s  önképző kör  szervezése által. „Kegyesség 
és tudomány“ e jelszó alatt jött létre s működött főtisztelendő Geduly 
Lajos superintendens úr védnöksége s nagytiszteletű Szeberényi Lajos 
úr elnöklete alatt a lyceumbeli theologus önképző kör. Czélját minden 
egyes tagjával éreztetni, hogy csak e két tényező együtt képesít theo- 
logussá, a theologiai és philosophiai tudományokból merített kérdések 
fölötti értekezés, az egyházi költészetben való gyakorlat és szónoklatok 
készítése által vélte legjobban elérhetni.

Mennyire anyagi helyzete engedte; igyekezett a kör lapok járatása, 
könyvek megrendelése által is kitűzött jelszavát és czélját igazolni. A
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hazaiak közöl : „Sárospataki Füzetek“ s az „Egyházi és Iskolai Lap“, 
a külföldiek közöl : „Neue ev. Kirchenzeitung“ Meszner által szer
kesztve, — „Die Predigt der Gegenwart“ Wigandtöl kiadva, — „All
gemeine Lehrerzeitung“ s Umbreit és Hundeshagen „Studien und Kri
tiken“ évkönyvei valának járatva.

Megszereztetett a kör költségén több jó könyv, Chr. Palmer, 
S. Burk, F. Theremin, Martensen, Könyves Tóth Mihály és Kovátstól.

Hálás emlékezet jeléül több kegyes pártfogónak pénz- és könyv
beli adománya Íratott az Eml é kkönyvbe .  így nagytiszteletű Szebe- 
rényi Lajos elnök úr 2 ft., főtisztelendő Geduly Lajos patronus úr 10 ft., 
főtisztelendő Székács József superintendens úr 5 f tta l ; továbbá Ham
merschmidt Károly tanár úr 10 kötettel s 5 füzettel, nagytiszteletű 
Szeberényi Lajos úr 4 füzettel és 1 kötettel, nagytiszteletű Ballagi Mór 
úr az „Egyházi és Iskolai Lap“ 1866 évi számaival, Liska Samuel 
tanár úr az „Evanjelik“ négy évi folyamával kegyeskedtek pénz- és 
könyvtárunkat gyarapítani. A munkálkodó tagok száma volt 44.

A theologusok házi tanulmányainak közvetlen sikeresítése végett 
folyó évi septembertől kezdve a lyceumi könyvtár theologiai osztályát 
külön teremben felállítva a gyakorlati theologia tanára fogja kezelni. 
Ezenföliil a theologusok szaktanulóknak való törvényeket fognak kapni.

A lyceumi könyvt ár t  vételek és adakozók gyarapították. A nm. 
m. kir. helytartó tanács több statistikai és néhány jutalomkönyvet külde. 
A magyar tudom, akadémia minden új nyomtatványából adott egy-egy 
példányt. A pesti könyvárusok tankönyvek példányaival kedveskedtek. 
Bocsor, pápai főiskolai tanár 1 kötetet, főt. Geduly superintendens
2 köt. Tauscher Béla orvostudor 4 ívrétkötetet, Lang Gusztáv orvos
tudor 2 növénytani képes kötetet, Kanka Károly orvostudor 2 kötetet, 
özvegy Bottió Zsuzsanna asszony 81 kötetet, özvegy Zsigmondy Fr. 
asszony 20 köt. kéziratot, K. I. úr 3 kötetet, Rosenkranz Károly can
tor 2 kötetet, Németh Pál tanuló 1 kötetet, Boehm Károly theologus
3 kötetet. Dobay Ágoston egyházi pénztárnok úr egy emlékérmet.

A t e r m é s z e t t a n i  museum gyarapodása : szereztetett egy távcső 
Fraunhoffer müncheni intézetéből 160 ezüst forinton. 2. Tellurium 
és lunarium , Rosenzweig készítménye. Ajándékozta Bendel Gottfried 
építész úr. Értéke 25 fór. a. é. 3- Három chromatrop. 4. Gyolcs ernyő, 
erős tartón 8' hoszszal és 8' szélességgel. Használható fénytünemények 
mutatására. 5. Gázfőző, K u k l a ,  bécsi gépész, ajándéka. 6. Régi 
kasználhatlan villanygép gyökeresen átalakíttatott. Üttávola most 10". 
7. Két turmalin lap ékesen felszereltetett. 8. Egy fövény óra. 9. Egy
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log. 10. Berzosztogató. 11. Kemény kaucsukbot, mely +  E-t és — 
E-t mutat.

A természetrajzi museumnak ajándékozott ns. Kubinyi Ferencz 
úr 25 példány válogatott ásványt, kövületet, Porubszky Dávid úr 3 
kitömött vidrát, Botbár tanár és museumi őr szintén egy madarat.

A b i t j e l ö l t i  s z i g o r l a t o k  első fele április 3. és 4-dikéntarta
tott, másik fele junius 26. és 27. napján.

Téli v i z s g á l a t a i n k a t  januarius 22-kétől februarius 1-jeig tar
tottuk; a nyáriakat junius 18—28-dig.

A magyar önképző kör igen szép rendezeti! örömünneppel fejezte 
be ezen tanévi munkálkodásait junius 10-ik napján.

Magyar irodalom-történeti tankönyvül az 1866/7-dik tanévtől 
kezdve a legfelsőbb osztályok használatára Toldy Ferencz jeles szak
müve hozatott javaslatba.

Junius 17-ikén nagyszámú hallgatóság előtt a német önképző kör 
tartá örömünnepét kedves emlékezetben maradó eredménynyel.

Az 1864/5-dik évben összesen 50 tanuló kisérlé meg az érettségi 
vizsgálatot, még pedig 10 kitűnő érdemfokozattal, 18 dicséretessel, 
6 jóval, 12 kielégítővel; 4 bukott.

Az 18G5/6-dik év folytán 87 érettségi tanuló jelentkezett, de 
igazgatói tanácsra 24 elállott vagy elbalasztá, 63 pedig megkisérlé. 
Az eredmény csak junius végén lesz tudható. Általán mondhatjuk, 
lxogy ezen tanévben aránylag jó számú jeles tanítványunk volt.

A Koth-Teleki Johanna grófné által alapított ösztöndíjban ezen 
tanévben 17 nevendékünk, u. m. 15 theologus és 2 felsőbb gymna- 
siumi tanuló, részesült. Akadémiai stipendiumokban 2000 forintnál 
több fizettetett. A többi stipendiatusok s egyéb jótéteményesek a 
tanulók névsorában láthatók.

A görög keleti vallásu tanulókat t. Lazarevics Lucián hieromona- 
chus junius 17-dikén vizsgálta és osztályozta a vallástanból.

Mózes hitvallású tanítványaink Liber Náthán, helybeli alrabbi 
oktatásaira járván, junius 17-dikén tették jó sikerrel a vizsgálatot.

A szerb tanulók Liska Sámuel vezértanár ügyelete alatt folytaták 
hetenként egyszer önképző munkálataikat.

A 4 év óta fónálló gyorsírászati intézetben a gyorsírók magyar és 
német gyorsírásban gyakoroltattak. Elnöke Emeritzy tanár, tanítók 
Kirnbauer Gusztáv, Celler Nándor és Gamauf György tanulók.

A lyceumbeli egyházi gyámolda több év óta tevékeny.
A k ö z t á p i n t é z e t b e n  ezen év folytán 142 tanuló élelmeztetett.
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Élelmi díj : nagyobb 36 frt. 21 kr. kisebb 21 frt. 26 kr. Kiadás: 
3542 frt. Ephorus Kámory Sámuel.

A S k a r i c z a - c o n v i c t u s b a n  élelmezett tanulók száma 52. 
Fizetés mellett is felvehetők hónaponkénti 7 írtért. Ephorus Kámory.

Az 186 6/7-diki tanév september elején kezdődik. A javítási és 
felvételi vizsgálatok augustus utolsó és september első napjain tartatnak.

A halál két tanítványunkat ragadta el e tanév folytán, november 
16-dikán Peter Axelt, norvegiai drontheimi születésű, negyedik osztály
beli tanulót és 1866 februarius 27-dikén Ács Lajost, nyolczadik osztály
beli igen jeles tanulót.

Á cs La jos  született 1844. évben pozsonymegyei Boldogfalván, 
hol szüléi becsületes földmivelők. Már korán feltűnő tehetségei miatt 
szüléi tanulni vágyó fijokat a német nyelv elsajátítása s az elemi osz
tályok látogatása végett a közel Modor városába vitték, hol az algym- 
nasium 2 osztályát is végezte. Ezentúl a pozsonyi lyceumnak tanulója 
volt, hol egyaránt kedvelék mind tanárai, mind pedig tanulótársai. 
Ernyedetlen szorgalommal és kitűnő sikerrel szentelte magát a tudo
mányoknak, mígnem a múlt tanfolyam 2. féléve elején súlyos betegsége 
(jobb lábán támadt veszélyes seb) őt tanulmányai folytatásában meg- 
gátlá. A pőstyéni gyógyfürdő használata, gondos ápolás atyja házánál s 
testi lelki nyugalom némi erőhez juttatták ugyan, de ez nem volt tar
tós. Mert alighogy e tanév elején ugyan meggyengült testi, de meg 
nem tört lelki erővel s új reménynyel lépett elő a tudományok küzd- 
terére, már is külső bajához egy mellbetegség járult, mely oly szo
morú haladást tőn, hogy october közepén csaknem egészen elrekedve, 
haza menni kénytetett. Egészsége ezentúl mind inkább hanyatlott. 
Még egyszer fordult sorsa valamivel jobbra, a közeledő tavasz új reményt 
csepegtetvén keblébe, midőn társait váratlanul azon szomorú hír lepte 
meg, hogy őszintén szeretett barátjok élni megszűnt.

Az elhúnytnak meghittebb tanulótársai szent kötelességöknek érez
ték , a korán kimúltnak végtiszteleténél nem csak jelenlenni, hanem 
abban tettleg részt is venni. Ünnepélyes énekkel és gyászbeszéddel 
vőnek búcsút barátjok hült tetemeitől, méltán gyászolva kora kimúltát.

Hogy tanárai háladatos tanítványt, tanulótársai pedig őszintén 
szeretett barátot, kitűnő tehetségű, reményteljes pályatársat vesztet
tek benne : arról példányos szorgalmán kívül, a melylyel magát a 
tudományoknak szentelte, még azon körülmény is tanúskodik, hogy mint 
19 éves ifjú az új szövetségnek eredetiből magyarra fordítását megkezdé.



A theologia tanulóinak előadott tudományok.

A harmadik theologiai osztálynak tantárgyai.

Új szöve t s ég  magyarázata : első félévben a második korin- 
thosi levél, Boleman tankönyve szerint; a másodikban Marcus evan
géliuma, füzetek nyomán, hetenként 4 órában, tanítá Boleman.

L a t i n  irályi gyakorlatok 1 óránként Boleman vezérlete alatt. 
H o m i l e t i k a  első félévben, k a t e c h e t i k a ,  liturgika, theologia 

pastoralis a másodikban, füzetek nyomán, hetenként 3 óra. Szeberényi.
S y mb o l i k a ,  első félévben általános, másodikban a részletes, 

füzetek szerint, nagyobbára Winer összehasonlító symbolikája nyomán.
2 óra. Szeberényi.

H o m i l e t i k a i ,  katechetikai és liturgiái g y a k o r l a t o k  1 óra. 
Szeberényi.

Keresztyén theologiai e r k ö l c s t a n ,  füzetek szerint, hetenként 
4 óra. Csecsetka.

E g y h á z t ö r t é n e t ,  második fele, Nagy Károlytól a legújabb 
korig, füzetek nyomán, hetenként 4 óra. Csecsetka.

Be veze t é s  a szentirásba, tüzetesen az ó szövetségbe Sámuel 
látnokig, Kámory tankönyve nyomán pótolva füzetekkel, 2 óra, első 
félévben. Kámory.

Ó szöve t ség  magyarázata : tüzetesen ezen részek : V Mózes 
1—23. rész, zsoltár 1—5, 42—49, 100—102, példabeszédek 13. 
Ésaias 1—8. rész. 3 óra. Kámory.

A második theologiai osztálynak tantárgyai.

Keresztyén h i t t a n ,  Írott füzetek nyomán, az egész tanéven át, 
hetenként 5 órában tanítá Boleman.

Szentirási m a g y a r á z a t t a n ,  Írott füzetek alapján, első félévben.
3 óra. Boleman.

Be ve z e t é s  az új szövetségbe, füzetek szerint, második félévben, 
3 óra. Boleman.
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Új szöve t s ég  magyarázata : a harmadik theologiai osztály
beliekkel közösen. Közösen tanulták még a latin irályt, a homiletikai 
gyakorlatokat, az egyháztörténetet, az ó szövetségi magyarázatot és 
bevezetést. Külön a második félévben.

B i b l i a i  a r c h a e o l o g i a  első felét, azaz a héberek természeti 
vagy szenveteg állapotját, füzetek nyomán 2 órában, Kámory tanártól. 
Másik fele, vagyis a társadalmi állapot a jövő tanévben fog következni.

Az első theologiai osztálynak tantárgyai.

Új s z öve t s é g  magyarázata : a parabolák és más jellemző sza
kaszok a történelmi könyvekből, füzetek nyomán, néha latin irályi gya
korlatokkal. Hetenként 3 órában tanítá Lichner.

B ö l c s é s z e t :  az elméleti, füzetek nyomán az első félévben 3 
órában; másodikban bölcsészet története 3 órában, Purgstaller szerint, 
tanítá Emerítzy.

N e v e l é s t a n ,  füzetek szerint és gyakorlati oktatástan Pálfy 
könyve nyomán, 2 órában, tanítá Emerítzy.

T u d o má n y i s me ,  füzetek szerint, 2 óra. Csecsetka.
Ú s z j o g , Gros-Greguss tankönyve nyomán, 2 óra. Csecsetka.
Magyar p r o t e s t á n s  e gyház j og ,  füzetek szerint, 3 óra. Cse

csetka.
E g y h á z t ö r t é n e t  közösen a felsőbb osztálybeliekkel, 4 éra. 

Csecsetka.
Hé b e r  n ye l v ,  Ballagi és Geseniusnyelvtanai nyomán. Gyakor

lásul a Ballagi nyelvtanában találtató gyakorlatok 1 —151 lapig. 3 
óra. Kámory.

B i b l i a i  a r c h a e o l o g i a  közösen a második th. osztálybeliekkel.

A szláv nyelv következőképen tárgyaltatott:
I. a theologiai és felgymnasiumi tanulókkal 2 csoportban:

1. nyelvtan, irályi gyakorlatok, szavalás. 2 óra hetenként.
2. irályi gyakorlatok, szavalás, az önképző intézetben. 1 óra.

II. az algymnasiumi tanulókkal : nyelvtan, olvasás, elemezés, 
emlékelés, irályi gyakorlatok, 2 óra. Tanította Liska.



A gymnasiumi osztályok tantárgyai.

Nyolczadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1 . V a l l á s t a n .  Keresztyén hittan és erkölcstan, Szeberényi Lajos 
tanárnak Írott füzetei nyomán, hetenként 2 óra, tanítá Szeberényi.

2. L a t i n  i rók.  Cicero Brutusának két harmada, de officiis 
mintegy fele, Horatiusbái 30 oda s néhány epistola, Tacitus évköny
veiből Germanicust, Tiberius és Nero korát jellemző érdekesb szaka
szok. Latinra Platon némely fejezetei fordíttattak, életrajzi elbeszélések 
s egyéb munkálatok dolgoztattak. Hetenként 4 óra. Lichner.

3. He l l e n  irók.  Homeros Iliasa második feléből mintegy 1800 
versnyi választék olvastatott; Platón irataiból Apológia, Kriton, 
Protagoras első fele. Demosthenes 1. olynthosi és 3. philipposi 
beszéde és más kiszemelt szakaszok. Hetenként 4 óra. Lichner.

4. M a g y a r  nyelv.  Irodalom története Bessenyei György föllé
pésétől a legújabb korig, Környei könyve nyomán. Irály gyakorlatok 
havonként. 2 óra. Lehr.

5. N é m e t  nyelv.  Irodalom története Lessingtől az újabb időig, 
Pütz Vilmos Uebersicht der Geschichte der deutschen Literatur czimü 
tankönyve szerint. Olvasókönyv Weber Lesebuch zur Geschichte der 
deutschen Literatur. Azonkívül olvastatott Goethe Iphigeniája és 
Schiller Teil Vilmosa. Irályi dolgozatok havonként. 2 óra. Michaelis.

6. Tö r t é ne l e m.  Magyarok történelme, Horváth Mihály nagyobb 
tankönyve alapján. 3 óra. Lehr.

7. T e r m é s z e t t a n .  Fuchs tankönyve alapján. 6 óra. Fuchs.
8. Bölcsésze t .  Első félévben erkölcstan, füzetek szerint, máso

dikban lélektan, Beck tankönyve szerint. 2 óra. Emeritzy.

Hetedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.
1. Va l l á s t an .  Első félévben egyetemes egyháztörténet, a máso

dikban magyarországi reformatio története. Kézikönyv a sopronyi 
képezde tankönyve. Hetenként 2 óra. Szeberényi.
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2. L a t i n  i rók.  Horatiusból 50 válogatott oda, ebből 30 meg
tanulva és néhány epistola. Cicero Tusculanáiból válogatott szakaszok. 
Tacitus Agricola és Germania némely kihagyásokkal. Irályi dolgoza
tok, narratiok stb. 5 óra. Lickner.

3. He l l e n  i rók.  Homeros Iliasa első feléből 1400 versnyi válo
gatott szakasz; Thukydides I-IV. könyvéből 95 válogatott fejezet. A 
homerosi olvasmányt vezette az első félévben Emeritzy, a másodikban 
Michaelis két órában hetenként, Thukydidesét az egész tanéven át 
Lichner, szinte 2 órában.

4. Ma g y a r  nyelv.  Irodalom története a legrégibb kortól Besse
nyei koráig. Irályi gyakorlatok havonként. 2 óra. Lehr.

5. Né m e t  nyelv.  Német irodalom története régi korától Les- 
singig, Pütz Vilmos tankönyve és Weber olvasókönyve nyomán. Irályi 
dolgozatok havonként. 2. óra. Michaelis.

6. Tö r t é ne l e m.  Újkor a bécsi congressusig, Hunfalvy tanköny
vének harmadik kötete nyomán. 4 óra. Lehr.

7. M a t h e s i s ,  A l g e b r a  : Bövid ismétlése annak, mi a hatodik 
osztályban taníttatott. Lánczosztékok. Logarithmusok. Sorzatok. 
Tudományos tárgyalása az arányoknak és hármas szabálynak. Kamat
számolás. G e o m e t r i a  : gyakorlás a geometriai bebizonyításokban. 
Némely nehezebb tantétel a planimetriából. Kúpszeletek. Tudományos 
tárgyalása a testtannak. Csonka pyramis és kúp , sok számolásokkal. 
Trigonometria. 3 óra. Puchs.

8. Bölcsészet .  Logika, Zimmermann-Kiedl tankönyve szerint. 
2 óra. Emeritzy.

Hatodik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t au .  Bevezetés az új szövetségbe. Szent történelem : 
a sínaji szövetségtől fogva egészen Nagy Sándorig. Kámory vallás
tana szerint. Olvastatott az új testamentom. Hetenként 2 óra. 
Kámory.

2. L a t i n  nyelv.  Cicero 1-111,7. beszéde Catilina ellen. Virg. 
Aen. I. Hetenként egyszer irályi gyakorlat és a második félévben heten
ként egyszer Antiquitates latin ítélvén. 6 óra. Kámory.

3. He l l e n  nyelv.  A rendes w igék hajtogatásának befejezése, 
a jut igék és rendhagyó igék; praeparatio, elemzés, fordítás szóval és 
írásban. Kézikönyv Lichner Pál „Hellen nyelvtana“ és „Gyakorló
könyve“. — A 2-dik félévben még ezenkívül Xenophon Anabasisából
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a Schenkelféle kiadás szerint az I., II., III. és Y-dik darab. 4 éra. 
Michaelis.

4. M a g y a r  nyelv.  Szvorényi könyvéből az első rész első szaka
szának 1, 2, 3, 4 fejezete, jelesül a képletek, alakzatok; a második 
rész második szakasza, jelesül a szénoki beszéd. Olvasmányok, irály
gyakorlatok. 2 óra. Lehr.

5. N é m e t  nyelv.  Versmérték- és költészettan, nagyobbrészt 
Bone H. szerint; olvasmányok Mozart „Lesebuch f. 0. Gr.“ I. köteté
ből. Irályi dolgozatok havonként. 2 éra. Michaelis.

6. Tö r t é ne l e m.  A középkor története. Kézikönyv : Hunfalvy J.
2. kötete. 3 éra. Lehr.

7. Ma t he s i s .  Al gebra .  Ellenkező mennyiségek. Hat műtétel 
többtagú egész mennyiségekkel, osztékokkal, hatványokkal, gyök
mennyiségekkel. Egygyökű hatványok. Irrationalis mennyiségek. 
Egyenletek, első és másod rendűek, egy és több ismeretlennel. Geo
m e t r i a :  Szigorú határozása a geometriai fogalmaknak. Hasonlóság 
és azzal összeköttetésben lévő tételek. Algebrai kifejezése a geometriai 
törvényeknek, és a kitalált jelzeteknek átalakítása. Kerület, terület, 
és testtartalomnak kitalálása jelzetekben. Gömbszeletek. 3 óra. Fuchs.

8. T e r mé s z e t r a j z .  Első félévben rendszeres állattan. Második 
félévben rendszeres növénytan. Kézirat nyomán. 2 éra. Bothár.

Ötödik gymnasiumi osztály tantárgyai.

1. Va l l á s t a n .  Általános bevezetés a szentirásba és részletes 
bevezetés az ó szövetségbe. Szent történelem a régi kortól a sinaji szö
vetségig. Kámory tankönyve szerint. Hetenként 2 éra. Kámory.

2. L a t i n  nyelv.  Livius első könyvét Kothert kivonatos kiad
ványa szerint, és Ovidius több szakaszát Siebelis tirocinium poéticuma 
nyomán, olvasva értelmezve, fordítva és részint emlézve. A prosodikei, 
régiség- és regetani ismertetések alkalmilag. Irályi gyakorlat heten
ként egy. 6 óra. Emeritzy.

3. He l l e n  nyelv.  A fő- és melléknév, névmás és számnév ra
gozása; a rendes hajtogatásu w igék jelen idői tője, az összevont igék, 
az erős aoristos, idetartozó darabok ekmzése és fordítása szóval és Írás
ban. Kézikönyv : Lichner Pál „Hellen nyelvtanba és „Gyakorló
könyv “-e. 4 óra. Michaelis.

4. Ma gyar  nyelv.  Szvorényi könyve nyomán költészettan : vers
tan és a kisebb Írásművek. Olvasmányok, irály gyakorlatok. 2 óra. Lehr.
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5. Né me t  nyelv.  Szókötés számos gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével, Kassmann tankönyve nyomán. Mager olvasóköny
vének második részéből válogatott darabok olvasása, fordítása, emléke- 
lóse. 2 óra. Michaelis.

6. Tör t éne l em.  0  kor:  hellenek és rómaiak története a nép- 
vándorlásig. Hunfalvy János tankönyve első része nyomán. 3 óra. 
Első félévben tanítá Lehr, másodikban Emeritzy.

7. Mathes i s .  Általános fogalmak. Számoknak tulajdonai. Mé
rés. A szorzat és hányados tulajdonai. Közönséges és tizedes osztékok. 
Hatványozás. Gyöközés. Viszonyok és arányok. Keciprocus érték. 
G e o me t r i a  : Geometriai rajzolásiam gyakorlások, szögletek. Trian
gulumok. Összeesés. Négyszögletes idomok. Párlag, ferdeszögű egyen- 
köz és triangulum terűjét számolás által kitalálni. Pythagoras tan- 
tétele. Kör. Körmérés. Sokszögek. Testtan. 3 óra. Fuchs.

8. Te r mé s z e t r a j z .  Első félévben vegytan, Fuchs könyve sze
rint. 2 óra. Fuchs. Második félévben ásványtan, Dorner könyve nyo
mán. 2 óra. Bothár.

Negyedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t an .  Hittan és erkölcstan, Tischer Vilmos tudor 
kátéja szerint, magyarító Margócsy József. 2 óra. Liska.

2. L a t i n n y e l v .  Az esetek használata ismételve; idők, jelentő
mód, kapcsoló-, parancsoló- és határozatlanmód, a nem egyenes beszéd 
(oratio obliqua), részesülők, ablativi absoluti, gerundium és supinum 
kellő használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schulz-Kiss mondattana 
szerint. Jul. Caes. de bello Gallico 1, 1—30. II. elemeztetett, fordít- 
tatott és egy része emlékeltetett is. Latin verstanból az elemi szabá
lyok. Siebelis tirocinium poeticum-aból mintegy 500 vers Ovidiusból 
elemezve, fordítva és részint emlékelve. írásbeli dolgozatok heten
ként. 6 óra. Liska.

3. Ma g y a r  nyelv.  Körmondattan és irálytan, Imre Sándor tan
könyve nyomán, folytonos írási gyakorlatokkal. Mértékes és hangsúlyos 
verstan. Költemények magyarázása s emlékelése. 2 óra. Hammer
schmidt.

4. Né m e t  nyelv.  A nyelvtan ismétlése, tüzetesen helyesírás 
és mondattan, Kassmann Ernő vezérfonala nyomán. Irályi dolgozatok. 
Olvasmányok elemzése, fordítása, válogatott darabok emlékelése Mager
I. olvasókönyvéből. 2 óra. Liska.
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5. F ö l d r a j z  és t ö r t é n e l e m.  Az első félévben az ausztriai 
birodalom, különösen Magyarország földrajza, Batizfalvi tankönyve 
szerint. A másik félévben Magyarország története Szász Károly tan
könyve nyomán. 4 óra. Liska.

6. Me nny i s é g t a n .  Számítások algebrai törtekkel. Hatvány- 
és gyökérmennyiségek. Összetett hármas, vegyítési, társasági és láncz- 
szabály. Elsőfokú egyenletek egy ismeretlennel. Kézikönyv Moénik- 
Szász. A kör és a tömeg-mértan. Moénik-Szabóky szerint.

7. Te r mé s z e t t a n .  A nyugvás és mozgás, fény-, hő-, villany- 
és delejességnek alaptörvényei, nagyobbára gyakorlati módon megis
mertetve. Kézikönyv : Pisko-Kühn. 3 óra. Szekcső.

Harmadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  A keresztyén anyaszentegyház története, különös 
tekintettel a magyarhoni protestáns egyház történetére. Kézikönyv a 
magyarul tanulók számára Pálfy tankönyve, a németek füzetek szerint 
tanulák. Hetenként 2 óra. Hammerschmidt.

2. L a t i n  nyelv.  Schulz-Kiss syntaxisa szerint az esettan, a 
melléknevek és a névmások sajátságos használata írás- és szóbeli for
dításokkal összekötve. Cornelius Nepos életrajzaiból elemezőleg olvas
tatott : Agesilaus, Phocion, Timoleon, Hamilcar, Hannibal és a de 
r eg i bus  szakasz. Tirocinium poéticumból olvastatott és emlékeltetett 
130 különféle mértékű sor és 20 phaedrusi mese. 6 óra. Hammerschmidt.

3. Ma g y a r  nyelv.  Mondattan a körmondatokig, példák készí
tése , irálygyakorlatok, szavalás, egyes darabok olvasása mondattani 
fejtegetés mellett, s költemények elemző olvasása s emlékelése. Olvasó
könyv Gáspár és Kovácsi II. 3 óra. Hammerschmidt.

4. Né me t  nyelv.  Az alaktan ismétlése s befejezése, irálygya
korlatok , szavalás, elemző olvasás s költemények emlékelése. Kézi
könyv : Rassmann Leitfaden der deutschen Sprachlehre. Olvasókönyv 
Mager I. 2 óra. Hammerschmidt.

5. Tör t éne l em.  A közép és újkori történelem főbb eseményei 
s kitűnő férfiai. Térképek és korszaki táblák készítése. Kézikönyv : 
P>atizfalvi II. és III. Sprunner-Bret^chneider fali térképei használa
tával. 4 óra. Hammerschmidt.

6. M e n n y i s é g t a n .  Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett hár
mas szabály. A kamat, százalék és tőke kiszámítása. Társasági, vegyí- 
tési és lánczszabály. Hatványok és gyökök. Kézikönyv : Moonik-Szász.
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Sokszögek az egyenes oldalú idomok átalakítása s területűk kiszámí
tása. A három és sokszögek hasonlósága. 3 óra. Bothár.

7. T e r m é s z e t t a n .  Első félévben az á s v á n y t a n  elemei. 
Kézikönyv : Dorner. 2 óra. Bothár. Második félévben t e r m é s z e t -  
t a n  : a testek közös tulajdonságai, külömbsége és vegyjelenségei. Az 
oktatás folytonos kísérletek mellett az inductio tanmódszere szerint 
történt. Kézikönyv : Pisko-Kühn „Természettan“-a. 2 óra. Szekcső.

Második gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. V a l l á s t a n .  Keresztyén erkölcstanból kötelességeink Isten, 
magunk és embertársaink iránt, szent Írásbeli bizonyítékokkal. Kézi
könyv : Székács és Pressburger Leitfaden für Confirmanden. Heten
ként 2 óra. Grailich.

2. L a t i n  nyelv.  Verba activa, passiva regularia, anomala, 
defectiva, conjugatio periphrastica, személytelen ige és a particulák, 
mind kellő gyakorlatokkal. Latin mesék és beszélgetések emlékeltet- 
tek. Kézikönyv : Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve. 
Hetenként 6 óra. Grailich.

3. M a g y a r  nyelv.  Alaktan, olvasás, szavalás és fogalmazási 
gyakorlatok. Kézikönyv : Varga nyelvtana és Dlhányi olvasókönyve. 
2 óra. Grailich.

4. N é m e t  nyelv.  Igeragozás, olvasmány, szóképzések és 
írási gyakorlatok. Kézikönyv: Rassmann rövid nyelvtana és Mager 
olvasókönyve I. része. 2 óra. Grailich.

5. F ö l d r a j z  és t ö r t é n e l e m.  Első félévben Europa államai
nak és Magyarország részletes leírása, térképek rajzolásával. Második 
félévben ó-kor története. Batizfalvi tankönyvei nyomán. 3 óra. Grailich.

6. Me n n y i s é g t a n .  A 4 első mívelet tizedes törtekkel s több- 
nevü számokkal. Mértani viszonyok és arányok. Kézikönyv : Mocnik- 
Szász. 3 óra. Bothár.

7. T e r mé s z e t r a j z .  Első félévben madarak, hüllők és halak, 
Dorner tankönyve nyomán. Második félévben növénytan, jobbára néz- 
letileg. 2 óra. Bothár.

8. Sz é p i r á s za t .  Másodfél óra hetenként, tanítá Bekker.

Első gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Első félévben ó-szövetségi történetek szent-irási 
mondatokkal és énekekkel. Második félévben új-szövetségit örténetek
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szent-irási mondatokkal és énekversekkel. Kézikönyv : biblia és énekes 
könyv. Hetenként 2 óra. Szeberényi.

2. L a t i n  nyelv.  Schulz Férd. latin nyelvtana és gyakorlókönyve 
szerint; az öt declinatio a nemi szabályokkal, az adjectivum compara- 
tioja, a pronomen és verbum activum ragozása, az ezekhez tartozó for- 
dítmányokkal és gyakorlatokkal. Hetenként 6 óra. Szekcső.

3. Ma gyar  nyelv.  Az alaktan elméletileg és gyakorlatilag tár
gyalva ; nyelvtani elemezés és emlékelés Dlhányi olvasókönyvéből. — 
A kezdők Töpler nyelvtana szerint fordítottak, a haladók minden 14 
nap saját irálygyakorlatokat dolgoztak házi munkaképen. 2 óra. Szekcső.

4. Né me t  nyelv.  Kassmann „német nyelvtana“ és Mager 
„olvasókönyve“ szerint tárgyaltatott, mint a magyar. 2 óra. Szekcső.

5. Fö l dra j z .  A föld általános topographiája, Bellinger-Fényes 
kézikönyve és Stieler atlasza szerint, térképek rajzolásával egybekötve. 
3 óra. Szekcső.

6. Me n n y i s é g t a n .  A négy első mívelet egész számokkal és 
közönséges törtekkel. Kézikönyv : Moénik-Szász. 3 óra. Bothár.

7. T e r mé s z e t r a j z .  Első félévben az emlős állatok. 2 óra. 
Szekcső. Második félévben az ízállatok, Dorner József állattana ele
meinek nyomán. 2 óra. Grailich.

8. Sz é p i r á s z a t .  Másodfél óra hetenként, vezető Bekker.

A realtanulók ezenkívül oktattattak kereskedelmi számvetésben 
1 órában és ügyleti irályban szintén 1 órában hetenként. Szekcső.



A lyceumi tanuló ifjúság névsora.

Harmadik theologiai osztály tanulói.

Brankovics György nógrádmegyei balassa-gyarmati születésű.
Csernák Gusztáv nyitramegyei lubinai alumnus.
Doleschall Sámuel trencsénmegyei trencsénvárosi, hitjelölti szigorló. 
Junker Ágoston pozsonym. pozsonyvár. Both-Teleki grófnő jótétemény. 
Koren Pál pestmegyei aszódi Both-Teleki grófnő jótéteményese. 
Lenhardt Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi Koykoféle stipendiatus. 
Martiny József gömörmegyei rimaszombati.
Pittner Sámuel kontmegyei selmeczbányai Skaricza-convict. consenior. 
Bosza Pál nyitramegyei szemezi Roth-Teleki grófnő jótéteményese. 
Sárkány Pál pestmegyei kiskőrösi alumnus, nem szigorlóit.
Schleifer Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi Boykoféle stipendiatus. 
Švehla Frigyes turóczm. szentmártoni, 1865. octob. szigorlott hitjelölt. 
Takács Géza győrmegyei ujmalomsoki alumnus, nem szigorlott.
Timko János hontmegyei hodrusbányai Roth-Teleki grófnő jótétemény.

Második theologiai osztály tanulói.

Ábrahám Vilmos bácsmegyei bajavárosi születésű, alumnus.
Blázy Lajos pestmegyei kiskőrösi Institoris-Mosóczyféle jutalomkönyves. 
Frankendorfer Károly pozsonymegyei modori alumnus.
Glatz Henrik mosonymegyei hegyeshalmi Skaricza jótéteményese. 
Gratz Móricz mosonymegyei miklósfalvi alumnus.
Hajdú János gömörmegyei oláhpataki Skaricza jótéteményese. 
Hajtmanszky Kálmán nógrádm. szentpéteri Both-Teleki ösztöndíjasa. 
Honéczy Géza nógrádmegyei zobori alumnus, eltávozott husvétkor. 
Kaszner Pál Ede nógrádmegyei béri Skaricza jótéteményese.
Kernúch Ádolf temesmegyei vukovai Skaricza jótéteményese.
Király Kálmán gömörmegyei pongyeloki Roth-Teleki grófnő jótétemény. 
Kirnbauer Gusztáv tolnamegyei hidegkúti Skariczaféle jótéteményes.
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Krahulecz Gusztáv pozsonymegyei modori Skariczaféle jótétemény es. 
Kuzma István vasmegyei pusóczi, Gombóczféle vend segélydíjas. 
Linder Károly turóczmegyei nagyjeszeni Skariczaféle jótéteményes. 
Moczkovesák János pozsonymegyei bazini Skariczaféle jótéteményes. 
Molitorisz János nógrádmegyei nagyiami Skariczaféle jótéteményes. 
Molnár Lajos erdélyi szerdahelyi alumnus.
Nagy Gyula szabolcsmegyei nyíregyházi születésű, nevelő.
Nagy Sándor tolnamegyei miszlai Koth-Teleki grófnő jótéteményese. 
Németh Pál baranyamegyei bikali alumnus.
Petrovics Sámuel bókésmegyei szarvasi Roth-Teleki grófnő jótétemény. 
Polereczky Pál turóczmegyei mosóczi Roth-Teleki grófnő jótéteményes. 
Raphanidesz Vilmos hontmegyei cserii Skariczaféle jótéteményes. 
Sárkány Dezső pesti kiskőrösi születésű, most Aszódon lakó, alumnus. 
Szalay Lajos pesti kiskőrösi alumnus, Jettimféle ösztöndíjas.
Wagner János tolnamegyei murgai Roth-Teleki grófnő jótéteményese. 
Zelenka Gyula nógrádmegyei vanyarczi Roth-Teleki grófnő jótétemény.

Első theologiai osztály tanulói.

Aag István pestmegyei kecskeméti helvét hitvallású, betegség miatt 
haza ment 1865. évi october 11-dikén.

Adamis Lajos nyitramegyei felső-zelai, kilépett jan. végén jogtanulónak. 
Boehm Károly zólyommegyei beszterczebányai Roth-Teleki grófnő jótét. 
Bosszágh János nógrádmegyei csehbrezói Roth-Teleki grófnő jótétemény. 
Drobný Károly nyitramegyei vágujhelyi alumnus.
Fialka Robert nógrádmegyei nagyfalvi Skaricza jótéteményese.
Holéczy Sámuel gömörmegyei lubenyiki alumnus Clementis díjasa. 
Jamniczky Endre liptómegyei kokavai Roth-Teleki grófnő jótéteményese. 
Janisch Gusztáv szepesmegyei kézsmárki alumnus.
Janko Mihály pozsonymegyei modorvárosi.
Laucsek Jónás veszprémmegyei vecsei, gróf Zayféle ingyenes alumnus. 
Moesz Géza barsmegyei körmöczbányai Roth-Teleki grófnő jótétemény. 
Molitorisz János zólyommegyei zólyomvárosi Skaricza jótéteményese. 
Neczkár Nándor nyitramegyei szakolczai.
Nyácsik Endre hékésmegyei szarvasi, nevelő.
Porubszky Ágoston pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schulz Emil nyitramegyei mijavai alumnus.
Sramko Mihály pestmegyei aszódi alumnus.
Švehla Ede nógrádmegyei szinobányai Skaricza jótéteményese.
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Szuchányi Endre liptómegyei szentmiklósi alumnus.
Zachar Endre zólyommegyei breznóbányai, a jogi akadémiába ment át.

Nyolczadik gymnasiumi osztálynak tanulói.

Ács Lajos pozsonymegyei boldogfalvi belvót hitvallású, Skaricza-con- 
victus jótéteményese, elhunyt 1866. februarius 27-dikén.

Adler Henrik pozsonymegyei pozsonyvárosi Mózes vallásu.
Adler József nyitramegyei szobotisti Mózes vallásu.
Angelics Sándor határőrszéli kincstári-szentgyörgyi keleti orthodoxos. 
Appelfeld János morvaországi altharti Mózes vallásu.
Bauer Móricz morvaországi bisenzi Mózes vallásu, magántanuló.
Beles János aradmegyei tótváradi keleti orthodoxos Balla-díjas.
Bende Ödön barsmegyei faykürthi.
Beniczky Mihály nógrádmegyei mohorai.
Biermann Mihály pozsonymegyei pozsonyvárosi Skaricza jótéteményese. 
Bzduch Márton nyitramegyei brezói alumnus.
Celler Nándor pozsonymegyei pozsonyvár. Both-Teleki grófnő jótétemény. 
Chalúpka Géza pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Choczner József lengyelországi krakói Mózes vallásu, magántanuló. 
Dely Lajos győrmegyei felpéczi alumnus.
Deutsch Ede morvaországi damborzitzi Mózes vallásu.
Deutsch Henrik alsó-ausztriai bécsi Mózes vallásu, magántanuló. 
Diamant Ábrahám pozsonymegyei bogdanóczi Mózes vallásu. 
Dobroszavljevics Simon határőri ó-moldovai keleti orthodoxos alumnus. 
Döbrentey Imre pozsonymegyei galanthai, magántanuló.
Fejér István erdélyi purkereczi, gróf Zayféle ingyenes alumnus.
Förster Ede szepesmegyei olaszi Skaricza jótéteményese.
Fried Henrik nyitramegyei szakolczai Mózes vallásu.
Fülöp Jónás pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Galambos György pestm. budai, a másik félév elején átment Szarvasra. 
Gallé Sámuel turóczmegyei szentmártoni, magántanuló.
Gamauf György pozsonymegyei pozsonyvárosi Koth-Teleki grófnő jótét. 
Gerley Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett újévkor hadfinak. 
Goldschmidt Victor csehországi prágai Mózes vallásu.
Goschenhofer József pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Hajek Fülöp csehországi turnaui Mózes vallásu, magántanuló.
Halle Bernát pozsonymegyei stomfai Mózes vallásu.
Heinrich Jónás vasmegyei szalonaki Mózes vallásu.
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Hlavács Ádolf gömörmegyei szilistyei alumnus.
Hrdlicska János nyitramegyei holicsi Skaricza jótéteményese.
Joob Lajos krassómegyei oraviczai.
Reviczky Lajos hontmegyei bakabányai alumnus.
Klein Jakab pozsonymegyei szomolányi Mózes vallásu.
Kollek Áron morvaországi damborzitzi Mózes vallásu.
Korcsek István nógrádmegyei abelovai, fiintézeti mentor.
Kosztolányi Aurél barsmegyei nemes-kosztolányi.
Králik Lajos pestmegyei pestvárosi Skaricza jótéteményese.
Krcsma János pozsonymegyei nagylévárdi alumnus.
Kullmann Mihály pestmegyei pestvárosi.
Lauterstein Simon Gácsországi lembergi Mózes vallásu.
Lesko Béla pozsonymegyei felső-szelii Skaricza jótéteményese. 
Lichtenberg Samu csongrádmegyei szegedi Mózes vallásu.
Löwit Tóbiás morvaországi gewicsi Mózes vallásu.
Manojlovics Döme bácsmegyei szabadkai keleti orthodoxos.
Manojlovics János bácsmegyei szabadkai keleti orthodoxos Balla-díjas. 
Mossóczy István pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Műnk Jakab barsmegyei knyezsicsi Mózes vallásu.
Murányi Ödön hontmegyei palásti, husvétkor Nagykőrösre ment.
Nagy Vilmos komárommegyei révkomáromi.
Pacsu János bácsmegyei szabadkai keleti orthodoxos Balla-díjas.
Papp Gábor somogymegyei túri helvét hitvallású alumnus. 
Pappenheim Farkas pozsonymegyei pozsonyvárosi Mózes vallásu. 
Popovics Simon szerémi tovarniki keleti orthodoxos, elment mart. elején. 
Poszpisil Keresztély csehországi opatoviczi, magántanuló.
Prónay Dezső báró pestmegyei pestvárosi.
Bimler Gyula békésmegyei kiskondorosi Skaricza jótéteményese. 
Rosenberg Sámuel abaujmegyei vizsolyi Mózes vallásu.
Kosza János nyitramegyei szeniczi Skaricza jótéteményese.
Saueracker Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi Skaricza jótéteményese. 
Schmiedeg József somogymegyei város-hidvégi Mózes vallásu. 
Sebestyény Jenő tolnamegyei gyönki.
Singer Henrik borsodmegyei miskolczi Mózes vallásu.
Stelzer Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szakáll Gyula békésmegyei csabacsüdi szül. lakik Szent-Andráson. 
Szendy Pál komárommegyei nagykeszi helvét hitvallású.
Szilágyi Jenő biharmegyei vértesi helvét hitvallású.
Szűcs Pál győrmegyei ujmalomsoki Skaricza jótéteményese.



Villovszky Ulászló torontálmegyei nagykikindai keleti orthodoxos, Szer- 
vüszkyféle ösztöndíjas.

Weinberger Károly pozsonymegyei bazini.
Zahn Móricz trencsénmegyei bicsei Mózes vallásu.

Hetedik gymnasiumi osztály tanulói,

Áchim Mihály békésmegyei csabai alumnus.
Babin Sándor esajkáskerületi kagyi keleti orthodoxos alumnus.
Bacher Vilmos liptómegyei szentmiklósi Mózes vallásu.
Baky Móricz kunsági halasi helvét hitvallású.
Balaban József gácsországi lembergi Mózes vallásu, magántanuló. 
Branovacsky Jenő bácsmegyei zentai keleti orthodoxos Ballaféle díjas. 
Bubb János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Buttlár Ádolf báró győnnegyei nagygyőri, az intézetből kilépett és vér

tes ezredbe hadnagyul beállott 1866. május 20-dikán.
Csepy Dániel komárommegyei révkomáromi helvét hitvallású alumnus. 
Csiba Ferencz pozsonymegyei abonyi helvét liitv. Skaricza jótéteményese. 
Dunajecz Ignácz szepesmegyei hunfalvi Mózes vallásu.
Ebner Gyula mosonymegyei rajkai, kilépett husvétkor segédtanítónak. 
Fiala Lajos nyitramegyei szakolczai alumnus.
Frischmann Móricz sopronmegyei felsőszakonyi Mózes vallásu.
Fuchs Károly morvaországi nagy-mesericzi Mózes vallásu, magántan. 
Fürst Adolf sopronmegyei nemeskéri Mózes vallásu.
Grcsics János szerémi cserevicsi keleti orthodoxos Ballaféle díjas. 
Greszler Gyula pestmegyei gödöllői alumnus.
Hajdú Sándor nagykunsági turkevii helvét hitvallású.
Káldy Mihály győrmegyei kapii alumnus.
Keszler Károly morvaországi gewicsi Mózes vallásu, magántanuló. 
Kirchner Sándor kunsági halasi helvét hitv. Skaricza jótéteményese. 
Knar Albert baranyamegyei mekényesi, kilépett martius 12-dikéu. 
Kohn Ede nyitramegyei mijavai Mózes vallásu.
Kolényi László trencséni bukóczi Skaricza jótéteményese.
Kollárik Ede liptómegyei németlipcsei.
Koos Sándor mosonymegyei rajkai Skaricza jótéteményese.
Kossuth Márton turóczmegyei záturcsi, gróf Zay alumnusa. 
Kosztolányi Vidor barsmegyei nemeskosztolányi,másik félévb. magántan. 
Kovách Géza nógrádmegyei losonczi, elment februarius elején.
Kring Miklós somogymegyei döröcskei, elment februarius elején. 
Linczényi Lajos pestmegyei pestvárosi alumnus.
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Manhal Ferencz morvaországi felsődubenkyi Skaricza jótéteményese. 
Minarik Lajos trencsénmegyei trencsénvárosi, gróf Zay alumnusa. 
Mittak Gusztáv nyitramegyei szakolczai alumnus.
Moczer Nándor pozsonymegyei pozsony városi, elment festesz akadémiába. 
Momirszky Demeter torontálmegyei nagybecskereki keleti orthodoxos 

hitvallású, Ballaféle ösztöndíjas.
Murányi Miklós hontmegyei palásti alumnus.
Németh István győrmegyei hőnyi Skaricza jótéteményese.
Ott Konrád bácsmegyei újverbászi alumnus.
Papp Mihály kunsági halasi helvét hitvallású.
Pappenheim Vilmos pozsonymegyei pozsony városi Mózes vallásu. 
Petrovics László komárommegyei ógyallai helvét hitvallású, kilépett. 
Pfeifer Fülöp győrmegyei gyömörői Mózes vallásu.
Pokorný Pál nógrádmegyei nagyszécsényi.
Pollák Izrael nyitramegyei czabaji Mózes vallásu.
Popper Armin nyitramegyei szeniczi Mózes vallásu.
Procházka Ulrik pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Eolko Béla békésmegyei csabai alumnus.
Sargavy Lipót pozsonymegyei somorjai Szeleczky-alapítvány alumnusa. 
Sárkány Albert gömörmegyei dobsinai.
Sárkány Lajos pestmegyei pilisi alumnus.
Siebenschein Móricz morvaországi strassniczi Mózes vallásu, magántan. 
Sonnenfeld Zsigmond nyitramegyei vágujhelyi Mózes vallásu.
Spitzer Salamon nyitramegyei szakolczai Mózes vallásu.
Stúr László pozsonymegyei modorvárosi alumnus.
Švehla Gyula nógrádmegyei dobrocsi Skaricza jótéteményese.
Sziklay Otto győrmegyei nagygyőri születésű, anyjánál Pozsonyban lakó. 
Szlavnics György bácsmegyei túrjai keleti orthodoxos.
Trostler Armin turóczmegyei szucsányi Mózes vallásu.
Velics János turóczmegyei tótprónai alumnus.
Wallner Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett febr. elején. 
Weisz Vilmos nyitramegyei nyitravárosi, betegség miatt szüléinél. 
Wolfbeisz Ádolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Zatkalik Lajos komárommegyei oroszláni Skaricza jótéteményese. 
Zsivkovics Gábor szerémi beocsini keleti orthodoxos alumnus.

Hatodik gymnasiumi osztály tanulói.
Adamis Pál nyitramegyei szeniczi Skaricza jótéteményese.
Belcsák Endre barsmegyei lévai alumnus.



39

Bruch Armin morvaországi gödingi Mózes vallásu, magántanuló.
Büky György pestmegyei pestvárosi, Pozsonyban szüléinél lakó.
Conrád László nyitramegyei kúnói, második félévben magántanuló. 
Dobrovics Mátyás pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Ehrenhaft Ábrahám morvaországi ausseei Mózes vallásu, magántanuló. 
Prankel Henrik trencséumegyei bosáczi Mózes vallásu, magántanuló. 
Günther Ágost mosonymegyei gálosi Skaricza jótéteményese.
Hahndel Sámuel morvaországi preraui Mózes vallásu, magántanuló. 
Hrabovsky Lajos vasmegyei simonyi alumnus.
Hudec János csehországi zehusiczi helvét hitvallású alumnus.
Kanya Mátyás nyitramegyei szobotisti alumnus.
Kiinger Zsigmond nyitramegyei unini Mózes vallásu.
Kraicz József nyitramegyei szerdahelyi Skaricza jótéteményese.
Küífner Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lackner Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lange Gusztáv trencsénmegyei trencsénvárosi alumnus.
Magyarov Mihály torontálmegyei nagybecskereki keleti orthodoxos. 
Mijatovics György bácsmegyei újvidéki keleti orthodoxos Balla-díjas. 
Mittak Nándor nyitramegyei szakolczai alumnus.
Nagy Elek pozsonymegyei malaczkai, Pozsonyban szüléinél lakó. 
Popovics Iván torontálmegyei nagykikindaikeleti orthodoxos Balla-díjas. 
Prikkel Károly pozsonymegyei rétéi helvét hitvallású alumnus. 
Kennersdorfer Gusztáv pozsonymegyei nagy-lévárdi alumnus.
Stiegler Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szokolóczy Károly trencsénmegyei zay-ugróczi alumnus.
Thurzó Mihály nyitramegyei szeniczi alumnus.
Tyroler Sámuel árvamegyei alsókubini Mózes vallásu.
Vermes Lajos nyitramegyei alsószőlősi helvét hitvall., elment máj. 27. 
W itty Sámuel borsodmegyei miskolczi Skaricza jótéteményese. 
Zechmeister Sándor pestmegyei pestvárosi.

Ötödik gymnasiumi osztály tanulói,

Bachar István nyitramegyei verbói Skaricza-convictusi jótéteményes. 
Biermann Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Demetrovics Mladen torontálmegyei nagybecskereki keleti orthodo

xos hitvallású, szerb Matica-díjas.
Diener János bácsmegyei cservenkai, kilépett februarius elején.
Dobay István pozsonymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves.
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Eidenmüller Ádám bácsmegyei kiskéri alumnus.
Falb Armin pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fuchs Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Gerley Béla pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Glatz Lajos mosonymegyei hegyeshalmi alumnus 
Haekl Ágost zólyommegyei radvani, februarius elején elutasíttatott. 
Halasy István tolnamegyei miszlai, elutasíttatott, karácsonkor. 
Hettesheimer Ábrahám bácsmegyei új-szivaczi helvét hitvallású. 
Hoffmann Sándor bácsmegyei cservenkai, elutasíttatott mart. elején. 
Horváth Gyula pozsonymegyei gálán thai Skaricza-jótéteményese. 
Jeszenszky Sándor nyitramegyei csejtei, jutalomkönyves.
Kadlecsik János trencsénmegyei trencsénvárosi alumnus.
Karsay Imre győrmegyei téthi alumnus.
Kirchner Dániel kunsági halasi helvét hitvallású alumnus.
Kis Lajos veszprémmegyei lovászpatonai Skaricza jótéteményese. 
Kosztolányi Attila barsmegyei nemes-kosztolányi.
Kovarik Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Ivőváry Gyula pozsonymegyei madi helvét hitvallású alumnus. 
Leinwater Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi, más életpályára lépett. 
Löwenrosen Miksa pozsonym. laksár-ujfalvi Mózes vallásu, magántanuló. 
Matejecz Cyrus árvamegyei revisnyei Skaricza jótéteményese.
Micsky Károly nyitramegyei kismányai helvét hitvallású.
Modern Fülöp pozsonymegyei pozsonyvárosi Mózes vallásu.
Nagy Lajos sopronmegyei dasztifalvi alumnus.
Patkó Gyula komárommegyei apácza-szakálosi helvét hitvallású.
Pisko Immánuel csehországi smichovi Mózes vallásu.
Polgár István győrmegyei rétii alumnus.
Prépost Ferencz győrmegyei kapii Skaricza jótéteményese.
Kapp Fülöp bácsmegyei bulkeszi, magántanuló a 2. félévben.
Sántha Kálmán pestmegyei kecskeméti alumnus.
Sárbert Armin pozsonymegyei bazini alumnus.
Sárkány Sámuel pestmegyei pilisi alumnus, haza ment májusban. 
Sasko Gyula nyitramegyei bucsányi alumnus.
Sax Benő pozsonymegyei modorvárosi alumnus.
Schulz Sámuel hontmegyei selmeczbányai alumnus.
Subert István nyitramegyei szeniczi. *
Szontágh Tamás borsodmegyei ózdi.
Takács Gyula győrmegyei ujmalomsoki Skaricza jótéteményese.
Thurzó Kálmán trencsénmegyei trencsénvárosi alumnus.
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Tomka Sándor nyitramegyei buesányi alumnus. 
Tormay Ottó nyitramegyei kelecsényi.

Negyedik gymnasiumi osztály tanulói.

Beck Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Bogár Lajos nyitramegyei negyedi helvét hitvallású.
Brunovszky Frigyes nyitramegyei szeniczi.
Demény Gyula barsmegyei valkházi helvét hitvallású.
Dingha Pál nyitramegyei vágujhelyi, Jeszenák jótéteményese.
Fink Budolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Galás Pál nyitramegyei szobotisti alumnus.
Gamauf Henrik mosonymegyei oroszvári, más pályára lépett.
Geduly Gyula zólyomm. beszterczebányai szül., jutalomkönyves. 
Goldner Móricz nyitramegyei nagytapolcsányi Mózes vallásu.
Göttche Frigyes bácsmegyei cservenkai alumnus.
Gyűrik Márton mosonymegyei gálosi Skaricza jótéteményese.
Hajek József pozsonymegyei pozsonyvárosi Skaricza jótéteményese. 
Horváth Lajos győrmegyei dunaszentpáli.
Hrabovszky István vasmegyei egyházas-hetyei, jutalomkönyves.
Lang Lajos nyitramegyei galgóczi.
Leinwetter Gusztáv pozsonymegyei duna-szerdahelyi alumnus. 
Mandelik Kázmér nyitramegyei assa-kürthi alumnus.
Márton László pozsonymegyei somorjai Szeleczky-convictor. 
Mikuscsák István nyitramegyei mijavai alumnus.
Modern Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi Mózes vallásu.
Műnk Bernát nyitramegyei nagytapolcsányi Mózes vallásu.
Nagy Gusztáv trencsénmegyei ivanóczi, Jeszenák-convictus jótétem. 
Nagy Miklós pozsonymegyei malaczkai, szüléinél Pozsonyban.
Péter Axel norvegiai drontheimi, meghalt 1865 november 16.
Plech Péter liptómegyei szentmiklósi, anyjánál Pozsonyban.
Pőcze János komárommegyei kocsi helvét hitvallású, jutalomkönyves. 
Ringbauer Gusztáv pozsonymegyei somorjai Szeleczky-convictor. 
Sárkány Emil pestmegyei kiskőrösi alumnus.
Stiegler Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves. 
Theisz János pozsonymegyei pozsonyvárosi Skaricza jótéteményese. 
Vetter János bácsmegyei cservenkai alumnus.
Wagner Frigyes tolnamegyei murgai alumnus.
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Harmadik gymnasiumi osztály tanulói.

Andor Gyula komárommegyei tanyi helvét hitvallású.
Bácsay Lajos pozsonymegyei zsigárdi helvét hitvallású.
Bóday Aladár komárommegyei kis-igmándi helvét hitvallású.
Bóday György komárommegyei kis-igmándi helvét hitvallású.
Csanki Gyula komárommegyei tatai helvét hitvallású alumnus. 
Csaplovics Gyula pozsonymegyei nagy-lévárdi, árvaíi-intézetben.
Deák Lajos nyitramegyei alsó-szőlősi helvét hitvallású.
Dobrovics László pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fabricius Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fiala János nyitramegyei vágujhelyi alumnus.
Führinger Károly pestmegyei pestvárosi, magántanuló.
Fülöp László nyitramegyei magyar-sooki helvét hitvallású alumnus. 
Handier Zsigmond nyitramegyei galgóczi Mózes vallásu.
Horváth Géza komárommegyei mocsai helvét hitvallású.
Kis Lajos trencsénmegyei dezséri alumnus.
Konkoly Béla komárommegyei kömlődi helvét hitvallású.
Kopócs Zsigmond komárommegyei kolos-némai helvét hitvallású. 
Küffner Móricz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lackner Béla hontmegyei alsó-nyéki.
Lanstják Lajos nyitramegyei felső-zelai.
Leopold Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Mandelik Béla nyitramegyei szakolczai.
Murányi Bertalan hontmegyei palásti alumnus.
Nagy Kálmán komárommegyei nemes-ócsai helvét hitv. jutalomkönyv. 
Nedeczky Árpád trencsénmegyei trencsénvárosi.
Pamer Elek győrmegyei hőnyi helvét hitvallású.
Pázmány Dénes komárommegyei aranyosi helvét hitvallású.
Pfaff Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Prépost Lajos győrmegyei kapii alumnus.
Richter János nyitramegyei vágujhelyi, más pályát választott.
Rosza Sámuel nyitramegyei szeniczi alumnus.
Schmidt Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schumacher Keresztély bácsmegyei cjervenkai.
Stinuer Gyula komárommegyei csépi.
Stúr Emil trencsénmegyei nemes-podhragyi alumnus.
Szarka Miklós komárommegyei nemes-ócsai helvét hitvallású. 
Szeberényi Márton hékésmegyei csabai, szüléinél Pozsonyban.
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Szlubek Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szollár János győrmegyei nagygyőri helvét hitvallású.
Tildy László nyitramegyei kismányai helvét hitvallású.
Tildy Sándor nyitramegyei kismányai helvét hitvallású.
Tormay Géza nyitramegyei récsei.
Tóth Benő pozsonymegyei hodosi helvét hitvallású, jutalomkönyves. 
Valasek Pál nyitramegyei mijavai alumnus.
Wicklein Albert pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Wlha Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.

Második gymnasiumi osztály tanulói.

Baranyay Dávid pozsonymegyei zsigárdi helvét hitvallású.
Baranyay János pozsonymegyei zsigárdi helvét hitvallású alumnus. 
Blaskovics Vilmos pozsonymegyei puszta-födémesi alumnus.
Csorba Gáspár komárommegyei nemes-ócsai helvét hitvallású.
Csorba Ödön komárommegyei ekeli helvét hitvallású.
Demény Ernő barsmegyei nagy-valkházi helvét hitvallású.
Drach Nándor pozsonymegyei haszprunkai Mózes vallásu, magántanuló. 
Engel József nyitramegyei sasvári Mózes vallásu, magántanuló. 
Fleischer Kornél pozsonymegyei szempczi helvét hitvallású alumnus. 
Fuchs Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fülöp Sándor nyitramegyei magyar-sooki helvét hitvallású.
Gálfi Gyula pozsonymegyei duna-szerdahelyi helvét hitvallású.
Glatz Béla mosonymegyei hegyeshalmi, magántanuló.
Heim Ede pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Heim Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi Mosóczy-jutalomkönyves. 
Jeszenszky István trencsénmegyei rovnei.
Jurenka Ede nyitramegyei brezovai alumnus.
Kostjál Károly nyitramegyei vágujhelyi alumnus.
Kuczky Gyula nyitramegyei brezovai, magántanuló.
Kuczky Sándor nyitramegyei brezovai, magántanuló.
Kuszák József pozsonymegyei misérdi alumnus.
Maar József komárommegyei ethei helvét hitvallású.
Medveczky Dániel pozsonymegyei jwzsonyvárosi.
Nagy Miklós győrmegyei ladaméri.
Nitnaus Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Papp Kálmán komárommegyei kamocsai helvét hitvallású.
Patkó Dezső komárommegyei apácza-szakálosi helvét hitv. alumnus.
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Pázmány Ádolf komárommegyei aranyosi helvét hitvallású.
Pázmány Sámuel komárommegyei ekeli helvót hitvallású.
Ringbauer Károly pozsonymegyei somorjai alumnus.
Rosenkranz Károly baranyamegyei pécsi, szüléinél Pozsonyban. 
Samarjay Emil torontálmegyei beodrai, szüléinél Pozsonyban. 
Sárközy József komárommegyei ekeli helvét hitvallású.
Sasko Károly nyitramegyei bucsányi.
Saueracker Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Steuer Károly mosonymegyei hegyeshalmi alumnus.
Szeleczky József pozsonymegyei somorjai, Szeleczky-díjas.
Szlubek Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Tomka István nyitramegyei bucsányi alumnus.
Tomka Kálmán nyitramegyei bucsányi alumnus.
Toperczer Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Tóth Károly komárommegyei csépi helvót hitvallású.
Valasek János nyitramegyei mijavai alumnus, jutalomkönyves. 
Varga István komárommegyei neszmélyi helvét hitvallású.

Első gymnasiumi osztály tanulói.

Bachar Mihály nyitramegyei verbói.
Bäumler Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Berlin Ágoston pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Bley Rudolf pestmegyei pestvárosi Mózes vallásu.
Boehner János bajorországi nürnbergi.
Boor Károly nyitramegyei krajnai.
Conrád István nyitramegyei szemezi.
Csorba László komárommegyei nemes-ócsai helvét hitvallású. 
Dingha Imre nyitramegyei vágujhelyi alumnus.
Dorner Gusztáv Ádolf pozsonymegyei bazini, magántanuló.
Dorner Gyula baranyamegyei herczeg-szőlősi, magántanuló.
Dürr Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Eichler Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Falaki Károly győrmegyei bőnyi helvét hitvallású.
Farkasdi Gyula pozsonymegyei somorjai helvét hitvallású.
Gerhard Lajos komárommegyei kéthelyi alumnus.
Ghiczy László nyitramegyei assa-kürthi, magántanuló. 
Hackenberger Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Hoftmann Henrik nyitramegyei sasvári Mózes vallásu, magántanuló.
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Izsák Gyula nyitramegyei negyedi helvét hitvallású.
Karácsonyi Dániel pozsonyinegyei rétéi helvét hitvallású.
Kardos Gyula komárommegyei révkonaáromi helvét hitvallású. 
Kassovitz Móricz pozsonymegyei pozsonyvárosi Mózes vallásu. 
Kesselbauer Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kis Géza győrmegyei rétii.
Knogler Gusztáv nyitramegyei rudnói.
Kocsis István pozsonymegyei somorjai helvét hitvallású.
Krcs János nyitramegyei szeniczi, Mosóczy-féle jutalomkönyves. 
Krupecz Vilmos turóczmegyei bisztricskai, anyjánál Pozsonyban. 
László Benő pozsonymegyei hidvégi helvét hitvallású.
Lobi Móricz nyitramegyei sasvári Mózes vallásu, magántanuló. 
Mészáros Gábor komárommegyei banai helvét hitvallású.
Mészáros Kálmán komárommegyei banai helvét hitvallású.
Mészáros Mihály győrmegyei téthi ágostai hitvallású, magántanuló. 
Nagy Benő komárommegyei kis-keszii helvét hitvallású.
Németh János pozsonymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves.
Pisko Tivadar pozsonymegyei malaczkai Mózes vallásu, magántanuló. 
Baksányi Antal nyitramegyei verbói.
Sauber Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Sebestyény Pál komárommegyei kocsi helvét hitvallású.
Somogyi Zsigmond komárommegyei lakszakálosi helvét hitvallású. 
Stefka Márton nyitramegyei szeniczi.
Steiner Marcus nyitramegyei sasvári Mózes vallásu, magántanuló. 
Szabó Péter nyitramegyei farkasdi helvét hitvallású.
Szarka János komárommegyei nemes-ócsai helvét hitvallású.
Vida Dániel komárommegyei nagy-keszii helvét hitvallású.
Wertheim Ede nyitramegyei szentkereszti alumn. husvét után kilépett.

Reáltanulók.

Grüneberg Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Maier Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Maier Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi, Győrbe ment october elején. 
Achs Zsigmond pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mosóczy-jutalomkönyves. 
Braun Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Celler Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Csiszty Mihály nyitramegyei nagy-örvistyei.
Fiala Mihály nyitramegyei vágujhelyi.
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Levius János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Maseberg Henrik pozsonymegyei pozsonyvárosi, fineveldében. 
Schmutter György pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schwänzer Sámuel pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Welser Kristóf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Zechmeister Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.

Statistikai áttekintet.

Tanosztály : ágostai hclv. g. kel. izrael. magánt. stipeud. convict. Mimid. létszám

XI. 1 4 — — — — 7 2 5 1 4

X . 2 8 — — — — 9 1 0 1 6 2 8

I X . 2 0 1 — — — 5 5 1 2 2 1

theologus 6 2 1 — — — 2 1 1 7 3 3 6 3

V I I I . 4 0 4 7 1 9 7 6 1 1 1 5 7 5

V I I . 3 6 7 6 1 7 4 4 9 2 1 6 6

V I . 2 3 2 3 4 4 2 3 1 2 3 2

V . 3 8 4 1 3 1 1 6 2 0 4 6

I V . 2 7 4 — 3 - — 6 1 3 3 3

I I I . 2 7 1 7 — 1 1 — — 1 3 4 6

I I . 2 6 1 6 — 2 2 — — 1 2 4 4

I . 2 5 1 6 — 6 8 — — 3 4 7

reáltanuló 1 4 — — — — — — — 1 4

Összesen 3 1 8 7 1 1 7 5 5

•
2 7 3 4 5 2 1 4 2 4 6 6
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Befejező jegyzet és javaslatok.

Nagyméltóságu báró Prónay Gábor egyetemes főfelügyelő urunk 
e tanév folytán kétszer szerencséltette lyceumunkat fő elöljárói lá
togatásával, februarius közepén a téli vizsgálatok után és junius 
15—20-dikán, az érettségi vizsgálatok idején, mely alkalommal atyai 
szivét boldogító öröm árasztá el annak látásán, hogy annyi jeles tehet
ségű és alapos készültségü szigorló ifjú között báró Dezső a legjobbak 
diszsorában vívta ki magának a kitűnő érettségi érdemfokot. Két 
érettségi vizsgálatunkon ő excellentiája is elnökölt érdemdús elnökünk, 
főtiszteletű Geduly Lajos superintendens úr oldalán.

Mely tanulóknak vallása a névsorban nincs tüzetesen jelezve, 
azok ágostai hitvallásuak.

A jövő őszszel tartandó tanárgyülésnek szíves figyelmébe ezen 
tételeket bátorkodunk ajánlani:

1. Az algymnasiumi osztályokban a sok együttes élő-nyelvi 
grammatica inkább elmeernyesztőnek mint fejlesztőnek bizonyulván, 
nyelvtani alapúi és mintául a latin tárgyaltassék és az élő nyelvek in
kább gyakorlatian.

2. A nézlettan talán csak a második osztályban kezdessék.
3. Az irályi tehetség fejlesztésére már az algymnasiumban for- 

dittassék a kellő gond fokozatos haladással.
4. A gyönge tehetségű és lankadó szorgalmuakat már a 3. és 4. 

osztályban kellene más életpálya választására indokolva tanácsolni.
5. A természettan 7-be és 8-dikba osztassák be három három 

tanórával hetenként.
6. Szülék és tanárok egyetértve oda hassanak, hogy a mostani 

tanuló nemzedék egy részének némelykor határon túl csapongó függet
lenkedése, szabadoskodása és jogkövetelősége üdvös önvizsgálatra utal
tatván és biratván az ildom útjára igazodjék; hazafiui hivatása lévén 
valódi kötelességeit szorgalmazni, nem pedig vélt jogokat igénykedve 
követelni vagy hivalkodó mulatozásban szédelegni.
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