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T. t. Fabó Endre hazai történetírónak.

Autonómiánk helyreállását megünnepelnünk kedves kötelesség. 
Kegyed valami nagyszerű kiadványnyal fogja tenni, szokása szerint; 
tőlem csak néhány töredék közlése telik egyházkerületünk legrégibb 
felszentelési anyakönyvéből, a felavatott fiatal lelkészek és a főpap 
társaikat beigtató superintendensek tanulságos feljegyzései. Igazolnom 
ezt, úgy hiszem, nem kell. A dologértők felismerik és méltányolni 
fogják az indokot. A tanulmányrajzok az Ön által is kegyelve kegyelt 
gymnasiologiának felvilágosítói. A főpapok feljegyzéseit ki mondaná 
érdekteleneknek ? A felszenteltek soraiból nehéz volt csak oly keveset 
kiszemelni; mert volna a sok között legalább száz igen érdekes, kivált 
Krmann Dánielnek avatottjai között, hazánk dunántúli részeiből is. De 
lássuk a kiválasztott keveset idősor szerint:

Elias Lány superintendens annis 1610—1618.

Ego Jacobus Sp l e n i us ,  Neosoliensis, hactenus rector scholae 
primum Neczpaliensis, deinde Szentivaniensis, usus olim praeceptori
bus primariis domino Paulo Malo et domino magistro Pelargo, nunc 
ad diaconatum ecclesiae Nicopolitanae legitime vocatus, et a reverendo 
et clarissimo viro domino Elia Lany, superintendente Trencsiniensi, 
Liptoviensi et Arvensi omnium primus Bicsae in praesentia universo
rum superioris processus ministrorum solenni more academiae Vite- 
bergensis ordinatus, hac manus meae subscriptione ingenue et delibe
rato animo testor, me eam doctrinam, quae in formula Concordiae 
anno 1580. primum excusa et publicata est, et antea sincere amplexum 
esse, et deinceps (juvante Christo) amplexurum docturumque esse. 
Scriptum anno 1610. die 11. Maji.

Recognosco magister Johannes H o d i k i u s  progenitum me ex 
reverendo et orthodoxo viro Balthasaro Hodikio Malachoviensi, olim 
decano vener. contubernii Turocensis et ecclesiaste Totpronensi et ho-
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nestissima matrona, Veronica, Hadikii filia, Rajeczensi, legitimo matri
monio copulatis meis carissimis parentibus, a quibus non tantum vitam 
hanc accepi, sed et post educationem piam et liberaliter institutam, 
initia et fundamenta studiorum meorum. Viventibus enim adhuc ipsis 
in patria sum Totpronae eruditus schola per annos pueritiae meae bene 
multos sub praeceptoribus (quos memini) Balthasare Grelnercio et Ja- 
coho Panek. Inde Mosoviam instituendus ab iisdem parentibus meis 
dilectissimis traditus sum humanissimo atque clarissimo viro Paulo 
Malo, praeceptori mihi observandissimo, sub cujus disciplina et auspi
ciis Mosoviae et postea Galgocii totos octo continuos annos militavi, 
donec tandem Deo ipsum ad supremam illam electorum scholam trans
ferente, etiam sepelirem. Post mortem igitur ipsius, cum disciplina 
tam fidelis praeceptoris uti mihi amplius non liceret, per legitimam 
vocationem conrectoris munus per biennium et quod excurrit, eodem in 
loco sum, quantum fieri a me potuit, fideliter executus. Inde sumtibus 
illustris et magnifici domini Stanislai Thurzó Vitebergam ad uberiorem 
comparandam scientiarum cognitionem fui promotus. Ubi per Dei gra
tiam biennium cum semestri fere perdurans et studiorum magnum 
accessum feci (dum et publice audirem et privatim docerem) et eorun
dem praemium gradum magisterii sub decanatu magistri Ambrosii 
Rhodii, jam publici professoris superiorum mathematum, reportavi. 
Quo tempore evoluto in patriam hanc per d. m. Stanislaum Thurzó, 
tanquam promotorem meum fui evocatus et gymnasio Semptiensi per 
sesquiannum praefectus. Unde per illustrissimum dominum palatinum 
comitem Georgium Thurzó liberato mihi Bicsensis scholae regimen 
fuit concreditum; ubi etiam sesquianno me laborantem Deus tandem 
ex pulvere scholastico exemit et Trencsiniensi ecclesiae per legitimam 
vocationem praeesse voluit. Quo priusquam commigrarem, potestatem 
docendi Dei verbum et administrandi sacramenta hic Bicsae a reveren
dissimo et. clarissimo viro domino Elia Lany superattendente publico 
et usitato ritu ordinationis accepi, praesentibus (ceu testibus) ad id de
lectis reverendis viris, quorum nomina testimonium mihi honeste ex
hibitum continet. Ubi post alia multa, officium meum concernentia 
pia et ardentia vota illud quoque proniittere promptus ac paratus fui, me 
unum sincerum fore socium ac propugnatorem Augustanae confessionis 
Carolo V. exhibitae anno 1530. et libri Concordiae tanquam libellorum 
symbolicorum et eorum, quibus non tantum ab aliis secernimur, sed et 
doctrinam a Moise, prophetis et apostolis traditam compendiose com
prehensam habemus. Scripsi Bicsae ipsis idibus Octobribus, anno 1614.



5

Anno domini 1615. 22. Julii.

Ego Nicolaus M ar t in  i, Kosenbergensis, patre Samuele Mártinké, 
matre vero Sophia Bastocki legitime foedere matrimonii illigatis, natus, 
ac traditus scholae patriae ad tractandam rem literariam, praecepto
ribus usus sum domino Thoma Dorothicio, domino Andrea Luce, 
domino Joanne Kalinkio, domino Joanne Lycio, domino Matthaeo 
Zarkocio, domino Nicolao Accipitrino Bicsensi. Deinde patria 
profectus Bicsam uberioris doctrinae acquirendae gratia subjeci 
me ferulae domini Michaelis Crispi atque ibidem intra medium annum 
in officium collegae ab eodem Michaéle Crispi electus, eo officio 
perfunctus sum annum cum tribus mensibus, moxque ad regimen scholae 
Ujheliensis ad Kisuczam evocatus illi annum praefui : indeque in pa
triam profectus Slavorumque Pronam evocatus, duos annos scholam 
ejus oppidi rexi. Cura deinde dominorum patronorum ecclesiae Cibiniensis 
in diaconum promotus, sacros ordines Bicsae apud clarissimum super- 
attendentem dominum Eliam Lany accepi. Ibique publice professus sum 
ac etiam nunc profiteor me doctrinam illam, quae tum Bicsae sonuit, 
comprehensam Augustana confessione et formula libri Concordiae am
plexurum, docturum. Articulis item Solnensibus subscribo, contrariam- 
que sententiam Augustanae confessioni damno atque improbo.

Johannes H o d i k i u s  superintendens annis 1619—1642.

NicolausFidicinis, Bajmocensis, emissus adme, dum in exsequiis 
Isaaci Abrahamidae Hrochotii constitutus Bajmocii essem, ab ecclesia 
Galgoczensi sacris ordinibus per me initiatus est anno 1621. die
4. Novembris.

Quum post mortem duorum dominorum superattendentum evan- 
gelicorum in hisce decem cisdanubianis comitatibus constitutorum col
legarum meorum honorandorum solus relictus essem, ordinavi coacta 
Galgoczii synodo in superattendentem more ac ritu Augustanae con
fessionis sociis usitato reverendum ac clarissimum virum Ni c o l a um 
F i d i c i n i s ,  illo tempore pastorem ecclesiae Galgocziensis ante annum 
saltem per me quoque in ministrum ordinatum, idque in praesentia 
illustrissimi comitis Stanislai Thurzó, regni Hungáriáé palatini et alio
rum. Deus adsit ipsi cum gratia. Anno 1622. die 16. Octobris.

Ordinatus quoque per me ipsum est in superattendentem eccle
siarum evang. per comitatus Turoczensem, Soliensem, Neogradiensem
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et utrumque Hont reverendus et clarissimus vir P e t r u s  Sextus,  
pro tunc pastor ecclesiae Duboviensis. Electus quidem absens in synodo 
Martinopolitana, sed inauguratus postea Bicsae in praesentia rev. senio
rum et ablegatorum ex comitatibus praetactis anno 1623. die 26. Pebr. 
quae inciderat in dominicam quinquagesimae. Deus faciat ipsum vas 
suae gratiae et misericordiae. Arnen.

Post obitum sanctae recordationis viri N i c o l a i  F i d i c i n i s ,  
superattendentis ecclesiarum evang. per comitatus Nitriensem, Posoni- 
ensem et Barsiensem, ordinatus est per me in locum ipsius publico ac 
solenni ritu Prividiae rev. et dar. d. A n d r e a s  D i ó s sy, pastor eccle
siae Galgocziensis anno 1626. die 3. Maji. Cui dominus septiformem, 
ut impertiat spiritum, ex animo precor.

A morte rev. et clar. viri Andreae Dióssy, praepositi Bajmoczen- 
sis et superattendentis — ordinatus est per me publico ac solenni ritu 
adhibito in successorem ipsius reverendus v i r B a s i l i u s F a b r i ,  pastor 
ecclesiae Prividiensis Prividiae anno 1628. die 28. Maji. Quem deus, ut 
impleat sui sancti spiritus necessariis ad tam grave munus charisma
tibus, ex animo precor. F ia t!

Ab obitu reverendi et clarissimi domini, Petri Sexti, superinten
dentis — postquam biennium fere sine praesule evolutum fuisset, 
electus est ac per me inauguratus in superintendentem ecclesiarum 
praememoratarum r.d. m. Gr egor i usLany ,  pastor ecclesiae Y eteroso- 
liensis, accedentibus ad id communibus totius synodi Veterosolii cele
bratae votis ac suffragiis anno 1635. die 24. Junii. Deus ipsi adsit sua 
gratia et misericordia!

Postquam ab obitu r. et clar. viri d. Nicolai Martini, superinten
dentis ecclesiarum ev. per comitatus Nitriensem, Posoniensem et Bar
siensem evolutus fuisset annus cum trimestri fere, synodus coacta fuit 
Banovicii, concedente nobis locum illustrissimo comite Gasparo Iliésházi 
de Iliésháza perpetuo a Trencsin etc., quia intra ambitum comitatuum 
praememoratorum nullus synodo cogendae potuit securus deligi locus. Ibi 
tunc electus est in successorem supra memorati d. superintendentis 
r e v . d . Da n i e l Dubr av i us ,  pastor ecclesiae Senicensis. Et quia in per
sona sua abfuit a synodo, post mensem unum Trencsinium venire 
debuit, bicque solennem inaugurationem a me recepit anno 1641. die 
7. Julii. Deus ipsi adsit sua gratia et misericordia! Arnen!
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Ego magister G r e g o r i u s  Lá ny ,  Turocensis, ante omnia fateor 
me honesto reverendo et orthodoxo viro, domino Elia Lany, pastore 
ecclesiae Bicsensis, et superattendente trium comitatuum Trencsinien- 
sis, Liptoviensis et Arvensis, et matre Susanna Tamarisci, legitime 
progenitum, ab iisdem primum quidem Mosoviae educatum, deinde 
Bicsam, Bartfam emissum, unde sub disciplina prius ac regimine Mar
tini Weigmanni triennium vivens, revocatus, Yitebergam expeditus 
sum per ill. dominum comitem Georgium Thurzó, palatinum regni 
Hungáriáé. Expleto biennio inde redii, ac volente domino ill. comite 
Emerico Thurzó, rectoratum Bicsensem arripui, et annum cum semestri 
rexi. Oblata deinde vocatione legitima a Solnensibus, ad dirigendas 
scholae habenas et erudiendam juventutem, expletisque ibi tribus 
quadrantibus anni, evocatus sum ad ministerium et dispensationem 
mysteriorum divinorum, ab illustrissimo comite Emerico Thurzó, et 
illustrissima comitissa Elisabetba Czobor, in ecclesiam arcis Arvensis; 
atque secundum consuetudinem et ritum apostolicum a cl. domino ma
gistro Johanne Hodildo Bicsae ordinatus, id firma fide promittens, me 
secundum sententiam verbi divini in Aug. confessione et libro Concor
diae inclusam, docere, meque ea usque ad terminum vitae meae stare 
firmiter velle. In quo me confirmet Deus trinunus. Bicsae 16. Junii, 
anno 1620.

Ego Johannes A p o s t o l u s  sincere bonaque fide fateor, me piis, 
probis, honestisque parentibus procreatum ac prognatum esse, puta : 
Thoma Apostolo, matre vero Felicia, in Tepla comitatus Liptoviensis. 
Illi postea me studiorum gratia emisere in Bohemiam : incubui literis 
humanioribus Micropragae, Slannae, Hurimae : rediens ex Bohemia 
studui Bosenbergae rectore d. Matthaeo Zorkoczio, cantore d. Michaéle 
Crispino existente. Bosenberga evocatus fueram ad cantoratum Nico- 
polium, in quo per biennium vixi; Nicopolio rursus profectus sum 
gratia studiorum Bregam, ibi domino rectore usus sum Jacobo Schik- 
fusio per triennium, inde rediens in patriam evocatus sum ad cantora
tum Teuto-Lipcsam, in quo vixi per biennium : in rectoratu per quadri
ennium : inde ad officium ministerii in ecclesiam Huustensem in comi
tatum Bdshontensem evocatus sum, vocatoriis oblatis venerando mini
sterio Trencsiniensi, et examine peracto ordinatus sum Bicsae per 
clarissimum et admodum reverendum virum d. m. Joannem Hodikium 
et reliquos decanos. In quo officio et ministerio polliceor fide bona fide
litatem, sinceritatem et id genus alia ad officium sacrum requisita
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pertinere, in quo proposito me adjuvet sacrosancta et individua trinitas. 
Amen. Scripsi 26. Januarii, anno 1621.

Tobias B e n e d i c t i ,  in comitatus Liptoviensis ecclesia s. Mi
chaelis , patre reverendo Nicolao Benedicti, matre Dorothea Nostici- 
ana, e legitimo toro susceptus, in diversis locis et scholis educatus, 
maxime vero per clarissimum dominum m. Eliam Ursinum, Delitianum, 
in gymnasio Banovicensi fere quinquennio in pietate et literis humani
oribus formatus; ibidem ex officio collegae ad regimen scholae Necz- 
paliensis, ex ea denuo ad mercaturam literaruin Leutschoviam; hinc ad 
functionem scholae Kosenbergensis; post ad notariatum in arcem 
Trencsin; illinc denique ad clavum gymnasii Banovicensis (ubi trien
nium et semestre docendo continuavi) evocatus; tandem ex dispositione 
dei optimi maximi nutu et consensu vero illustris et m. domini Caspa- 
ris lliésházi ad pulpita ecclesiae Tarnovicensis in comitatu Liptoviensi 
legitime evocatus et requisitus, sacro ministerio investitus sum, sub 
admodum reverendo et clarissimo viro, domino m. Joanne Hodikio, su- 
perattendente, coram quo et aliis piis testibus publicis et privatis 
sancte promisi, me omnia ea in me comprobaturum, cum deo, quae 
ministrum, typum fidelium, addecebunt. Insuper et albo ordinatorum 
libro et Concordiae subscribentium, nomen meum inscripsi cum hoc 
Concordiae encomio:

Haec illa est concors concordia, quae mihi cordi
Semper era t, nunc est, et erit, dum vita futura.
Ita  sentio, ita scribo, et subscribo. 1624 d. 23. Julii.

Ego Daniel D u b r a v i u s ,  Solnensis, recognosco hac mea sub
scriptione me natum Solnae ex parentibus adhuc superstitibus, Jo
hanne Dubravio et Agnete Thuria, ab iisdemque litteris inbuendum 
traditum quidem clarissimo et doctissimo viro rectori Solnensi, Stephano 
Cruspirio, 2 Seraphino Vilhelmi, 3 clarissimo itidem viro Alexandro 
Szoczovino, 4 Johanni Nigrino, qui omnes jam iv áyíoig: 5 levitate 
tum puerili per condiscipulos seductum Olomucium, unde deo me cle
mentissime educente rediisse, 6 ad Adamum Corodini, rectorem itidem 
Solnensem, 7 usum deinceps institutione Joannis Simplicii, Galgoczii, 
8 Christophori Hausmanori Sopronii, 9 Benedicti Günsii, 10 Johannis 
Pinerii Teuto-Pronae, 11 magistri Zachariae Flotvedelii, magistri 
Gregorii Lany Bicsae. Inde impensis piae memoriae comitis Emerici 
Thurzó in academiam Yitebergensem promotum, et inde redeuntem
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primum quidem in gymnasio Bicsensi anno 1618. collegae munere de
functum, inde Briznobányam ad scholae regimen vocatum, tandem 
Trencsinium et hinc Banovicium ad simile munus evocatum. Ubi vo
catione mihi oblata a patronis et tota parochia Motesiczensi ab admo
dum reverendo et excellentissimo viro magistro Johanne Hodikio, 
superintendente comitatuum Trencsiniensis, Liptoviensis et Arvensis, 
praesentibus viris, quorum nomina litterae mihi exhibitae continent, 
in ecclesia Trencsiniensi sacris ordinibus sum initiatus. In quo solemni 
actu promisi me libro Concordiae subscripturum, in doctrina a verbi 
dei amussi et analogia fidei libro illo comprehensa nunquam discessurum, 
in docendo veritatem, in vita pietatem declaraturum, deo me clemen
ter juvante. Quod promissum hac mea manu et animo sincero libens 
memorque obsigno. Trencsinii 21. Maji, anno 1627.

Post placidam ex hac mortalitate emigrationem reverendi et cla
rissimi viri, domini Basilii Fabri, praepoáiti Bajmoczensis ac superin
tendentis comitatuum Posoniensis, Barsiensis et Nitriensis ordinatus 
est in superattendentem praememoratorum comitatuum per me reve
rendus dominusNicolairsM a r t in i ,  pastor ecclesiae Csejtensis, solenni 
et usitato inaugurationis ritu Csejtae anno 1631. die 2. mensis Aprilis. 
Cui Deus ut sui sancti spiritus assistentia praesto sit, ac eundem diu
tius superesse publico ecclesiae bono faciat, toto pectore precor. Arnen. 
Fiat. Arnen.

Ab obitu reverendi et clarissimi domini Petri Sexti, superinten
dentis ecclesiarum evangelicarum per comitatus Soliensem, Turoczen- 
sem, Neogradiensem et Hontensem utrumque, postquam biennium fere 
sine praesule evolutum fuisset, electus est ac per me inauguratus in 
superintendentem ecclesiarum praememoratarum reverendus dominus 
magister G r e g o r i u s  L any,  pastor ecclesiae Veterosoliensis, acce
dentibus ad id communibus totius synodi Yeterosolii celebratae votis 
ac suffragiis, anno 1635. die 24. Junii. Deus ipsi adsit sua gratia et 
misericordia! Arnen!

Joachimus Kalinka superintendens annis 1646 —1672.

Ob Bellonam et pestilentiam passim in comitatibus istis praete
rito anno 1645. regnantem factum, ut toto dicto anno ab excessu reve
rendissimi et clarissimi domini magistri Zachariae Lany, superintendentis 
laudatissimi officium su perattendentale vacarit. Donec tandem anno 1646.
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14. Februarii iu nomine domini conventu Banovicii ex magnatibus, nobili
bus ecclesiarumque ministris instituto ego indignus et minimus ser
vorum JesuCbristi servus Joachimus Kalinkius, pastor ecclesiae Illavien- 
sis unanimi mente et voce electus et statim ibidem in templo huic officio 
superintendentali sacris ceremoniis investitus essem et confirmatus.

Sancte semper, sanctis coeptis, sancte rogatus adsis. Arnen.

Ego J e r e m i a s P i l a r i k ,  Brisnensis, in lucem hanc editus hone
stis parentibus, genitore viro reverendo et clarissimo Stephano Pilarikio, 
quondam ministro ecclesiae Ocsoviensis vigilantissimo, matre Anna 
Masurkiana, a puero bonis literis dicatus, sedulam illis navavi operam, 
primum Teutolipcsae, post in Valle Dominorum, dehinc Vovicornii in 
Scepusio. Ubi succrevissem, veni Cibinium, inde Bartfam, tandem 
concessi Solnam. - Progressus hinc sum in partes Germaniae in acade- 
miam Rostokiensem. Rediens in patriam, recepi in me officium con- 
rectoris in gymnasio Posoniensi evangelico, deinde rectoris in schola 
Teutopronensi. Hinc conrectoris in schola Novisoliensi. Praefectus inde 
discedens sum scholae Illaviensi. Revolutus denique iterum Teutopro- 
nam, legitime ad munus ecclesiasticum ecclesiae Ujbaniensis evocatus, 
illud in me recepi ritum sacrae initiationis administrante eximie reveren
do et clarissimo domino superintendente Joachimo Kalinkio. Quo in 
inaugurationis meae actu manu mea subscribo invariatae confessioni 
Augustanae anno 1530. Carolo V. exhibitae et post in libro Concordiae 
aliis nostris libris symbolicis declaratae, quam s. s. gratia adjutus me 
usque ad exitum ex hoc mundo docere et contra omnes adversariorum 
corruptelas pro virili defendere velle sancte adpromitto. Scripsi Illaviae 
festo Margarethae, anno 1646.

Ego magister M a r t i n u s  Tarnóczy ,  Beczkoviensis, recognosco 
hac mea subscriptione me natum ex parentibus honestis, egregio Andrea 
Tarnóczy, ortum trahente Cassovia, et Catharina Felicis, ortum tra
hente Varna. Hi in primis incunabulis tradiderunt me informandum 
i . Hieremiae Rokosino, olim moderatori scholae Beczkoviensis, ab hoc 
remiserunt ad virum doctum 2. Jonam Piscatorem, rectorem scholae 
Ujhelyinae ad Vagum, 3. Josephum Suttovinum, directorem palae
strae Jaurinensis, 4. M. Tisenbacherum, M. rectorem gymnasii Poso- 
niensis, 5. Paulum Nostitiurn , rectorem scholae Rajeczensis. 6. Jo- 
hannem Vindisch, directorem gymnasii Leutschoviensis, ubi quadrienni
um vixi, et post tot praeludia certaminis scholastici, ab excellentissimo



viro m. Petro Zablero, superintendente comitatus Sarosiensis cum filiis 
praefati viri emissus ad militiam ulteriorem academicam, postea Yite- 
bergam, ubi quadriennium in arena academica privatim et publice 
certans gradum magistri sub decanatu Frankenbergeri professoris chro- 
nologiae reportavi. Post reditum ex academia Senicium evocatus fui, 
ubi per annum docui, Senicio deo ita disponente evocatus sum Tren- 
chinium ad officium rectoratus, ubi biennium laboravi. Tandem e pul
vere scholastico remunerator laborum ad ecclesiam Ujhelyiensem diri
gendam per legitima media me pertraxit, et inaugurare fecit per excel
lentissimum virum Joachimum Kalinkium patrem, superintendentem 
comitatus Trencsiniensis, Liptoviensis et Arvensis, coram quo, ut et 
adjunctis ministris compromisi me libro Concordiae subscripturum in 
doctrina a verbi Dei amussi et analogia fidei libro illo comprehensa 
nunquam discessurum , in docendo veritatem in vita pietatem, decla
raturum, Deo me clementer juvante. Quod promissum hac mea manu 
et corde et animo sincere obsigno. Actum Illaviae die 23. Martii, 1651.

Per beatam euthanasiam ex theatro totius vitae istius humanae, 
corruptioni et inconstantiae obnoxio in sinum et mensam Abrahae, bea
tae laudataeque memoriae admodum reverendo praeclarissimo viro d. 
m. Gregorio Lány, quatuor comitatuum, Turocensis, Soliensis, Honten- 
sis, Neogradiensis superattendente et ecclesiae Brisnobanensis pastore 
die 19. Aug. 1651. pie et placide inter pia suspiria evocato, coacta est 
synodus Totpronam sub patrocinio et clipeo spectabilium et magnifico
rum dominorum Ostrosith, velut certarum parochiarum et ecclesiarum 
in comitatu Hont et Turócz collatorum : in qua demum post multas 
considerationes, propositionum ventilationes, expositiones electus et 
pronuntiatus est in superattendentem comitatuum praefatorum ac per 
me publico ritu et solenni adhibito in templo Totpronensi in praesentia 
magnatum et multorum praecipuorum nobilium ordinatus, inaugura
tus, initiatus rev. vir d. M a r t i n u s  S p e t k i u s  Bajmocensis, ecclesiae 
Bozokiensis pastor anno 1652. die 10. Januarii.

Ego magister Zacharias K a l i n k i u s ,  recognosco hac mea sub
scriptione , me natum ex honestis parentibus, admodum reverendo et 
excellentissimo viro domino Joachimo Kalinkio, pro nunc antistite 
ecclesiae Illaviensis fidelissimo, comitatus Trencsiniensis, Liptoviensis 
et Arvensis superattendente meritissimo, vigilantissimo, et Susanna 
Corvini.
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Hi a primis annis tradiderunt me instituendum : 1. Johanni 
Lány, olim moderatori scholae Illaviensis industrio, ut et ejusdem 
scholae rectoribus, Jeremiae Pilarikio, Johanni Skrovino, Johanni 
Duraeo : ab his remiserunt, causa idiomatis hungarici, 2. ad virum 
doctum Andreám Pernai, Csepreginum, 3. m. Johannem Heigemajerum, 
Posoniensis gymnasii rectorem m eritissim um 4. m. Johannem Birin- 
gerum, palaestrae Cremnicensis, 5. Jeremiam Pilarikium, lycei Teuto- 
pronensis, 6. admodum reverendum et clarissimum dominum Michaélem 
Lazium, directorem gymnasii Leutschoviensis, ubi triennium vixi, et 
post tanta praeludia certaminum trivialium, ab excellentissimo domino 
patre praefato in mercatum bonarum artium ad olores Phoebadum in 
almam Vitebergensem, fontem et matrem restitutae lucis evangelicae 
emissus; ubi per triennium et quod excurrit, in theosophicis, sub pro
fessoribus domino Paulo Röbero, superattendente circuli electoralis 
gravissimo, domino Johanne Scharffio, praeposito dignissimo, domino 
Abrahamo Calovio, superattendente generali substituto, domino 
Johanne Meisnero, decano spectabili; in philosophicis vero sub pro
fessoribus variis publice privatimque in arena academica certans, prae
cipue sub Johanne Sperlingio, physices professore publico, et magistro 
Nicolao Pompejo, mathematum professore, pro tunc decano spectabili, 
sub quo gradum magisterii cum laude reportavi. Ex his beatis insulis in 
patriam dulcem rediens ornatus commendatitiis facultatis theologiae 
celeberrimae, subito evocatus fui in lyceum Prividiense, ubi fere per 
biennium musae Nitriades, in horto Pieridum a me celebratae sunt, in 
publicis aliquot exercitiis, praecipue theologicis contra Bonaventuram. 
Tandem ex pulvere scholastico, ex pulpito scholastico, ad pulpita 
ecclesiae Cassensis legitime vocatus, divina gratia, me evexit, et sacro 
ministerio inauguravit, (quod ego praecipuam partem meae felicitatis 
repono) per praenominatum — excellentissimum dominum patrem, 
coram quo, et adiunctis ministris compromisi, me libro Concordiae, 
(sicut Vitebergae feci) subscripturum, in doctrina a canone verbi 
divini nunquam deviaturum, sicque in docendo veritatem, in vita 
exemplari puritatem, Jehova me benigne juvante , declaraturum, et 
oblaturum deo pietatem, proximo aequitatem, sibi ipsi castitatem. 
Quod promissum autographo cordis et calami proprio obsigno; anno a 
partu virginis 1654. die 15. Martii.

Quum per integrum annum vacaret sedes superattendentiae trium 
comitatuum Nitriensis, Posoniensis, Barsiensis post placidam ac tran-
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quillam ex has mortalitate et plena lacrimarum atque difficultatum 
valle emigratione — Danielis Dubravii, pastoris ecclesiae Senicensis, 
indicta est synodus per me Joachimum Kalinkium, tum temporis uni
cum in his decem cis Danubium comitatibus superattendentem in ca
stellum Ludan pro 29. Martii, anni 1656. spectabilibus et magnificis 
dominis Nicolao et Matthia Ostrosits hospitium velut. In meditullio 
comitatuum praetactorum pio ex zelo in ecclesias evengelicas atque 
comitatum tutum et securum concedentibus. Nec citius oppido con
vocari potuit synodus, quod et comitia regni sub initium anni pro
mulgata essent ac celebrata atque a quadragesima, ubi paulo ante 
praenominati superattendentis incidit beatus obitus et a nobis ad 
immortalitatem abitus usque ad festa b. Petri et Pauli apostolorum 
domini protracta, quodque Posonium, Ujvarinurn, Jaurinum, Comaro- 
num, Galgocium et vicina loca tota aestate et auctumno pestifera 
lues horrendum in modum gravaret, affligeret multis hominum in
digenarum millibus depastis et in sepulcrum deportatis.

Nec commodier alius inveniebatur pro conventu locus. Illum 
nempe et contubernia quaedam venerabilia indice quodam ostendebant 
et comitatus certi a suis magnificentiis requirebant. Ubi etsi episcopus 
Varadiensis Sigismundus Senger, abbas Ludanensis, subditos suos in
hibuit hospitia ministris ecclesiarum evangelicarum dare; nihilominus 
adeo provisum perspicacia et industria praetactorum magn. dominorum 
erat in ea re nullus deprehenderetur defectus. In qua equidem celeber
rima synodo a prima synodo Solnensi, a beatissimis animabus prae
decessorum nostrorum ad hanc usque nunquam in patria celebrius, 
frequentius, frequentiori et nobiliori numero celebrata, praemissis 
precibus in superattendentem comitatuum Nitriensis, Posoniensis, Bar- 
siensis electus est potioribus suffragiis rev. d. magister Martinus Tar- 
nocius, pastor ecclesiae Prividiensis, ibique in castello statim a me ritu 
ecclesiis Augustanis usitato inauguratus et confirmatus. Deus adsit 
ipsi sua gratia et efficiat ipsum vas suae misericordiae in seculum 
Arnen Arnen.

In eadem synodo eodem die et loco die 29. Martii, anno 1656. loco 
in castello, quo superior superattendens erat electus, Ludanensi dicto, 
eadem subsequenti hora, una veluti fidelia alter electus est in sedem 
superintendentiae comitatuum quatuor Turocensis, Soliensis, Hontensis 
et Neogradiensis, cum post optatissimum obitum sanctae et laudatae 
recordationis, Martini Spetkii, superattendentis, octo mensibus integris 
vacasset et conventus synodalis ob causas supra declaratas tuto con-
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vocari non posset, ibi tum omnium septem comitatuum convocatorum 
et ex iis magnatum, potiorum nobilium, civitatum liberarum atque 
contuberniorum ven. votis sive suffragiis plur. rev. et dar.' vir David 
Lány, pastor ecclesiae Brisnobanensis unaque cum priori designato in 
eodem castelli palatio a me Joachimo Kalinkio publico ac solenni ritu 
in praesentia multorum optimatum, praecipuorum nobilium possessi- 
onatorum, reverendorum dom. seniorum, civitatum ablegatorum et 
aliorum ex comitatibus praetactis inauguratus atque ordinatus. Cui 
altissimus septiformem ut impertiat spiritum suum, ex animo pre
cor. Arnen.

Post mortem pl. rev. et clar. quondam domini Davidis Lany, 
superattendentis, indicta est synodus Totpronam pro die 8. Decembris 
auspiciis spect. et. magn. d. Mattbiae Ostrosits de Ghiletincz. In qua 
communibus suffragiis electus est in locum superattendentis rev. et. 
clar. vir d. Georgius Zabojnicius,  pastor ecclesiae Bozokiensis et senior 
ven. contubernii Hontensis et quidem absens. Sed inauguratus postea 
in Divekiensi ecclesia domiuica sequente, utpote tertia adventus in 
praesentia seniorum et ablegatorum ex comitatibus praetactis anno 
1669. die decima Decembris, quae inciderat, ut praemisi, in tertiam 
adventus domini dominicam. Dominus Deus largitor omnis boni, 
auctor spirituum et donorum, faciat ipsum vas suae gratiae et miseri
cordiae, Arnen.

Tristissima fuit hac tempestate evangelicae ecclesiae facies. 
Namque dominus Joachimus Kalinkius, superintendens, anno 1671. 
die 8. Julii citatus erat per comitem Johannem a Kottái, delegationis 
praesidem Posonium in causa fanatici Drabecii et quamvis refutatio
nem libri Comeniani Lux iu tenebris dicti produceret praemissoque 
juramento se sufficienter purgaret ipsumque Drabikium innocentiae 
testem haberet, attamen nonnisi in Majo a. 1672. postquam florenos 
170 consumsisset in hospitio et innumeras supplicationes ad loca di
versa dedisset, impetravit ab archiepiscopo, Georgio Szelepcsényi di
missionem. Mox anno 1673. in Septembri cum aliis superintendentibus, 
senioribus et pastoribus citatus fuit Posonium in puncto confictae per
duellionis et territus toties sibi-objectae cum Drabecio collusionis, 
consentit in reversales ad migrandum ex patria. Acceptis a delegato 
judicio literis salvi conductus, abiit cum genero suo domino m. Martino 
Tarnóczy, etiam superintendente certorum comitatuum in exilium,



mansitque Zittaviae in Lusatia ibidemque diem obiit supremum anno 
1678. seniculus 75 annos natus et honorifice sepultus ad templum s. 
crucis. Interea pastores evangelici, qui deficere a fide sua aut rebellio
nem agnoscere vel reversalibus subscribere nolebant, raptabantur ad 
varios carceres etiamque ad triremes condemnabantur, inter quos erat 
Tobias Masnicius, diaconus Kalinkianus anno 1671. inauguratus, teste 
protocollo isto. Tandem cassatis in diaeta Semproniensi anni 1681. 
ministrorum evangelicorum, qui in exilium se ituros promiserant, 
reversalibus, dominus m. Martinus Tarnóczy Zittavia relicta rediit anno 
1682 in patriam et quoniam per Tökölianos templa passim restitueban
tur , complures candidatos ministerii initiavit istaque inauguratione 
omnes antecessores collegas suos superavit numerans 364 candidatos 
per impositionem manuum suarum inauguratos. Ex pago Bela Yalasska 
ecclesia sua filiali in arcem Blatnicza per magnificam dominam Sido
niam Revay de Reva evocatus, postquam aliquamdiu ibidem vixisset, 
ad plures abivit anno 1685 et sepultus est in templo subarcensi, con
cionem funebrem peragente in area arcis domino Tobia Masnicio, con- 
cionatore aulico, alteram vero ante arcem domino Nicolao Nigrini 
pastore Hajensi, orationem vero latinam in area arcis habente me 
Daniele Krmanno, scholae Mosoviensis tunc rectore, alteram vero 
ante arcem Johanne Scholastici, conrectore Schemniciensi idque 
23. Julii.

Ab eo tempore nullus erat in his decem comitatibus superinten
dens , debebantque candidati ministerii sacri excurrere Bartfam ad 
excell. d. Jacobum Zabelerum, ecclesiae Bartfensis pastorem et quin
que liberarum civitatum superintendentem, qui siquidem usque ad 
annum 1709 vitam protraxit, quam plurimis manus suas imposuit in 
inauguratione cum precibus, verbo dei aliisque ceremoniis consuetis, 
fieri solita. Excitatis tandem motibus bellicis Rakoczianis et obtento 
religionis libero exercitio electus fuit in superintendentem d. m. Ste
phanus Pilarik, pastor germanicae ecclesiae Schemniciensis et qui
dem in synodo Czeriensi anni 1704. die 28. Maji moxque sequente die 
29. Maji, accersitus ad synodum inauguratus est per d. Johannem 
Simonidem, pastorem slavicum Neosoliensem aliosque viros reverendos, 
qui ex comitatibus Hontensi, Neogradiensi et Turociensi confluxerunt 
cum plena agendi facultate.

Anno 1706. indicta per dominum m. Stephanum Pilarikiuui ad 
diem s. Georgii Solnensi synodo, ego indignus minister ecclesiae Sol- 
nensis Daniel Krmann conformibus votis dominorum seniorum Lipto-
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viensis, Arvensis, Trencsiniensis contuberniorum nec non d. politicorum, 
qui ex his inclytis comitatibus confluxerant, sicut etiam vocatoriis 
literis nomine inclytorum comitatuum Posoniensis et Nitri ensis status 
evangelici mihi oblatis electus fui et in templo Solnensi inauguratus 
in superintendentem solenne praestiti juramentum, quod in actis sy
nodi Solnensis palatinalis anno 1610. celebratae habetur. Atque ita 
pro ratione status moderni ecclesiarum successi utrique superintendenti, 
domino Kalinkio videlicet et domino m. M. Tarnóczio.

Hi sunt, quos ritu in ecclesiis Aug. confess, recepto inauguravi, 
candidati. Et primus quidem illorum primo post mei inaugurationem 
die in templo Solnensi examinatus et ordinatus fuit praesente corona 
multorum utriusque status ecclesiastici et politici virorum.

Ego Johannes Droppa tenore praesentis subcriptionis testor me 
ex honestis Christianisque parentibus, nempe patre Johanne Droppa, 
matre vero Anna Kalo progenitum esse ac post lavacrum baptismatis 
a teneris in pietate educatum fuisse. Faventeque gratia Dei ad scholas 
promotus sub ferula praeceptorum, nimirum sub Johanne Benko, rectore 
Nicopolitano, Jona Sartoride, rectore Nagypalugyensi in comitatu 
Liptoviensi, tandem sub clarissimo domiuo Andrea Eccardo, rectore 
Caesareoforensi in comitatu Scepusiensi eruditus. Sicque hungaricae 
linguae gratia partes inferiores Hungáriáé visitando apud generosum 
dominum Paulum Jacobum Sartori, pro tempore commissarium comi
tatus Soproniensis pro paedagogo per triennium commoratus, tandem 
vero reversus pro rectore in patria in oppido privilegiato Tarnovecz in 
comitatu Liptoviensi acceptus, exinde per dispositionem divinam in 
ecclesiam Liszkofalvensem praenominati comitatus pro pastore legi
time evocatus et per excellentissimum superintendentem d. Dánielem 
Krmann ritu legitimo ordinatus atque inauguratus Solnae anno 1706. 
die 26. Aprilis; in quo officio secundum promissum, quo possim felici
ter pergere, adjuvet me sacrosancta trinitas, deus pater, deus filius et 
deus spiritus sanctus benedictus in secula seculorum Arnen.



A theologia tanulóinak előadott tudományok.

A harmadik theologiai osztálynak tantárgyai,

TIj s z ö v e t s é g  magyarázata : első félévben az első korinthosi 
levél, Boleman tankönyve szerint, a másodikban a rómaiakhoz írt levél, 
a nyomtatott magyarázat fonalán, hetenként 4 órában, tanítá Boleman.

L a t i n  irályi gyakorlatok 1 óránként Boleman vezérlete alatt.
H o m i 1 e t i k a , első félévben; katechetika, liturgika és theologia 

pastoralis második félévben, hetenként 2 órában, füzetek szerint tanítá 
Szeberényi.

S y m b o l i k a ,  első félévben általános; második félévben rész
letes, füzetek szerint 2 órában hetenként tanítá Szeberényi.

H o m i l e t i k a i ,  és katechetikai gyakorlatok, hetenként 1 óra. 
Szeberényi.

L i t u r g i k a i ,  különösen egyházi énekgyakorlatok, 1 óra. 
Szeberényi.

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

E g y h á z t ö r t é n e t  új kor, füzetek nyomán, hetenként 2 óra. 
Csecsetka.

B e v e z e t é s  a s z e n t i r á s b a ,  jelesül az ó szövetségbe Sámuel
től végig, Kámory tankönyve szerint, 2 óra, első félévben Kámory.

Ó s z ö v e t s é g  m a g y a r á z a t a  : I Mózes 1—19 rész. Zsoltár 
6 —19-ig. Ésaiás 17. 30. 31.32.33. 34. Hetenkénti 3 órában. 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 fél

évben. 3 óra. Boleman.
B e v e z e t é s  az új szövetségbe, füzetek szerint, második félévben. 

3 óra. Boleman.
Új s z öve t s é g  m a g y a r á z a t a ,  a harmadik theologiai osztály

beliekkel közösen. Egyéb közös tantárgyaik a latin irály, a homiletika,
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a homiletikai és a liturgikai gyakorlatok, az ó szövetségi magyarázat 
és a bevezetés az <5 szövetségbe. Külön:

E g y h á z t ö r t é n e t ,  bevezetés, előtörténet, ókor a második 
századtól a kilenczedikig, füzetek nyomán hetenként 4 órában tanítá 
Csecsetka.

B i b l i a i  a r c h a e o l o g i a :  ékszerek, ételek, italok, reggeli, 
ebéd, lakoma. Politikai földrajz, államjog, magánjog. Füzetek szerint 
hetenként 2 órában második félévben tanítá Kámory.

Az első theologiai osztálynak tantárgyai,

Új s z ö v e t s é g  magyarázata : a parabolák és más jellemző sza
kaszok a történelmi könyvekből, füzetek nyomán, néha latin irályi 
gyakorlatokkal. 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, Furgstaller sze
rint tanítá Emerítzy.

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

H o m i l e t i k a  és liturgikai gyakorlatok közösen a felsőbb theo
logiai tanulókkal, tanítá Szeberényi.

T u d o m á n y i s m e ,  füzetek szerint, 2 óra. Csecsetka.
É s z j o g ,  Gros-Greguss tankönyve nyomán, 2 óra. . Csecsetka.
E g y h á z t ö r t é n e t  közösen a második theologiai osztálybeliek

kel, 4 óra. Csecsetka.
H é b e r  n y e l v ,  Ballagi és Gesenius nyelvtanai nyomán. Gya

korlásul a Ballagi nyelvtanában találtató gyakorlatok 1—143 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 s z 1 á v nyelv következőképen tárgyaltatott:
I. a theologiai és felgymnasiumi tanulókkal 2 csoportban :

1. alak- és mondattan, irályi gyakorlatok, szavalás. Olvasó
könyv biblia. 2 óra hetenként.

2. irályi gyakorlatok, szavalás, az önképző intézetben. 1 óra.
II. az algymnasiumi tanulókkal : nyelvtan, olvasás, elemezés, 

emlékelés, szavalás, 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 fele, de officiis mintegy 
fele, Horatiusból 60 oda s néhány epistola, Tacitus évkönyveiből Ger- 
manicust, Tiberius és Nero korát jellemző érdekesb szakaszok. Latinra 
Platón némely fejezetei fordíttattak, életrajzi elbeszélések s egyéb 
munkálatok dolgoztattak. Hetenként 4 óra. Lichner.

3. H e l l e n  i rók.  Homeros Iliasa második feléből mintegy 1800 
versnyi választék olvastatott; Platón irataiból Apologia, Kriton, 
Protagoras első fele. Demosthenes 1. 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. Irálygyakorlatok 
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 
Beineke Puchs nagyobb része. 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, Bock tankönyve szerint. 2 óra. Emerítzy.

Hetedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. V a l l á s t a n .  Első félévben egyetemes egyháztörténet, a máso
dikban magyarországi reformatio története. Kézikönyv Pálfy József 
tankönyve. 2 óra. Szeberényi.

2*
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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. Lichner.

3. H e l l e n  irók.  Homeros Iliasa első feléből 1200 versnyi válo
gatott szakasz. A homerosi olvasmányt vezette Lichner, 2 órában. 
Michaelis tanár vezetése alatt olvastaték Schenkel könyvéből Xenophon 
Anabasisából a VI YII és VIII darab, a Cyropaediából az I és II sza
kasz. Szintén 2 órában.

4. M a g y a r  nyelv.  Irodalom története a legrégibb kortól 
Kazinczyig, Toldy új tankönyve nyomán. Irályi gyakorlatok havon
ként. 2 óra. Lehr.

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

6. Tör t é ne l e m.  Újkor a bécsi congressusig, Hunfalvy tan
könyvének harmadik kötete nyomán. 4 óra. Lehr.

7. M a t h e s i s ,  A l g e b r a  : Eövid 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, Beck tankönyve szerint. 2 óra. Emerítzy.

Hatodik gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. V a l l á s t a n .  Bevezetés az újszövetségbe, Kámory Vallás
tana szerint. Magyaráztatott Máté evangyélioma. 2 óra. Kámory.

2. L a t i n  nyelv.  Cicero I. II. III. beszéde Catilina ellen. Virg. 
Aen. I. Hetenként egyszer irályi gyakorlat és a második félévben 
hetenként egyszer mythologia latin nyelven. 6 óra. Kámory.

3. H e l l e n  nyelv.  A rendes w igék hajtogatásának befejezése, 
a fi-i 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 
a Schenkelféle kiadás szerint az L, II. és III-dik darab. 4 óra. Michaelis.

4. M a g y a r n y e l v .  Szvorényi könyvéből az első rész első szaka
szának l, 2, 3, 4 fejezete, jelesül a képletek, alakzatok; a második
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rész második szakasza, jelesül a szónoki beszéd. Olvasmányok, irály
gyakorlatok. 2 óra. Lehr.

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

6. Tör t é ne l e m.  A középkor története. Kézikönyv : Hunfalvy 
J. 2. kötete. 3 óra. Lehr.

7. Mathes 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. Te r mé s ze t r a j z .  Első félévben rendszeres állattan. Második 
félévben rendszeres növénytan. Kézirat nyomán. 2 óra. Bothár.

Ötödik gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. Va l l á s t a n .  Általános bevezetés a szentirásba és részletes 
bevezetés az ó szövetségbe, Kámory Vallástana szerint. Magyaráz
tatott Zsoltár 13. 31. 118. 126. 129. 130. 139. Salamonnak példa
beszédei 1. 25. 26. 27. 28. Ésaiás 24. Jerémiás 10. Ezékiel 37. 
Jób 38. 39. 40. 2 óra. Kámory.

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

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 elemzése és fordítása szóval és írás
ban. Kézikönyv : Lichner Pál „Hellen nyelvtanba és „Gyakorló
könyvbe. 4 óra. Michaelis.

4. Ma g y a r  nyelv.  Szvorényi könyve nyomán költészettan: vers
tan és a kisebb írásművek. Olvasmányok, irálygyakorlatok. 2 óra. Lehr.

5. N é m e t  nyelv.  Szókötés számos gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével, Rassmann tankönyve nyomán. Szónoklattanból a



22

képletek és alakzatok ismertetése. Mager olvasókönyvének második 
részéből válogatott darabok olvasása, fordítása, emlékelése. 2 óra. 
Michaelis.

6. Tö r t é n e l e m.  Ó kor : hellenek és rómaiak története a nép- 
vándorlásig. Hunfalvy János tankönyve első része nyomán. 3 óra. 
Emerí tzy.

7. Ma t he s i s .  Általános fogalmak. Számoknak tulajdonai. Mé
rés. A szorzat és hányados tulajdonai. Közönséges és tizedes osztékok. 
Hatványozás. Gyöközés. Viszonyok és arányok. Reciprocus érték. 
Ge o m e t r i a :  Geometriai rajzolástani 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. T e 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, magyarítá Margócsy József. 2 óra. Liska.

2. L a t i n  nyelv.  Az esetek használata ismételve; idők, jelentő
mód, kapcsoló-, parancsoló- és határozatlanmód, accusativus cum in
finitivo , nominativus cum infinitivo, a nem egyenes beszéd (oratio 
obliqua), részesülők, ablativi absoluti, gerundiufn és supinum kellő 
használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schulz-Kiss mondattana 
szerint. Jul. Caes. de bello Gallico l, 1—30. II. elemeztetett, fordít- 
tatott és egy része emlékeltetett is. Latin verstanból az elemi szabályok. 
Siebelis tirocinium poéticum-aból 8 szakasz Ovidiusból elemezve, for
dítva és részint emlékelve. írásbeli dolgozatok hetenként. 6 óra. Liska.

3. M a g y a r  nyelv.  Körmondattan és irálytan, Imre Sándor tan
könyve nyomán, folytonos Írási gyakorlatokkal. Mértékes és hangsúlyos 
verstan. Költemények magyarázása s emlékelése. Olvasókönyv Erdélyi 
Indali P. III. 2 óra. Hammerschmidt.

4. Né m e t  nyelv.  Mondattan, Kassmann Ernő vezérfonala 
nyomán. Irályi dolgozatok. Olvasmányok elemzése, fordítása, váloga
tott darabok emlékelése Mager I. olvasókönyvéből. 2 óra. Liska.

5. F ö l d r a j z  és t ö r t é ne l e m.  Az első félévben az ausztriai 
birodalom , különösen Magyarország földrajza , Batizfalvi tankönyve
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szerint. A másik félévben Magyarország története Szász Károly tan
könyve nyomán. Térképek és korszaki táblák készítésével összekap
csolva. 4 óra. Liska.

6. M e n n y i s é g t a n .  Hatvány-és gyökérmennyiségek. Össze
tett hármas, vegyítési, társasági és láncz-szabály. Első fokú egyen
letek egy ismeretlennel. Kézikönyv : Mocsnik-Szász. A kör és a tö- 
meg-mértan. Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. T e r m é s z e t t a n .  Első félévben : a nyugvás és mozgás, hő- 
és hangtan alaptörvényei, nagyobbára kísérletek útján megismertetve, 
Greguss és Piskó kézikönyveik nyomán. Második félévben: Villanyos
ság és delejesség tana, fénytan, csillagászati és physikai földrajz.
3 óra. Szekcső.

Harmadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t a n .  A keresztyén anyaszentegyház története, külö
nös tekintettel a magyarhoni protestáns egyház történetére. Kézikönyv 
a magyarul tanulók számára Pálfy tankönyve, a németek füzetek sze
rint tanulák. 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 : Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Cato és Atticus és a 
de r e g i bus  szakasz. Siebelis Tirocinium poéticumából olvastatott és 
emlékeltetett 150 különféle mértékű sor és 15 phaedrusi mese. 6 óra. 
Hammerschmidt.

3. Ma gyar  nyelv.  Mondattan az összetett mondatokig, pél
dák készítése, irálygyakorlatok, szavalás, egyes darabok olvasása mon
dattani fejtegetés mellett, s költemények elemző olvasása s emlékelése. 
Kézikönyv Imre S. magyar mondattana, olvasókönyv Erdélyi Indali 
P. 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. Tö r t é ne l e m.  A közép és újkori történelem főbb eseményei 
s kitűnő férfiai. Térképek és korszaki táblák készítése. Kézikönyv : 
Zsilinszky II. Sprunner-Brettschneider fali térképei használatával.
4 óra. Hammerschmidt.
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6. Me nny i s é g t a n .  Olasz gyakorlat. Egyszerű hármas sza
bály. A kamat, százalék és tőke kiszámítása. A négy művelet alge
brai mennyiségekkel. Kézikönyv : Mocsnik-Szász. Sokszögek. Az egye
nes oldalú idomok átalakítása s területök kiszámítása. A bárom- és 
sokszögek hasonlósága. Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. Botbár.

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. Botbár. Második félévben t e r m é s z e t 
t a n r a  testek közös tulajdonságai, külömbsége és vegyjelenségei. Az 
oktatás folytonos kísérletek mellett az indictio tanmódszere szerint 
történt. Kézikönyv : Pisko-Kühn „Természettan“-a. 2 óra. Szekcső.

Második gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t a n .  Keresztyén erkölcstanból Isten, magunk és 
embertársaink iránti kötelességek, ezekhez csatolva a reformatio rövid 
történetét. Magyar tanításhoz szolgált Székács valláskönyve , német
hez a Pressburger Leitfaden. 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 emlékezet
tek. Kézikönyv: Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve. 
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. Né me t  nyelv.  Igeragozás, olvasmány, szóképzések és 
írási gyakorlatok. Kézikönyv : Rassmann rövid nyelvtana és Mager 
olvasókönyve I. része. 2 óra. Grailich.

5. Eöldra jz .  Európai államok, Batizfalvi tankönyve szerint, 
első félévben. Ókor i  t ö r t é ne l e m.  Zsilinszky életrajzai szerint, máso
dik félévben. 3 óra. Grailich.

6. Me nny i s é g t a n .  A négy első mivelet tizedes törtekkel s 
többnevű számokkal. Mértani viszonyok és arányok. Kézikönyv: Mocsnik- 
Szász. Három- és négyszögek. Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. Botbár.

7. Te 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. Szépi r ásza t .  Másodfél óra hetenként, tanítá Bekker.
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Első gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. Va l l á s t a n .  Az embernek az állatok feletti elsőségérőlés 
magasb rendeltetéséről, valláshitéről Isten, Jézus és Sz. Lélek iránt. 
Magyar tanításban Simon vallástana, és németben a Pressburger 
Leitfaden szolgált vezérfonalul; 2 óra. Grailick.

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. 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. N é m e t  nyelv.  Rassmann „német nyelvtana“ és Mager 
„olvasókönyve“ szerint tárgyaltatott, mint a magyar. 2 óra. Szekcső.

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

6. Mennyi ség t an .  A négy első mivelet egész számokkal és 
közönséges törtekkel. Kézi-könyv : Mocsnik-Szász. Vonalok és szögek. 
Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. Te r mé s ze 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. Szép i r á s za t .  Másodfél óra hetenként, vezeté Bekker.

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



A lyceumi tanuló ifjúság névsora.

Harmadik tkeologiai ostztály tanulói.

Ábrahám Vilmos bácsmegyei bajai születésű, újsovei lakhelyű, alumnus. 
Blázy Lajos pestmegyei kiskőrösi, Mosóczyféle jutalomkönyves. 
Frankendorfer Károly pozsonymegyei modori, nevelő.
Glatz Henrik mosonymegyei hegyeshalmi, Roth-Teleki ösztödíjasa. 
Gratz Móricz mosonymegyei miklósfalvi, alumnus.
Hajdú János gömörmegyei oláhpataki, Skaricza jótétem ényese. 
Hajtmanszky Kálmán nógrád szentpéteri, Koth-Teleki ösztöndíjasa. 
Kaszner Pál Ede nógrádmegyei béri, Skaricza jótéteményese.
Kernuch Adolf temesmegyei vukovai, Roth-Teleki ösztöndíjasa.
Király Kálmán gömörmegyei pongyeloki, Both-Teleki ösztöndíjasa. 
Kirnbauer Gusztáv tolnamegyei hidegkúti, Skaricza jótéteményese. 
Krahulecz Gusztáv pozsonymegyei modorvárosi.
Linder Károly turóczmegyei nagyjeszeni, Skaricza jótéteményese. 
Moczkovcsák János pozsonymegyei bazini, Skaricza jótéteményese. 
Molitorisz János nógrádmegyei nagyiami, Skaricza jótéteményese. 
Nagy Sándor tolnamegyei miszlai, Eoth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Németh Pál baranyamegyei bikali, alumnus.
Petro vies Sámuel békésmegyei szarvasi, Roth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Polereczky Pál turóczmegyei mosóczi, Roth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Raphanidesz Vilmos hontmegyei cserii, Skaricza jótéteményese. 
Sárkány Dezső pesti kiskőrösi születésű, aszódi lakhelyű, alumnus. 
Schleining Vilmos tolnamegyei nagyszékelyi, alumnus.
Szalay Lajos pestmegyei kiskőrösi, Jettimféle ösztöndíjas.
Wagner János tolnamegyei murgai, Roth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Zelenka Gyula nógrádmegyei vanyarczi, Roth-Teleki grófné ösztöndíjasa.

Második theologiai osztály tanulói,

Boehm Károly zólyommegyei beszterczebányai, Roth-Teleki grófné jótét. 
Bosszágh János nógrádmegyei csehbrezói, Roth-Teleki gr. jótétemény. 
Braun Endre békésmegyei mezőberényi, Skaricza jótéteményese. 
Drobny Károly nyitramegyei vágujhelyi, alumnus.
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Fialka Köbért nógrádmegyei nagyfalvi, Skaricza jótéteményese. 
Holéczy Sámuel gömörmegyei lubenyiki, Skaricza jótéteményese. 
Jamniczky Endre liptómegyei kokavai, Koth-Teleki grófné jótéteményese. 
Janiseb Gusztáv szepesmegyei kézsmárki, alumnus.
Jankó Mihály pozsonymegyei modorvárosi, regens chori.
Jeszenszky Dezső bácsmegyei újvidéki, alumnus.
Laucsek Jónás veszprémmegyei vecsei, Skaricza jótéteményese.
Moesz Géza barsmegyei körmöczbányai, Koth-Teleki grófné jótétemény. 
Molitorisz János zólyommegyei zólyomi, Skaricza jótéteményese. 
Nyácsik Endre békésmegyei szarvasi, nevelő, Bertina díjas.
Porubszky Ágoston pozsonymegyei pozsony városi, Koykoféle segélydíjas. 
Schulz Emil nyitramegyei mijavai, alumnus.
Sramko Mihály pestmegyei aszódi, alumnus.
Svehla Ede nógrádmegyei szinobányai, Skaricza jótéteményese. 
Szuchányi Endre liptómegyei szentmiklósi, alumnus.

Első theologiai osztály tanulói,

Biermann Mihály pozsony városi, kilépett September 13. jogot tanulni. 
Bothár Ede zólyommegyei beszterczebányai, alumnus.
Gamauf György pozsonyvárosi, Koth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Goschenhofer József pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Hrdlicska János nyitramegyei holicsi, alumnus.
Kullmann Mihály pestmegyei pestvárosi, alumnus.
Lesko Béla pozsonymegyei felső-szelii, Skaricza jótéteményese. 
Maróthy János nógrádmegyei cseh-brezói, Roth-Teleki grófné jótétem. 
Neczkár Nándor nyitramegyei szakolezai, alumnus.
Kiesz Károly trencsénmegyei podluzsáni, Koth-Teleki grófné ösztöndíjasa. 
Rosza János nyitramegyei szeniczi, Skaricza jótéteményese.
Saueracker Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi, Skaricza jótétemény. 
Stelzer Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szeberényi József hontmegyei egyházas-maróti, alumnus.
Wagner Lajos zólyommegyei beszterczebányai, Skaricza jótéteményese.

Nyolczadik gymnasiumi osztály tanulói,

Áchim Mihály békésmegyei csabai, ágostai hitv. evang., alumnus. 
Bacher Vilmos liptómegyei szentmiklósi, Mózes vallásu.
Baky Móricz kis-kunsági halasi, helvét hitvallású.
Balaban József halicsországi lembergi, Mózes vallásu.
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Branovacsky Jenő bácsmegyei zentai, gör. kel. v., Ballaféle ösztöhdíjas. 
Bubb János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Csanády Miklós szatmármegyei gebei, helvét hitvallású, magántanuló. 
Csepy Dániel komárommegyei révkomáromi, helvét hitv., alumnus. 
Csiba Ferencz pozsonymegyei nagy-abonyi, helv. hitv., Skaricza jótét. 
Donath Lipót trencsénmegyei morva-ljeszkói, Mózes vallásu.
Dunajecz Ignácz szepesmegyei hunfalvi, Mózes vallásu.
Ebner Gyula mosonymegyei rajkai, segédtanító atyja mellett. 
Feuerstein Ábrahám Sámuel abaujmegyei szőlledi, magántanuló.
Fiala Lajos nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Friedländer Jakab pozsonymegyei búr-szent-györgyi, Mózes vallásu. 
Frischmann Móricz sopronmegyei felsőszakonyi, Mózes vallásu.
Fürst Adolf sopronmegyei nemeskéri, Mózes vallásu.
Goldmann Illés Ede csehországi náchodi, Mózes vallásu.
Grcsics János szerémi csereviczi, gör. kel., Ballaféle ösztöndíjas. 
Greszler Gyula pestmegyei gödöllői, alumnus.
Hahn Adolf alsóausztriai florisdorfi, externus.
Hajdú Sándor nagykunsági turkevei, helvét hitvallású.
Hajek Fülöp csehországi vodlachoviczi, externus.
Hein Tivadar alsóausztriai bécsvárosi, externus.
Hertzka Armin morvaországi auszterliczi, Mózes vallásu.
Hlavács Adolf gömörmegyei szilistyei, alumnus.
Káldy Mihály győrmegyei kapii, alumnus.
Kallach Felix halicsországi lembergi, Mózes vallásu, externus.
Kanitz Jakab pestmegyei óbudai születésű, pesti lakhelyű, Mózes v. 
Kaperl Lipót morvaországi auszterliczi, Mózes vallásu.
Kappelmacher Albert morvaországi gewicsi, Mózes vallásu.
Keszler Károly morvaországi brünni, Mózes vallásu.
Kirchner Sándor kis-kunsági halasi helv. hitv., Skaricza jótéteményese. 
Klein Armin szerémi rumai, az érettségi vizsgálatot elhalasztó.
Kohn Ede nyitramegyei mijavai, Mózes vallásu.
Kolényi László trencsénmegyei bukóczi, Skaricza jótéteményese. 
Kollmann Adolf morvaországi brünni, Mózes vallásu.
Koos Sándor mosonymegyei rajkai, alumnus.
Kossuth Márton turóczmegyei kossuthi, Jettimféle ösztöndíjas. 
Leipniker Ignácz hevesmegyei gyöngyösi, Mózes vallásu.
Löwy Károly nyitramegyei nyitravárosi, Mózes vallásu.
Manhal Ferencz morvaországi felső-dubenkyi, Skaricza jótéteményese. 
Marmorstein Ede trencsénmegyei hattnai, Mózes vallásu, magántanuló.
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Mitták Gusztáv nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Momirszky Demeter torontálm. nagybecskereki, Ballaféle ösztöndíjas. 
Nader Sándor csehországi klenaui, externus.
Navratil Tamás morvaországi chirliezi, r. kath. vallásu.
Németh István győrmegyei hőnyi, Skaricza jótáteményese.
Nikolics Koszta szerh fejedelemségi kragujevaczi, keleti orthodoxos. 
Ott Konrád bácsmegyei ujverbászi, alumnus.
Papp Mihály kis-kunsági halasi, helvét hitvallású.
Pappenheim Parkas alsóausztriai badeni, pozsonyi lakásu, magántan. 
Pappenheim Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu. 
Pfeifer Fülöp győrmegyei gyömörői, Mózes vallásu.
Pokorny Pál nógrádmegyei nagyszécsényi.
Pollak Izrael nyitramegyei czahaji, Mózes vallásu.
Popper Ármin nyitramegyei szeniczi, Mózes vallásu.
Procházka Gusztáv morvaországi johannesthali, r. kath. vallásu. 
Procházka Ulrik pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Keiner Mihály torontálmegyei nagybecskereki, magántanuló. 
Kosenthal Ernő liptómegyei szentmiklósi, Mózes vallásu.
Sargavy Lipót pozsonymegyei somorjai, nevelőséget vállalt.
Sárkány Albert gömörmegyei dohsinai, alumnus.
Sárkány Lajos pestmegyei pilisi, Skaricza jótáteményese.
Schmiedel Móricz morvaországi gewicsi születésű, prosznitzi lakásu. 
Schwizer Lajos alsóausztriai bécsvárosi, Mózes vallásu.
Siebenschein Móricz morvaországi straszniczi, Mózes vallásu.
Simek Vincze morvaországi rovecsini, helvét hitvallású, externus. 
Sonnenfeld Zsigmond nyitramegyei vágújhelyi, Mózes vallásu.
Spitzer Salamon nyitramegyei szakolczai, Mózes vallásu.
Stern Miksa nyitramegyei vágújhelyi, Mózes vallásu.
Stúr László pozsonymegyei modori, betegség miatt hóim.
Svehla Gyula nógrádmegyei dobrocsi, Skaricza jótéteményese.
Sziklay Otto győrmegyei győrvárosi születésű, Pozsonyban anj'jánál lakó. 
Theller Móricz morvaországi bisenzi, externus.
Trostler Ármin turóczmegyei szucsáni, Mózes vallásu.
Velics János turóczmegyei tótprónai, alumnus.
Weisz Móricz morvaországi boskoviczi, Mózes vallásu.
Wiesner János felsőausztriai munderfingi, externus.
Wiesner Izrael morvaországi damborzitzi, Mózes vallásu.
Wolfbeisz Adolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Wolheim Emil slavoniai czerneki, Mózes vallásu.
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Wymétal Adalbert krassőmegyei oraviczai, r. kath., magántanuló. 
Wysocky godziembai Sándor Erasmus halicsországi zbarázi, externus. 
Zatkalik Lajos komárommegyei oroszláni, Skaricza jótéteményese. 
Zbytek Gusztáv morvaországi brünni, externus.

Hetedik gymnasiumi osztály tanulói.
Adamis Pál nyitramegyei szeniczi, Skaricza jótéteményese.
Aradszky Lázár bácsmegyei zombori, keleti orthodoxos.
Badinyi Hudoba János zólyommegyei illésfalvi, alumnus.
Beniczky Kálmán turóczmegyei nagyrakói.
Bodó Béla barsmegyei nagyszelezsényi.
Büky György pestmegyei pestvárosi, most Pozsonyban szüléinél. 
Conrád László nyitramegyei kúnói.
Dobrovics Mátyás pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Ehrenhaft Ábrahám morvaországi ausseei, Mózes vallásu, magántanuló. 
Ehrenstein Raphael nyitramegyei szakolczai, Mózes vallásu.
Fabinyi Béla pestmegyei pestvárosi.
Ferjencsik Dániel zólyommegyei bucsi, alumnus.
Frankel Henrik trencsénmegyei bosáczi, Mózes vallásu.
Frühwirth Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi, magántanuló.
Gross Zsigmond halicsországi lembergi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Günther Ágost mosonymegyei gálosi, Skaricza jótéteményese.
Hahndel Sámuel morvaországi preraui, Mózes vallásu, magántanuló. 
Hamburger Emil pestmegyei pestvárosi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Horeczky Ede morvaországi rosenthali, magántanuló.
Horovicz Markus szabolcsmegyei tiszaladányi, Móz. v., magántanuló. 
Hrabovszky Lajos vasmegyei simonyi, kilépett September 27.
Hudec János csehországi zehusiczi, helvét hitvallású.
Kanya Mátyás nyitramegyei szobotisti, alumnus.
Klein Fülöp barsmegyei baracskai, Mózes vallásu, magántanuló.
Klein Lipót liptómegyei szentmiklósi, Mózes vallásu, magántanuló. 
König Lajos morvaországi nikolsburgi, magántanuló.
Kraicz József nyitraszerdahelyi születésű, az árvafiintézetben nevelő. 
Küffner Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kugel Adolf trencsénmegyei óbisztriczi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Lakner Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lange Gusztáv trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Lauterstem Izsák galicziai lembergi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Lederer Bernát nyitramegyei szakolczai, Mózes vallásu, magántanuló.
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Linczényi Gyula pestmegyei pestvárosi, alumnus.
Manuel Móricz morvaországi drinovi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Mijatovics György bácsmegyei újvidéki, Ballaféle ösztöndíjas.
Mitták Nándor nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Nádasky Dusán István temesmegyei kisbecskereki, keleti orthodoxos. 
Nagy Elek pozsonymegyei malaczkai, Pozsonyban szüléinél.
Nedeczky István nyitramegyei vágujhelyi, kilépett december 12. 
Paulinyi Béla fehérmegyei alsó-töbörzsöki, alumnus.
Podmaniczky Elemér báró pestmegyei aszódi.
Popovics Iván torontálmegyei nagykikindai, Ballaféle ösztöndíjas. 
Prikkel Károly pozsonymegyei rétéi, helvét hitvallású, alumnus. 
Kennersdorfer Gusztáv pozsonymegyei nagylévárdi, alumnus. 
Bosenbaum Bernát bácsmegyei újvidéki, Mózes vallásu.
Eottenberg Károly árvamegyei fehérpataki, Mózes vallásu.
Schechtner Károly alsóausztriai atzelsdorfi, magántanuló.
Steinitz Gusztáv nyitramegyei vágujhelyi, Mózes vallásu.
Stern Henrik nyitramegyei szobotisti, Mózes vallásu.
Stern Salamon bácsmegyei tovarisovai, Mózes vallásu.
Stiegler Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szokolóczy Károly trencsénmegyei zay-ugróczi, Zay-ingyenes.
Terray Lajos gömörmegyei rimaszombati, Jettimféle ösztöndíjas. 
Tersztyanszky Aurél zólyommegyei beszterczebányai, alumnus.
Thurzó Mihály nyitramegyei szeniczi, alumnus.
Tyroler Sámuel árvamegyei alsókubini, Mózes vallásu.
Yitty Sámuel borsodmegyei miskolczi, Skaricza jótéteményese. 
Wallner Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, ismétlő.
Weissenstein Ignácz csehországi svojanovi, Mózes vallásu.
Zechmeister Sándor pestmegyei pestvárosi.

Hatodik gymnasiumi osztály tanulói,

Bachar István nyitramegyei verbói, Skaricza jótéteményese.
Biermann Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Dedinszky Gyula nógrádmegyei maskfalvi, alumnus.
Demetrovics Mladen torontálmegyei nagybecskereki, rendetlen élet és 

szorgalmatlanság miatt elutasíttatott.
Dobay István pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Elefant Kálmán pestmegyei tápió-szent-mártoni, alumnus.
Friedländer Simon pozsony-búrszentgyörgyi, Móz. vall., magántanuló.
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FuchsKároly pozsonymegyei pozsonyvárosi, Instit.-Mos. jutalomkönyves. 
Gerley Béla pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Glatz Lajos mosonymegyei hegyeshalmi, Skaricza jótéteményese.
Góth János nyitramegyei szeniczi, Mózes vallásu.
Horváth Gyula pozsonymegyei galantai, Skaricza jótéteményese. 
Jeszenszky Sándor nyitramegyei csejtei, Instit. Mos. jutalomkönyves. 
Kadlecsik János trencsénmegyei trencsénvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Karsay Imre győrmegyei téthi, alumnus.
Kis Lajos veszprémmegyei lovászpatonai, Skaricza jótéteményese. 
Kovarik Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Launer Lajos békésmegyei csabai, aluínnus.
Lichtenstern Ignácz pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu. 
Löwenrosen Mihály pozsonymegyei laksár-újfalusi, Mózes vallásu.
Niki Gyula nagykunsági kisújszállási, helvét hitvallású.
Patkó Gyula komárommegyei apácza-szakálosi, helvét hitv., alumnus. 
Paulovics Jenő bácsmegyei hodzsági, keleti orthod., Ballaféle ösztöndíjas. 
Pisko Immanuel csehországi smichovi, Mózes vallásu.
Prépost Perencz győrmegyei kapii, Skaricza jótéteményese.
Quastler Henrik pozsonymegyei malaczkai, Mózes vallásu.
Reviczky Cyrus árvamegyei revisnyei, Skaricza jótéteményese.
Sachs Benő pozsonymegyei modori, Skaricza jótéteményese.
Sárbert Armin pozsonymegyei bazini, Skaricza jótéteményese.
Stern Móricz pozsonymegyei duna-szerdahelyi, Mózes vallásu.
Subert István nyitramegyei szeniczi.
Takács Gyula győrmegyei újmalomsoki, Skaricza jótéteményese.
Teller Dávid nyitramegyei érsekujvári, Mózes vallásu.
Tomka Sándor nyitramegyei bucsányi, alumnus.
Tormay Otto nyitramegyei kelecsényi.
Trifunácz György torontálmegyei mokrini, keleti orthod., Balla-díjas. 
ZsupanszkyPál torontálmegyeiszárafalusi, kel. orthod., Szervüszky-díjas.

Ötödik gymnasiumi osztály tanulói.

Bacher Bernát liptómegyei szent-miklósi, Mózes vallásu.
Baris Sándor temesmegyeilieblingi, beteges állapota miatt magántanuló. 
Beck Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Bernáth Jenő pestmegyei pestvárosi, helvét hitvallású, jutalomkönyves. 
Borszuk Károly nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Brunovszky Frigyes nyitramegyei szeniczi.
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Dingha Pál nyitramegy.ei vág-ujhelyi, Skaricza jótéteményege.
Fink Budolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Galás Pál nyitramegyei szobotisti, alumnus.
Geduly Gyula zólyommegyei beszterczebányai, jutalomkönyves. 
Gombás Béla veszprémmegyei szentgáli, helvét hitvallású.
Győrik Márton mosonymegyei gálosi, Skaricza jótéteményese.
Hajek József pozsonymegyei pozsonyvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Horváth Lajos győrmegyei duna-szent-páli.
Hrabovszky István vasmegyei egyházas-hetyéi, jutalomkönyves. 
Komjáti Aladár komárommegyei révkomáromi, helvét hitvallású. 
Komjáti István komárommegyei révkomáromi, helvét hitvallású. 
Kostyál Kornél nyitramegyei verbói, gróf Zay alumnusa.
Lange István trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Lange Lajos trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Langh Lajos nyitramegyei galgóczi, b. Jeszenák jótéteményese. 
Leinwather Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi, ingyenes alumnus. 
Leinwetter Gusztáv pozsonymegyei duna-szerdahelyi, alumnus. 
Maudelik Kázmér nyitramegyei assakürti, alumnus.
Marosy Károly pestmegyei hartyáni, alumnus.
Mendel Markus nyitramegyei németprónai, Mózes vallásu, magántanuló. 
Mikuscsák István nyitramegyei mijavai, alumnus.
Mitták Gyula nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Modern Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Nagy Gusztáv trencsénmegyei ivanóczi, b. Jeszenák jótéteményese. 
Nagy Miklós pozsonymegyei malaczkai születésű, Pozsonyban szüléinél. 
Nemes Gyula turóczmegyei bálintfalusi, alumnus.
Nyikos Gyula komárommegyei révkomáromi, helvét hitvallású. 
Paulinyi Ödön fehérmegyei kis-lógi, alumnus.
Podmaniczky Béla báró pestmegyei aszódi.
Bingbauer Gusztáv pozsonymegyei somorjai, Szeleczky jótéteményese. 
Sárkány Emil pestmegyei kiskőrösi születésű, Aszódon szüléinél.
Sasko Gyula nyitramegyei bucsányi szül., szobotisti lakásu, alumnus. 
Schleifer Géza pozsonymegyei szentgyörgyi, alumnus.
Schnell Lajos pozsonymegyei inodori, alumnus.
Sonnenfeld Adolf győrmegyei felpéczi, Mózes vallásu.
Stiegler Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Sztanek Lajos trencsénmegyei trencsénvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Theisz János pozsonymegyei pozsonyvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Vetter János bácsmegyei cservenkai, elküldetett.
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Wagner Frigyes tolnamegyei murgai, Skaricza jótéteményese. 
Wrchovszky Sándor nyitramegyei szakolczai, alnmnus.
Zatkalik Mihály nyitramegyei krajnai, alumnus.

Negyedik gymnasiumi osztály tanulói,
Andor Gyula komárommegyei tanyi, helvét hitvallású.
Bácsay Lajos pozsonymegyei zsigárdi, helvét hitvallású.
Baris Béla hontmegyei selmeczbányai, alumnus.
Berger Móricz nyitramegyei vágújhelyi, Mózes vallásu.
Bóday Aladár komárommegyei kisigmándi, helvét hitvallású. 
Csaplovics Gyula pozsonymegyei nagylévárdi, árvafiintézetben.
Deák Lajos nyitramegyei alsószőllősi, helvét hitvallású.
Demény Gyula barsmegyei nagyvalkházi, kilépett november 2. 
Dobrovics László pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fabricius Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fiala János nyitramegyei vágújhelyi, alumnus.
Führinger Károly pestmegyei pestvárosi, magántanuló.
Fíilöp László nyitramegyei magyar-sooki, helvét hitvallású, alumnus. 
Handler Zsigmond nyitramegyei galgóczi, Mózes vallásu.
Horváth Géza komárommegyei mocsai, helvét hitvallású.
Kis Lajos trencsénmegyei dezséri, alumuus.
Kopócs Zsigmond komárommegyei kolos-némai, helvét hitvallású. 
Kőváry László szatmármegyei herei, helvét hitvallású.
Lakner Béla hontmegyei alsónyéki.
Lanstják Lajos nyitramegyei felsőzelei, alumnus.
Leopold Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Pamer Elek győrmegyei bőnyi, helvét hitvallású, alumnus.
Pfaff Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Prépost Lajos győrmegyei kapii, ingyenes, jutalomkönyves.
Bosza Sámuel nyitramegyei szeniczi, gróf Zay ingyenese, Gero-díjas. 
Sonnenfeld Dániel nyitramegyei vágújhelyi, Mózes vallásu.
Spitz Immánuel nyitramegyei ivánkai, Mózes vallásu.
Stinner Gyula komárommegyei csépi.
Szeberényi Márton békésmegyei csabai, jutalomkönyves.
Szlubek Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Tormay Géza nyitramegyei récsei.
Türk Rudolf erdélyországi brassóvárosi, magántanuló.
Uray Sándor báró szatmármegyei pusztalaki, helv. hitv., jutalomkönyves. 
Yalasek Pál nyitramegyei mijavai, alumnus.
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Weber Gyula János erdélyországi brassói, magántanuló.
Wlha Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.

Harmadik gymnasiumi osztály tanulói,
Baranyai Dávid pozsonymegyei zsigárdi, belvét hitvallású.
Blaskovics Yilmos pozsonymegyei pusztafödémesi, alumnus.
Bóday György komárommegyei kisigmándi, helvét hitvallású.
Borza Lajos nyitramegyei magyar-sooki, helvét hitvallású.
Csorba Gáspár komárommegyei nemesócsai, helvét hitvallású.
Csorba Ödön komárommegyei ekeli, elhúnyt October 13.
Czike Sándor komárommegyei révkomáromi, helvét hitvallású. 
Demény Ernő barsmegyeinagyvalkházi, helv. hitv., kilépett november 2. 
Fleischer Kornél pozsonymegyei szempczi, helvét hitvallású, alumnus. 
Fuchs Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Fülöp Sándor nyitramegyei magyar-sooki, helvét hitvallású, alumnus. 
Gálfy Gyula pozsonymegyei dunaszerdahelyi, helvét hitvallású.
Glatz Béla mosonymegyei hegyeshalmi, alumnus.
Heim Ede pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Heim Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves.
Herzfeld Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu. 
Jeszenszky István trencsénmegyei rovnei.
Jurenka Ede nyitramegyei brezovai, alumnus.
Kostyál Károly nyitramegyei vágújhelyi, alumnus.
Kuszák József pozsonymegyei misérdi, Szeleczkyféle ingyenes.
Mandel Miksa pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu.
Mandelik Béla nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Medveczky Dániel pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Mitták Károly nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Pap Kálmán komárommegyei kamocsai, helvét hitvallású.
Patkó Dezső komárommegyei apáczaszakálosi, helv. hitv., alumnus. 
Pázmán Samu komárommegyei ekeli, helvét hitvallású.
Plachy Gyula hontmegyei ipoly-szakállosi, alumnus.
Biesz László trencsénmegyei podluzsáni, Zay-ingyenes alumnus. 
Bingbauer Károly pozsonymegyei somorjai, Szeleczkyféle ingyenes. 
Bosenkranz Károly baranyamegyei pécsi, Pozsonyban szüléinél. 
Samarjay Emil torontálmegyei beodrai, Pozsonyban szüléinél.
Sárközy József komárommegyei ekeli, helvét hitvallású.
Saueracker Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Steuer Károly mosonymegyei hegyeshalmi, alumnus.
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Schlesinger Sándor nyitramegyei nyitravárosi, Móz. vall., magántanuló. 
Szeleczky József pozsonymegyei somorjai, Szeleczkyféle stipendiatus. 
Szlubek Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Tomka István nyitramegyei bucsányi, most Pozsonyban szüléinél. 
Tomka Kálmán nyitramegyei bucsányi, most Pozsonyban szüléinél. 
Toperczer Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Valasek János nyitramegyei mijavai, alumnus.
Vargha István komárommegyei neszmélyi, helvét hitvallású.

Második gymnasiumi osztály tanulói,

Baranyay János pozsonymegyei zsigárdi, helvét hitvallású, alumnus. 
Bäumler Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Berlin Ágost pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mosóczyféle segélydíjas. 
Bohus György zólyommegyei nagyréti, alumnus.
Braun Perencz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Conrád István nyitramegyei szeniczi.
Csorba László komárommegyei nemesócsai, helvét hitvallású.
Dingha Imre nyitramegyei vágújhelyi, alumnus.
Dorner Gusztáv pozsonymegyei bazini.
Dorner Gyula baranyamegyei herczegszőllősi.
Dürr Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Eichler Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Farkaséi Gyula pozsonymegyei somorjai, helvét hitvallású, alumnus. 
Gerhard Lajos komárommegyei kéthelyi, alumnus.
Ghiczy László nyitramegyei assakürthi.
Günther Mihály győrmegyei nagygyőri.
Izsák Gyula nyitramegyei negyedi, helvét hitvallású.
Karácsonyi Dániel pozsonymegyei rétéi, helvét hitvallású.
Kardos Gyula tolnamegyei duna-fóldvári, líévkomáromban lakó. 
Kassovitz Móricz pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu. 
Kesselbauer Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kis Géza győrmegyei réthei.
Knogler Gusztáv nyitramegyei rudnói.
Kocsis István pozsonymegyei somorjai, helvét hitvallású.
Krcs János nyitramegyei szeniczi, Mosóczyféle jutalomkönyves. 
Krupecz Vilmos turóczmegyei bisztricskai, Mosóczyféle segélydíjas. 
László Benő pozsonymegyei hídvégi, helvét hitvallású.
Mészáros Gábor komárommegyei banai, helvét hitvallású.



Mészáros Mihály győrmegyei téthi, magántanuló.
Németh János pozsonyin, pozsonyvárosi, Mosóczyféle jutalomkönyves. 
Pisko Tivadar pozsonymegyei malaczkai, Mózes vallásu, magántanuló. 
Podmaniczky Gyula báró pestmegyei aszódi, kitüntetést érdemlő. 
Eaksányi Antal nyitramegyei verbói, alumnus.
Somogyi Zsigmond komárommegyei lakszakálosi, helvét hitvallású. 
Stefka Márton nyitramegyei szeniczi.
Steiner Ignácz nyitramegyei szelőczei, Mózes vallásu.
Steiner Victor nyitramegyei szelőczei, Mózes vallásu.
Szabó Péter nyitramegyei farkasdi, helvét hitvallású, alumnus.
Szarka János komárommegyei nemesócsai, helvét hitvallású.
Szauber Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Vida Dániel komárommegyei nagykeszibéli, helvét hitvallású.
Virágh József komárommegyei nagyigmándi, helvét hitvallású.

Első gymnasiumi osztály tanulói.

Abeles Miksa pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu.
Assmann Károly alsóausztriai bécsvárosi, nagyatyjánál Pozsonyban. 
Bekker Lajos mosonymegyei zurányi, szüléinél Pozsonyban.
Blaskovics Ödön mosonymegyei császárréti, karácsonkor Sopronba ment. 
Bóday Gyula komárommegyei kisigmándi, helvét hitvallású.
Boor Lajos nyitramegyei bukóczi, alumnus.
Csorba Károly komárommegyei nemesócsai, helvét hitvallású.
Décsy Kálmán nyitramegyei negyedi, helvét hitvallású.
Detrich Olivér nógrádmegyei ipoly-kiskéri.
Friedländer Lajos morvaországi kanitzi, Mózes vallásu, magántanuló. 
Geyer János felsőausztriai tenningi, szüléinél Pozsonyban.
Gratz Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Grisza Gyula pozsonymegyei duna-szerdahelyi.
Grünewald Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves. 
Heufel János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Heufel Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Horváth Mihály győrmegyei duna-szent-páli, magántanuló.
Jeszenszky Béla nyitramegyei galgóczi, magántanuló.
Koenig Hugo pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kostyál Gusztáv nyitramegyei vágújhelyi, alumnus.
Krehesz Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kronberger Károly pozsonymegyei tejfalusi, Szeleczkyféle ingyenes.
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Kubányi Lajos nógrádmegyei alsóesztergályi, alumnus.
Lanstják Pál nyitramegyei felsőzelei, alumnus.
Leinwather György pozsouymegyei pozsonyvárosi, dicséretre méltó. 
Milliner Mihály pozsouymegyei pozsonyvárosi, jutalomkönyves.
Péter József komárommegyei mocsai, helvét hitvallású.
Popper Emil pozsonymegyei pozsonyvárosi, Mózes vallásu.
Samarjay Pál komárommegyei révkomáromi, szüléinél Pozsonyban. 
Sargavy Gyula pozsonymegyei somorjai.
Schaden Sándor pestmegyei váczi szül., most szüléinél Pozsonyban. 
Schiller Adolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schnell Gusztáv alsóausztriai bécsvárosi, most szüléinél Pozsonyban. 
Spiegel Miksa mosonymegyei nezideri, Mózes vallásu, magántanuló. 
Stinner Sándor komárommegyei csépi.
Szokolóczy János trencsénmegyei zay-ugróczi, alumnus.
Talabér Dezső veszprémmegyei sikátori.
Tanító Kálmán pozsonymegyei zsigárdi, helvét hitvallású.
Teszák Gyula nyitramegyei szeniczi, kitüntetésre méltó.
Tóth Kálmán komárommegyei izsapi, helvét hitvallású.
Trostler Gusztáv turóczmegyei szucsáni, Mózes vallásu.
Waltersdorfer Ernő pozsonymegyei bazini, anyjánál Pozsonyban. 
Zlocha Mihály nyitramegyei pritrzsdi, alumnus.

Másodévi reáltanulók.

Celler Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Levius János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Maseberg Henrik pozsonymegyei pozsonyvárosi.

Elsőévi reáltanulók.

Celler Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Goschenhofer Adolf pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett november 13. 
Hirschmann Kristóf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Imhof Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Imhof Keresztély pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Odörfer Emil pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Pfeifer Rudolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Sperl Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Walko Árpád nyitramegyei szolcsáni, szüléinél Pozsonyban.
Walko Géza nyitramegyei szolcsáni, szüléinél Pozsonyban.



Igazgatói jelentés a lyceum állapotáról.

A lyceumot föntartó egyházközség nagylelkű törekvését ezen 
viszontagságos tanévben is követé arányos mértékben az áldott siker. 
Kezdettük a tanévet több borús aggálylyal, mint biztató reménynyel; 
befejezzük azon hálás elismeréssel, hogy a kegyelem Istene sok jóban 
részesített minket.

Közvetlen elöljárónk Mosóczy Lajos, pozsonyvárosi esperességi 
és főiskolai felügyelő úr.

Tanügyi senatorokul működének Jeszenszky József úr elnöklete 
alatt a helybeli lelkészek : Geyer János, esperes, Kaabe Ágoston, Sze- 
berényi Lajos; ezen választott tagok : Dobay Ágoston, Fink 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 : a lyceum igazgatója, Emerítzy Lajos és Liska Sámuel tanárok, 
Korcsek Zsigmond, a polgári tanodák igazgatója és Handel Samuel tanító.

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

A theologiai tanszakban a multévieknél még inkább egybevágó 
hatású volt a tanítás. Óhajtottuk volna, hogy az 1866. évben közlött re
formjavaslatunkat némely jóakaróink annak vegyék, a mi, t. i . , sze
rény javaslatnak, mi még nem irányadó határozat, a milyent ezen 
szent érdekű ügyben csak az egyházegyetem alkothat kötelező érvénynyel.

A theologus önképző kör „Kegyesség és tudomány “-jelszava, fő- 
tiszteletű Geduly Lajos superintendens úr védnöksége , nagytiszteletü
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Szeberényi Lajos úr elnöklete alatt kevesebb taggal, nem kevesebb 
lelkesedéssel, eredménynyel működött. A theologiai és philosopliiai 
tudományokból merített, részben Erdemkönyvbe beírt, kérdések fölötti 
értekezések, bírálatok élénk üléseket eredményeztek.

Anyagi helyzetéhez képest lapok járatása, könyvek megrendelése 
által kitűzött jelszavát és czélját a kör ez évben is igazolni igyekezett. 
A hazaiak közfii : „Sárospataki ffizetek“ s az „Egyházi és iskolai lap“, 
a külföldiek közül : „Neue ev. Kirchenzeitung“ Meszner által szer
kesztve, „Die Predigt der Gegenwart“ Wigandtól kiadva s Umbreit 
és Hundeshagen „Studien und Kritiken“ évkönyvei valának járatva.

Megszereztettek a kör költségén : „Libri Symbolici“ Hasétól ki
adva, Ulrici „Gott und die Natur“ műve s Makiári Pap Lajos ^Bibliai 
egyezményes szótára“.

Kegyes pártfogók pénz- és könyvbeli adományai szép helyet töl
töttek be Emlékkönyvünkben ez idén is. így főtiszteletű Geduly Lajos 
patronus úr 10 fr. főtiszteletfi Székács József superintendens úr 5 írt
tal; egy magát meg nem nevezett kegyes nő Pestről az „Egyházi és 
iskolai lap“ 5 évi, a „Házi kincstár“ 4 évi folyamával, — nagytisz- 
teletfi BallagiMór úr lapja 1867. évi számaival; továbbá nagytiszteletfi 
Szeberényi Lajos úr 2 kötettel, nagytiszteletfi Geyer esperes úr 4 kötet
tel, tek. Csecsetka Sámuel tanár úr l  kötettel s 6 füzettel, Vovy Ká
roly somorjai tanító úr 2 kötettel; végre egyes theologusok 6 fr. 20 kr- 
ral s 11 kötettel kegyeskedtek pénz- és könyvtárunkat gyarapítani. A 
munkálkodó tagok száma : 26.

A lyceumi k ö n y v t á r t  vételek és adakozók gyarapították. Az 
országgyűlés nyomtatványaiból egy példányt kaptunk. A magyar tudo
mányos akadémia minden új nyomtatványból adott egy-egy példányt. 
A pesti könyvárusok a nálok megjelent tankönyvek példányaival ked
veskedtek. Podmaniczky Frigyes báró úr egy kötetet adományozott. 
Wigand K. F. pozsonyi könyvárus egy fali térképet ajándékozott. 
Zsigmondy tanár özvegye 20 kötetnyi akadémiai füzetet s egyéb 
kéziratfélét adott. A pozsonyi kereskedelmi kamra egy statistikai 
munkát. Schiller Adolf jogtudor 18 kötetet, közötte két képes mytholo- 
giai munkát, Emerítzy tanár 1 kötetet; Szeberényi és Lehr tanárok 
több kötetet. Egy prágai és egy bécsi könyvárus is küldött néhány 
kötetet. A birodalmi geológiai intézet közleményeinek illető füzeteit. 
Gracz Móricz theologus 3 régi magyar áhitatos könyvet.

A p hy s i k a i  museum s z á m á r a  m e g s z e r e z t e t e t t  1866— 
1867. évben : Középfutási fúmfi. Egy heliostat 5 hüv. nyílással. Phy-
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siologiai színeket mutató készítmény, Nörrenberg szerint. Jedlik berz- 
telepe 11 hüvelyfalyi üttávóllal. Vékony rétegecskéknek szineit mutató 
készítmény. Forgó gép Stampfer korongjaihoz. Egy fémgyűrű golyó
val a hő általi kiterjeszthetőség bebizonyításához. Egy higanysajtó. 
Közlekedési edények. Forraszcső-készülék. Erők egyenközényének 
készüléke. Esiejtő golyóval a sebesedő mozgás bebizonyításához. Ernyő 
a fénytanhoz. Laterna magica, Ódörfer úr ajándéka. Sárkány Albert 
érettségi tanuló a museumnak több értékes ásványt juttatott. Hausser 
Tivadar cs. kir. őrnagy egy fajdot, Fuchs tanár egy gémet, Bothár 
tanár szintén egy kitömött madarat. Graf István asztalos a lyeeumi 
szertárnak 3 fr. 20 krt. ajándékozott.

A h i t j e l ö l t i  s z i g o r l a t o k  első fele április 23. 25. és26-dikán 
tartatott, másik fele junius 22. 24. 25. 26. és 27. napján.

Téli v i z s g á l a t a i n k a t  januarius 23-kátólfebruarius 1 -jéig tar
tottuk ; a nyáriakat junius 11—27-dikéig.

A magyar önképző kör igen szép rendezetű örömünneppel fejezte 
be ezen tanévi munkálkodásait junius 2-ik napján.

Junius 20-ikán nagyszámú hallgatóság előtt a német önképző kör 
tartá örömünnepét kedves emlékezetben maradó eredménynyel.

Az érettségi vizsgálatot az 1866. év nyarán (egy másutt képzett 
tanulónak hozzájárultával) összesen 72 tanuló kisérlé meg.

Ezek között 16 kitűnő sikerrel, 19 dicséretes fokozattal, 15 jó
val, 12 kielégítővel, a többi pedig elégtelen eredménynyel.

Az 1867. év folytán száznál több érettségi tanuló jelentkezett, de 
31 jelentkező előleges vizsgálat folytán nem eléggé erős készültségünek 
találtatván, igazgatói tanács által visszalépésre vagy elhalasztásra bira- 
tott, 79 pedig eleibe álla imilyen sikerrel: 16 k ü t ü n ő  érdemfoko
zattal, 24 j e l e s s e l ,  a többi (4 elégtelennek kivételével) jó és k i e l é 
g í t ő  fokozattal.

Örömmel vallhatjuk és szívélyes elismeréssel méltányoljuk, hogy 
az idei érettségi tanulók között a jelesek és lelkesülten tanulmányozók 
száma igen kedvező arányban állott a tanosztály összes létszámához. 
Ilyen példát adni érdem!

A Koth-Teleki Johanna grófné által alapított ösztöndíjban ezen 
tanévben 16 theologus nevendékünk részesült. Akadémiai stipen
diumokban 2000 forintnál több fizettetett. A többi stipendiatusok s 
egyéb jótéteményesek a tanulók névsorában láthatók.

A görög keleti vallásu tanulókat t. Lazarevics Lucian hieromona- 
chus junius 13-dikán vizsgálta és osztályozta a vallástanból.
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Mózes hitvallású tanítványaink Liber Náthán, helybeli alrabbi 
oktatásaira járván, júniusban tették jó sikerrel a vizsgálatot.

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

A lyceumbeli egyházi gyámolda több év óta tevékeny. 186 % -ben 
59 for. 70 krt. gyűjtött, 186%-ban 95 for. 17 krt., összesen 154 for. 
87 krt. Abból az egyetemes gyámoldának 116 for. juttatott. Tartalé
kul maradt 38 for. 87 kr.

Az 5 év óta fönálló lyceumi gyor  s i r  ó-kör  a lefolyt tanévben is 
működött. Elnöke Emerítzy Lajos tanár. A magyar gyorsirási tanfolyamot 
vezette: Wagner Lajos, a németet: Gamauf György. A kör tagjainak 
száma 10. A könyvtár 65 kötetből áll. Könyvtárnok Sziklay Otto.

Al umne  um. A köztápintézetben ezen év folytán 137 tanuló élel- 
meztetett. Élelmi d íj: nagyobb 36 for. 21 kr., kisebb 21 for. 26 kr.; drá
gasági pótlék 2 for. Kiadás 5000 for. Ephorus Kámory Sámuel, tanár.

Beneficiumként mélt. gróf Pálfy János úr alumnusainkat négy 
szarvassal örvendeztette meg ünnepi sültnek.

Convic tus .  A Skaricza-convictusban élelmezett tanulók száma 
56; ezek közt két fizető. Fizetés mellett fölvehetők hónaponkénti 7 
írtért. Ephorus Kámory Sámuel.

A multévi értesítőben Ígért könyvtárkezelési és törvényalkotási 
reformot a háború és az epemirígy késleltette, sőt az iskolai törvény
hozást a jobb 1867. év nyári szünetére halasztatá. A Pozsony fölötti 
ütközetnek legvérengzőbb jelenete a Zergehegyen vonult e l , a tanuló 
ifjúság májusi vigalmi helyén.

A lyceumi népesedésnek ugyanezen két rósz ártott legérezhetőb
ben. Ugyanis a háború veszedelme miatt mintegy 15 bejegyzett 
magántanuló maradt el a nyári befejező és az őszi felvételi vizsgálatoktól.

A városunkban szelídebb alakban mutatkozó cholera September 
végén és October elején húsznál több, tanulás végett már ide érkezett, 
tanulót riasztott el innen haza vagy más, kevésbbé veszélyesnek látszó, 
tanhelyekre. Egy özvegy anya egyetlen tanuló fiját egy túlnépesített, 
szűk lakásba adta cserébe, a temetési rendezőhöz. E családból 3 nap 
alatt az apa, az anya, három gyermek és a cserefiu estek a cholerának 
áldozatul. A megdöbbenés ezen az eseten a tanuló ifjúság között szint- 
oly természetes mint általános volt. Több áldozatot a tanuló ifjúság 
közül a halál ez idén nem követelt.

Rosza Pál jellemteljes, tudományos hitjelölt, tüdővészben múlt ki, 
tavasz óta betegeskedvén, őszkor.
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Sárbert Vilmos, régebben pályavégzett, derék hitjelölt, már a 
hallei egyetemen tanulmányozva, hunyt el májusban, szintén tüdőbaj 
következtében.

Kohányi Mihály oktatásügyi tanácsos ú r , mint már 5 év óta, 
úgy ez idén is egy aranyat adományozott egy szegény jeles tanuló 
segélyezésére. A tavalyi arany Szűcs Pál érettséginek ju to tt, az idei 
Linder Károly hitjelöltnek.

Áldott jó termés az olyan szigorló grádus, mint az 1867-diki 
hitjelölteké. Méltó versenytársakul készülnek az 1868-dikiak. A 
theologusoknak legnagyobb része élénk öntudatát tanusítá annak, mily 
készüléssel tartozik komoly hivatása irányában. Érettségi tanulóink 
többsége ernyedetlen buzgalommal tanulmányozott.

Kevesebb siker jutalmazta fáradozásunkat a * * * * osztályban. 
A szorgalom, az erkölcs, a kegyelet ezen osztálybeliek egy részénél sok 
kívánnivalót hagyott. Igazi lelkesült tanulmányozás talán csak egy 
harmadánál volt napirenden. A többi nem vette eléggé figyelembe 
Vashington szavát, hogy a fiatalság első és fő tanulnivalója az engedel
messég. Éltet a remény, hogy felhasználják szép tehetségeiket a nyol- 
czadikban az ifjúi erények fejlesztésére. Az élet tavasza csak egyszer 
virul és a tanulói érdemkoszorú nem sokszor kinálkozik. Éljünk az idő
vel, s mig nappalunk tart, dolgozzunk!

Az * * * osztálybeliek nem tárták mindig emlékezetökben azon 
karszellem sugallta nemes elvet, hogy nekik most is kötelességök 
k i t űnn i .  Az 1866. évben nagyobb fele volt kitűnő. 1867. alkotmányos 
évben néhány hetyke legényke addig szájhősködék, szeleskedék és 
nagyemberkedék, mig a kitűnőségből kimaradt.

Elégtelen osztályzatba a téli félévben mindössze csak 22 tanuló 
esett, mely arány nem kedvezőtlen. Köztudomás szerint a nyári félév 
kevésbbé termékeny szokott lenni a szorgalom gyümölcseiben.

Külön testgyakoroldánk nem lévén, Martinengo Nándor akadé
miai testgyakorlász intézetébe jártak azon tanulóink, kik nem sokallák 
a mérsékelt tandíjt, egész tanévre 6 forintot.

Díjazó oktatásban, u. m. rajzolásban, franczia nyelvben, az idő
nek nyomora miatt, aránylag kevesebben vettek részt, mint más jobb
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években. Némelyeknek figyelmét a politikai izgalmasság irányozd 
másfelé. Mert igaz marad ám Aristoteles szava, hogy az ember orszá
gos életre való lény, £mov n o íu n x ó v .

Az ellenső oldalon látható statistikai számokra szabad legyen né
hány felvilágosító megjegyzést tennem. Mily hírben és virágzásban állott 
a lyceum 1848 előtt, az, mint országszerte ismeretes tény, ismertető 
toliamra nem szőrűi. A lyceumnak főerejét akkoriban tanárok és 
tanulók tekintetében a prima tette. A prímának egyik java részét az 
elsőévi jogászok képezék, 30—36 körül. A királyi jogakademia szí
vesen látá a lyceumon előképzett jogtanulókat, mint alapos készültségi! 
ifjakat.

Még erősebb és tekintélyesebb volt a theologia. A legnépesebb 
osztály volt a physica 70—80 tanuló, s majdnem oly erős a logica.

A secundában nem tanított mind az öt főtanár, hanem több
nyire csak három. A 4 professor rectoralis viselé, évenként felváltva 
egymást, az igazgatóságot. Az ilyen tanárnak hetenkénti tanórául 
13 jutott. Az igazgatósági teendők nem voltak akkor úgy halmozódva, 
mint most. Az bizonyos, hogy a tanárok akkor kevesebbet tanítónak, 
mint jelenleg; de hogy a lelkes tanulók magok jószántából talán 
többecskét tanultak, az valószínű. 1850. évig csak 7 tanár működők a 
prímában és secundában. A syntaxisi két osztályt egy tanár, a sub- 
rector, vezeté, a két grammatikait is csak egy oktató, veteranusok és 
novitiusok szorgalmatoskodván alatta. Az alsó gymnasiumi osztályok
ban a tanórák héti száma 18.

184%. tanévben a létszám 382, 1847/s-ban 371, 184%-ben 
csak 78, 1849/50-ben 149, 185%. 220. 1849. és 1850. évben r. katli. 
ifjak is jártak hozzánk. 30—40 körül egy évben. 1851-ben eltiltattak 
és a jogi tanfolyam elnémíttatott. 1851-ben két segédtanár alkalmaz
tatott leginkább az alsó osztályok elkülönítése végett. 1853-ban nagy
ban vétetett munkába a gymnasiumi tanerők kiegészítése, 4 tanár 
választatván, az egyes osztályok tanítása elkülöníttetvén és a felsőbb 
osztályokban a szaktanítás vétetvén alkalmazásba. Azon évtől kezdve 
12 rendes tanár működött. A tanulóság száma valamicskével szaporo
dott ugyan, de a tanulmány nem igen élénkült. A hatalmaskodással 
ránk erőszakolt magánintézetiség volt az aggasztó rém. 1856-ban a



I g a z g a t ó tanév theol. VIII VII VI V IV i n II I ' real. létszám

Boleman 185% 35 44 46 11 23 15 12 18 19 225
Fuchs 185% 35 39 38 18 25 19 20 14 26 234

Miclmay 185% 31 31 26 19 33 22 17 24 32 235
11 185% 36 23 25 25 19 22 26 19 32 227

185% 50 32 26 20 29 26 19 29 26 257

” 185% 44 25 13 23 34 17 29 23 38 246
Michnay Boleman. 185% 32 14 23 28 24 32 23 32 41 249

Csecsetka l  évre 185% 38 14 27 24 28 28 33 28 21 34 275
Csecsetka 185% 37 23 21 26 23 31 26 20 42 19 268

három 1859/60 37 17 26 18 36 27 22 38 27 30 278
évre 186% 44 19 18 34 37 26 41 28 34 18 299

Lichner 186% 47 23 40 44 32 35 34 32 39 9 335
három 186 % 49 57 40 41 52 28 29 35 41 14 386

évre 186% 36 59 53 42 43 23 41 41 41 16 395
Lichner 186 % 50 55 56 48 32 44 36 42 34 11 408
másodszor 186% 63 75 66 32 46 33 46 44 47 14 466
három évre 186% 59 86 60 38 47 36 43 42 43 13 467
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theologiai tanerők gyarapításához fogtunk s a Gusztáv-Adolf egylettől 
néhány éven át támogatva 2 theologiai tanárt állítottunk be , az ígért 
segélyezés tartamára. 1857. év elején Michnay tanár, az említett 
reformoknak egyik leghatékonyabb mozgatója, meghalálozott s a nyári 
féléven át az igazgatást Boleman tanár viselte. 1857-ben őszkor az 
iskolai tanács szervezkedett, mely több évig tartott működésében mely és 
milyen elveket és tanácsokat követett és mely eredménynyel; azokról 
majd máskor lesz alkalom, idő és kötelem érdemlegesen írni.

1861. évben az autonómia feléledte után 5 érettségileg meg
vizsgált és akadémiai tanulmányra képesített tanulóval foglalta vissza 
a lyceum régi nyilvánossági jogát. 1862. évben már 24 maturus volt, 
1863-ban 56, 1864-ben 59, 1865-ben 55, 1866. évben 72, 1867-ben 
79 érettségileg megvizsgált tanuló ifjú.

A lyceumi anyakönyvbe új tanulókul bejegyzettek száma volt 
186%-ben 99, 186'/2-ben 131, 186%-ban 178, 1863/4-ben 178, 
1864/5-ben 146, 186%-ban 178, 186%-ben több mint 180.

A hitjelölti szigorlók számai is tanulságosak: 1851-ben 6 szigor- 
lott, 1852-ben 8, 1853-ban 7, 1854-ben 7, 1855-ben 8, 1856-ban 
22, 1857-ben 10, 1858-ban 7, 1859-ben 17, 1860-ban 8; a politi
kailag mozgalmas 1861. évben 7 közül 2 megállóit, 4 elégtelen ered
ménynyel, 1 visszalépett; 1862-ben 16, közte 4 kitűnő, 5 jeles, fő
tiszteletű Geduly Lajos superintendens főpapi hivatalának első évében; 
1863-ban megállóit 14, elhalasztá 2; 1864-ben megállott 14, 1865- 
ben 14, 1866-ban 13, 1867-ben megállott 23, elhalasztá 1, betegség 
miatt, 1 alaposabb készülhetés végett.

Ez idén 8 bitjelölt k i t ű n ő  sikerrel szigorlott, 6 d i c s é r e t e s 
sel ,  4 j ó v a l ,  4 kielégítővel, 1 elégtelennel.
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