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A theologusoknak előadott tudományok.

1. A harmadéves theologusoknak tantárgyai.
Uj szövetség magyarázata: a téli félévben a második korinthosi 

levél, a nyomtatott magyarázatos könyv fonalán és a galatai levél 
füzetek szerint; a nyári félévben Marcus evangeliona, füzetek nyomán, 
hetenként 4 órában, tanítá Boleman.

L a t i n  irályi gyakorlatok 1 óránként Boleman vezérlete alatt.
Katechetika, liturgika és theologia pastoralis második félévben, 

hetenként 2 órában, füzetek szerint tanítá Szeberényi.
Symbol i  ka., 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, első félévben, 

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 ,  újkor, füzetek nyomán, hetenként 2 óra. 

Csecsetka.
Be veze t é s  a s z e n t i r á s b a ,  jelesül általános bevezetés az 

ó szövetségbe, füzetek szerint 2 óra, első félévben, Káinory.
0  szöve t ség  m a g y a r á z a t a ;  I. Sámuel 1—10 rész. Zsoltár 

21—33-ig. Ésaias 11—14. 40—42. Hetenkénti 3 órában. Kámory.

2. A másodéves theologusoknak 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 harmadévesekkel közösen.
1*
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Egyéb közös tantárgyaik a latin irály, a homiletikai és a liturgikai 
gyakorlatok.

Ó s z ö v e t s é g  m a g y a r á z a t a ,  mint a harmadéveseknél.
Beveze t é s  az ó s z ö v e t s é g b e ,  a harmadévesekkel közösen.
E g y h á z t ö r t é n e t  középkor és újkor, füzetek nyomán, heten

ként 4 órában tanítá Csecsetka.
Bibliai a r c h a e o l o g i a :  szolgaszemélyzet, fenyítőjog, törvény

kezés, rendőrség, tisztátalan állapotok; istentisztelet, szentsátor és 
annak szerei. 2 órában hetenként a nyári félévben Kámory.

3. Az elsőéves theologusok 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.

Bö l c s és z e t :  az elméleti, füzetek nyomán az első félévben 
3 órában; másodikban bölcsészet története 3 órában, Purgstaller 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.

Ho m ii e t i k a ,  füzetek szerint a téli félévben hetenként 3 órá
ban tanítá Szeberéuyi.

T u d o m á n y i s m e ,  füzetek szerint, 2 óra. Csecsetka.
Ész jog ,  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  nye 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 másodéves theologusokkal.

A s z l áv  nyelv következőképen tárgyaltatott:
I. a theologiai és a 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, Horatiusbái 60 óda 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. Licbner.

3. He l l e n  irók.  Homeros lliasa második feléből mintegy 1700 
versnyi választék olvastatott; Platón irataiból Apologia, Kriton, 
Protagoras első fele. Demosthenes l. és 3. philipposi beszéde és más 
kiszemelt szakaszok. Hetenként 4 óra. Lichner.

4. M a g y a r  nyelv.  Irodalom története Kazinczytól a legújabb 
korig, Toldy könyve nyomán. Irálygyakorlatok havonként, hetenként 
2 óra. Lehr.

5. Ké me t  nye l v .  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 GoetheIphigeniája nagyobb 
része. Irályi dolgozatok havonként. 2 óra. Michaelis.

6. T ö r t é n e 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. B ö l c s é s z e t .  Első félévben erkölcstan, füzetek szerint, 

másodikban lélektan, Beck 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 Józseí 
tankönyve. 2 óra. Szeberényi.
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2. L a t i n  i rók.  Horatiusból 50 válogatott óda, ebből 30 meg
tanulva és néhány epistola. Cicero Tusculanáiból válogatott szakaszok. 
Tacitus Agricola és Germania némely kihagyásokkal. Irályi dolgoza
tok, narratiók stb. 5 óra. Lichner.

3. H e l l e n  irók.  Első félévben Michaelis tanár vezetése alatt 
olvastaték Schenkel könyvéből Xenophon Anabasisából a VI. VII. és VIII. 
szakasz, Homeros Iliasából I, 1 —492 vers, hetenként 4 órában. A nyári 
félévben Lichner tanár vezetése alatt az Ilias első feléből mintegy ezer 
versnyi szemelvény és Xenophonból két szakasz olvastatott, hetenként 
4 órában.

4. Ma g y a r  nyelv.  Irodalom története a legrégibb kortól 
Kazinczyig, Toldy tankönyve nyomán. Irályi gyakorlatok havonként, 
2 óra. Lehr.

5. N é m e t  nye l v .  Német irodalom története régi korától a 
göttingai Hainbundig, 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 :  Rövid 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. Böl csésze t .  Logika, Beck tankönyve szerint. 2 óra. Emerítzy.

Hatodik gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. V a l l á s t a n .  Bevezetés az új szövetségbe, Kámory Vallás- 
tana szerint. Magyaráztatott Pál apostolnak a rómabeliekhez irt egész 
levele és Máté evangelionából a hegyi beszéd: 5—7 rész. 2 óra. 
Kámory.

2. L a t i n  nyelv.  Cicero I. II. III. IV. beszéde Catilina ellen. 
Virg. Aen. III. IV, 1—90. Hetenként egyszer irályi gyakorlat és a má
sodik félévben hetenként egyszer antiquitates és mythologia latin 
nyelven. 6 óra. Kámory.

3. H e l l e n  nyelv.  A rendes co igék hajtogatásának befejezése, 
a [ii igék és rendhagyó igék; praeparatio, elemzés, fordítás szóval és
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írásban. Kézikönyv Lichner Pál „Hellen nyelvtana“ és „Gyakorló- 
könyve. — A 2-dik félévben még ezenkívül Xenopbon Anabasisából 
a Schenkelféle kiadás szerint az I., II. III. és IV-dik szakasz. 4 óra. 
Michaelis.

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

5. Német  nyelv.  Versmérték- és költészettan, nagyobbrészt 
Bone H. szerint; olvasmányok Mozart „Lesebuch f. 0. G.“ I. köteté
ből. 2 óra. Michaelis.

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

7. Mathes i s .  Algebra .  Ellenkező mennyiségek. Hat műtétel 
többtagú egész mennyiségekkel, osztékokkal, hatványokkal, gyök
mennyiségekkel. Egygyökű hatványok. Irrationalis mennyiségek. 
Egyenletek, első és másodrendüek, egy és több ismeretlennel. Ge o 
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 z e t r a j z .  Első félévben rendszeres állattan, második 
félévben rendszeres növénytan. Kézirat nyomán. 2 óra. Botkár.

Ötödik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Általános bevezetés a szentirásba. és részletes 
bevezetés az ó szövetségbe, Kámory Vallástana szerint. Magyaráz
tatott Zsoltár 50—58. Salamonnak példabeszédei 2- 3. 8. 12. 21. 
Ésaiás 18. 29. 66. Jób 37—51. 2 óra. Kámory.

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

3. H e l l e n  n y e l v .  A fő- és melléknév, névmás és számnév ra
gozása ; a rendes hajtogatású w igék jelenidői tője, az összevont igék, 
az erős aoristos, idetartozó darabok elemzése és fordítása szóval és írás-
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ban. Kézikönyv: Lichner Pál „Hellen nyelvtan “-a és Schenkl-Kis 
elemi olvasókönyve. 4 óra. Michaelis.

4. Ma gyar  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, Bassmann tankönyve nyomán. Szónoklattanból a 
képletek és alakzatok ismertetése. Mager olvasókönyvének második 
részéből válogatott darabok olvasása, fordítása, emlékelése. 2 óra. 
Michaelis.

6. T ö 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. 
Emerítzy.

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. Keciprocus érték. 
G e o m e t r i a :  Geometriai rajzolásiam gyakorlások, szögletek. Trian
gulumok. Összeesés. Négyszögletes idomok. Párlag, ferdeszögü egyen- 
köz és triangulum terűjét számolás által kitalálni. Pythagoras tan
tétele. Kör. Körmérés. Sokszögek. Testtan. 3 óra. Fuchs.

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

Negyedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai,

1. V a l l á s t a n .  Hittan és erkölcstan, Tischer Vilmos tudor 
kátéja szerint, magyarítá Margócsy József. 2 óra. Liska.

2. L a t i n  ny elv. 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, gerundium és supinum kellő 
használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schulz-Kiss mondattana 
szerint. Jül. Caes. de bello Gallico V. elemeztetett, fordittatott és 
egy része emlékeltetett is. Latin verstanból az elemi szabályok. 
Siebelis tirocinium poéticum-ából 8 szakasz Ovidiusból elemezve, for
dítva és részint emlékelve. írásbeli dolgozatok hetenként. 6 óra. Liska.

3. M a g y a r  nyelv.  Összetett mondatok, körmondattan és 
irálytan. Imre Sándor tankönyve nyomán, folytonos írási gyakorlatok-
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kai. Mértékes és hangsúlyos verstan. Költemények magyarázása s 
emlékelése. Olvasókönyv Erdélyi Indali P. III. 2 óra. Hammersclimidt.

4. N é me t  nye lv .  Mondattan, Rassmann 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 n e l e m .  Az első félévben az ausztriai 
birodalom, különösen Magyarország földrajza, Batizfalvi tankönyve 
szerint. A másik félévben Magyarország története Szász Károly tan
könyve nyomán. 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 gyökmennyiségek. 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. Botbár.

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

Harmadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a 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 : Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon. Siebelis 
Tirocinium poéticum-ából olvastatott és emlékeltetett 136 különféle 
mértékű sor és 17 phaedrusi mese. 6 óra. Hammerschmidt.

3. M a g y a r  nye lv .  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. N é m e t  nye lv .  Az alaktan ismétlése s befejezése, irály gya
korlatok, szavalás, elemző olvasás s költemények emlékelése. Kézi
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könyv : Bassmann Leitfaden der deutschen Sprachlehre. Olvasókönyv 
Mager I. 2 óra. Hammerschmidt.

5. T ö r t é n e l e m .  A közép- és újkori történelem főbb eseményei 
s kitűnő férfiai. Térképek és korszaki táblák készítése. Kézikönyv : 
Zsilinszky II. Spruner-Brettschneider fali térképei használatával. 
4 óra. Hammerschmidt.

6. M e n n y i s é g t a n .  Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett 
hármas szabály. A kamat, százalék és töke kiszámítása. Társasági, 
vegyítési és láncz-szabály. Kézikönyv : Mocsnik-Szász. Sokszögek. 
Az egyenes oldalú idomok átalakítása s területök kiszámítása. A há
rom- és sokszögek hasonlósága. Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. 
Bothár.

7. T e r m é s z e t t a n  Első félévben az á s v á n y t a n  elemei. 
Kézikönyv: Dorner. 2 óra. Bothár. Második félévben t e r mé s z e t -  
t a n  : a testek közös tulajdonságai, külömbsége és vegyjelenségei. Az 
oktatás folytonos kísérletek mellett az inductio tanmódszere szerint 
történt. Kézikönyv : Pisko-Kühn „Természettan“-a. 1 óra. Bothár.

Második gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t an .  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. La t i n  nye lv .  Verba activa, passiva, regularia, anomala, 
defectiva, conjugatio periphrastica, személytelen ige és a particulák, 
mind kellő gyakorlatokkal. Latin mesék és beszélgetések emlékeltet- 
tek. Kézikönyv : Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve. 
6 óra. Grailich.

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

4. N é me t  n y e l v .  Igeragozás, olvasmány, szóképzések és 
Írási gyakorlatok. Kézikönyv : Bassmann rövid nyelvtana és Mager 
olvasókönyve I. része. 2 óra. Grailich.'

5. F ö l d r a j z .  Európai államok, Batizfalvi tankönyve szerint, 
első félévben. Ó k o r i  t ö r t é n e l e m .  Zsilinszky életrajzai szerint, 
második félévben. 3 óra. Grailich.

6. M e n n y i s é g t a n .  A négy első mívelet tizedes törtekkel s



11

többnevű számokkal Mértani viszonyok és arányok. Kézikönyv : 
Mocsnik-Szász. Három- és négyszögek. Mocsnik-Szabóky szerint. 
3 óra. Botkár.

7. T e r m é 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. S z é p i r á s z á t .  Másodfél óra hetenként, tanítá Bekker.

Első gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

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

2. L a t i n  nye lv .  Schulz Férd. latin nyelvtana és gyakorló
könyve szerint: az öt declinatio a nemi szabályokkal, az adjectivum 
comparatioja, a pronomen és verbum activum ragozása, az ezekhez 
tartozó fordítmányokkal és gyakorlatokkal. 6 óra. Böhm helyettes.

3. M a g y a r  nye lv .  Az alaktan elméletileg és gyakorlatilag 
tárgyalva ; nyelvtani elemezés és emlékelés Dlhányi olvasókönyvéből. 
A kezdők Töpler nyelvtana szerint fordítottak, a haladók minden 
14 nap saját irálygyakorlatokat dolgoztak házi munkaképen. 2 óra. 
Bőlim.

4. Né m e t  nyelv.  Rassmann „német pyelvtana“ és Mager 
„olvasókönyve“ szerint tárgy altatott, mint a magyar. 2 óra. Bőhm.

5. F ö l d r a j z .  A föld általános topographiája, Bellinger-Fényes 
kézikönyve és Stieler atlasza szerint, térképek rajzolásával egybekötve. 
3 óra. Bőhm.

6. M e n n y i s é g t a n .  A négy első mi velet egész számokkal és 
közönséges törtekkel. Kézikönyv : Mocsnik-Szász. Vonalok és szögek. 
Mocsnik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

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

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



A lyceumi tanuló ifjúság névsora.

Harmadéves theologusok;

Böhm Károly zólyommegyei beszterczebányai, Koth-TeleM-díjas, 
alumneumi senior, első osztályban helyettes oktató.

Bosszágh János nógrádmegyei csehbrezói, Koth-Teleki gr. jótéteményese. 
Braun Endre békésmegyei mezőberényi, Skaricza jótéteményese. 
Drobny Károly nyitramegyei vágujhelyi, alumnus.
Fialka Köbért nógrádmegyei nagyfalvi, Jettim-féle díjas.
Holéczy Sámuel gömörmegyei lubenyiki, Skaricza jótéteményese. 
Jamniczky Endre liptómegyei kokavai, Koth-Teleki grófné jótétemény. 
Janiseh Gusztáv szepesmegyei kézsmárki, alumnus.
Jankó Mihály pozsonymegyei modorvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Jeszenszky Dezső bácsmegyei újvidéki, Skaricza jótéteményese. 
Laucsek Jónás veszprémmegyei vecsei, nevelő.
Moesz Gejza,barsmegyei körmöczbányai, Roth-Telekigr. jótéteményese 
Molitoris János Zólyom városi, Skaricza-convictus seniora, Teleki-díjas. 
Nyácsik Endre békésmegyei szarvasi, Roth-Teleki grófné jótétemény. 
Porubszky Ágoston, tavaszkor a weissenfelsi tanítóképezdébe ment. 
Schulz Emil nyitramegyei mijavai, alumnus.
Sramko Mihály pestmégyei aszódi, Skaricza jótéteményese.
Svehla Ede nógrádmegyei szinobányai, Skaricza-convictusi consenior. 
Külhoni akadémiákról hazatért hitjelölti szigorlók: Moczko János 

szeniczi, Steíanik Pál krajnai és Zsambokréty Lajos kis-zsambokréti.

Másod éves theologusok.
/ -V

Bothár Ede, zólyommegyei beszterczebányai, alumnus.
Gzinkoczky Márton békésmegyei szarvasi, Koth-Teleki gr. jótétemény 
Fabriczy János bácsmegyei bajsai, Roth-Teleki grófné jótéteményese. 
Gamauf György pozsonyvárosi, Roth-Teleki grófné jótéteményese. 
Goschenhofer József pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Hittig Lajos tolnamegyei kölesdi, Jettim-féle segélydíjas.
Hrdlicska János nyitramegyei holicsi, Skaricza jótéteményese. 
Humenyik Sámuel békésmegyei szarvasi, alumnus.
Kullmann Mihály pestvárosi, Roth-Teleki grófné jótéteményese.
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Kvasz Sándor békésmegyei csabai, alumnus.
Lang Károly békésmegyei csabai, Roth-Teleki grófné jótéteményese. 
Lesko Béla pozsonymegyei felsőszelii, Skaricza jótéteményese. 
Margócsy Kálmán nógrádmegyei losonczi, alumnus.
Maróthy János nógrádmegyei cseh-brezói, Koth-Teleki gr. jótétemény. 
Neczkár Nándor nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Kiesz Károly trencsénmegyei podluzsányi, Koth-Teleki gr. jótétemény. 
Kosza János nyitramegyei szeniczi, Skaricza jótéteményese.
Saueracker Károly pozsonyvárosi,Skaricza-convictor ésPauerféle-díjas. 
Stelczer Károly pozsonyvárosi, Koykoféle segély-díjas.
Wagner Lajos zólyommegyei beszterczebányai, Skaricza-convictor. 
Zvarínyi Sándor bácsmegyei ujverbászi, alumnus.

Első éves theologusok.

Achim Mihály békésmegyei csabai, alumnus.
Bartholomaeidesz László gömörmegyei jolsva-taplóczai, R.-Teleki-díjas. 
Bogyay Antal turóczmegyei turányi, Koth-Teleki gr. jótéteményese. 
Fabry Pál zólyommegyei beszterczebányai, Roth-Teleki gr. jótétemény. 
Gajdács Pál békésmegyei csabai, alumnus.
Gressler Gyula pestmegyei gödöllői, Skaricza jótéteményese.
Honéczy Ödön nógrádmegyei szentpéteri, alumnus.
Kicska Móricz, átment a kir. jogakademiába jogot hallgatni.
Lencsés Gyula, kilépett Januarius végén.
Linczényi Lajos pestmegyei pestvárosi, alumnus.
Marcsek János szepesmegyei kézsmárki, Skaricza jótéteményese. 
Mihalicska István nógrádmegyei nagykürtösi, alumnus.
Német István győrmegyei hőnyi, Skaricza jótéteményese.
Okolicsányi József nógrádmegyei luezini, alumnus.
Philadelphy Miksa liptómegyei németlipcsei, zayféle jótéteményes. 
Sajóhelyi Frigyes pestmegyei acsai, alumnus.
Sárkány Lajos pestmegyei pilisi, Skaricza jótéteményese.
Schöpf Gyula somogymegyei ecsényi, más pályát választott.
Schwalm György bácsmegyei bulkeszi, alumnus.
Szászy Kálmán pestmegyei irsai, néptanító lett Irsán.
Terray Béla gömörmegyei vizesréti, Skaricza jótéteményese.
Zatkalik Lajos komárommegyei oroszlányi, Skaricza jótéteményese.
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Nyolczadik osztálynak tanulói.

Adamis Pál nyitramegyei szeniczi, Skaricza jótéteményese. 
Altmann Dávid trencsénmegyei krasznai.
Badinyi János zólyommegyei illyésfalvi, alumnus.
Bayer Gyula morvaországi schattaui.
Beniczky Kálmán turóczmegyei nagyrakói.
Binder Gusztáv Frigyes erdélyországi szászsebesi.
Binder János Traugott erdélyországi nagyszebeni.
Bodó Albert barsmegyei nagyszelezsényi.
Briess Salamon morvaországi preraui.
Brüch Armin morvaországi gődingi.
Büky György pestmegyei pestvárosi születésű, Pozsonyban lakó. 
Dellefant Ferencz steierországi weizvárosi.
Deutschländer Náthán trencsénmegyei puchói, jeles.
Dobrovics Mátyás pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Ehrlich Felix ausztriai bécsi születésű, Lundenburgban lakó. 
Engel Ernő vasmegyei körmendi születésű, Nagy-Kanizsán lakó. 
Engel Simon pozsonymegyei csesztei.
Engelsmann Miksa nyitramegyei vágujhelyi, jeles.
Engländer Miksa turóczmegyei szentmártoni.
Fabinyi Albert pestmegyei pestvárosi, elhunyt.
Fantl Gyula csehországi wälisch-birkeni.
Ferjencsik Dániel zólyommegyei bucsi szül., Váralján lakó.
Fiala Lajos nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Franki Henrik trencsénmegyei bosáczi, jeles.
Fronz Jakab morvaországi eibenschützi szül. Bécsben lakó. 
Frühwirth Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Gebhard Norbert csehországi duppaui.
Gross Ágost József alsó ausztriai bécsvárosi.
Gross Emil csehországi duppauvárosi.
Gruber Richard felsőausztriai lambachi szül., Salzburgban lakó. 
Günther Ágost mosonymegyei gálosi, Skaricza jótéteményese. 
Hacsek Immánuel morvaországi gevicsi szül., Zwittauban lakó. 
Hajdú Gyula abaujmegyei kassavárosi.
Hassenstab Ödön pestmegyei pestvárosi.
Hellmann Alajos sileziai olbersdoríi.
Hoch Károly alsóausztriai bécsvárosi, jeles.
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Hofmann Alfred krassómegyei ruszkahegyi születésű, ó-orsovai lakású. 
Hoisel József steierországi heiligenkreuzi.
Horeczky Ede morvaországi rosenthali, jeles.
Horinkay Richard szabolcsmegyei cserepesi szül., Pozsonyban lakó. 
Horovicz Marcus szabolcsmegyei tiszaladányi, jeles.
Hryrnak János halicsországi belzi.
Hudecz János csehországi zehusiczi, alumnus.
Jelinek Lajos abaujmegyei kassavárosi.
Klauber Izidor csehországi prágavárosi.
Klein Fülöp barsmegyei baracskai.
Klein Gyula toron tálmegyei zichydorfi.

• Klein Jakab halicsországi lembergi, jeles.
Klein Salamon csehországi kovaniczi.
Kluger Keresztelő János alsóausztriai bócsvárosi.
Kolischer Frigyes halicsországi lembergi.
Kollarik Ede liptómegyei németlipcsei, szüléinél gyógyítkozik. 
Kotzmann József morvaországi jedovnici.
Kraicz József nyitramegyei szerdahelyi.
Küffnor Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kugel Adolf trencsénmegyei ó-bisztriczi.
Kurz Ferencz Tivadar csehországi königgrätzi.
Lakner Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lamberg Vida morvaországi pirniczi, jeles.
Lange Gusztáv trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Leindörfer Adolf trencsénmegyei bicsei, jeles.
Lichtenstern Henrik csehországi litteni.
Löwy Ignácz csehországi manetini, jeles.
Maloniei Lumbe Ernő csehországi prágavárosi születésű.
Manuel Móricz morvaországi drinovi, jeles.
Mijatovics György bácsmegyei újvidéki, Balla-díjas. kitűnő.
Miklas Tamás csehországi cserneticzi.
Mitták Nándor nyitramegyei szakolczai.
Müller Armin felsőausztriai subeni születésű, Ischlben lakó.
Müller Ernő csehországi újbicsovi.
Nádasky István temesmegyei kisbecskereki, kilépett februariusban. 
Nagy Elek pozsonymegyei malaczkai születésű, Pozsonyban lakó. 
Neubauer Miksa alsóausztriai bécsvárosi, kitűnő.
Paulinyi Albert fehérmegyei töhörzsöki szül. kislóki lak., jeles. 
Peintinger Károly steierországi vordernbergi, jeles.
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Peterson Henrik ausztriai ipsmelletti zellvárosi.
Pfost Victor felsőausztriai ischii.
Philip Alfred csehországi polnai, jeles.
Pick József csehországi patzaui, jeles.
Báró Podmaniczky Elemér pestmegyei aszódi.
Pohorsky Antal morvaországi gundrumi szül. uj-rausnitzi lakású. 
Polgár János tolnamegyei gyönki.
Popovics János nagykikindavárosi, Balla-díjas, kitűnő.
Prikkel Károly pozsonymegyei rétéi, 
líáthay Imre pestmegyei pestvárosi.
Kennersdorfer Gusztáv pozsonymegyei nagylévárdi szül., Modorban lak. 
Kichter Otto csehországi postelbergi.
Robicsek Sigfried csehországi prágavárosi.
Rottenberg Móricz árvamegyei krivai születésű, Fehérpatakon lakó. 
Schams Nándor tótországi nasici.
Schick Sámuel nyitramegyei vágujhelyi.
Scholz Frigyes karintiai völkermarkti szül., villachi lakású.
Sedlacsek Ferencz morvaországi brankoviczi.
Seidner Adolf morvaországi pieslingi.
Skula Ferencz morvaországi nagydomanini,
Spatzier Convallus sileziai jágerndorfi.
Spitzer Marcus nyitramegyei vágujhelyi, kitűnő.
Steinitz Gusztáv nyitramegyei vágujhelyi, kitűnő.
Stern Henrik nyitramegyei szobotisti.
Stern Sándor bácsmegyei tovarisovai, jeles.
Stiegler Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi, jeles.
Strasky Ignácz József, alsóausztriai bécsvárosi, jeles.
Stúr László pozsonymegyei modorvárosi, alumnus, beteg.
Szokolóczy Károly trencsénmegyei zay-ugróczi, alumnus.
Terray Lajos gömörmegyei rimaszombati, Jettim-díjas, jeles.
Turzó Mihály nyitramegyei szeniczi születésű, Trencsénben lakó. 
Tyroler Sámuel árvamegyei alsókubini.
Vitty Sámuel borsodmegyei miskolczi, Skaricza-convictor, jeles. 
Weiner Mihály sopronmegyei lakompaki.
Weiss Leo Tivadar halicsországi lembergi.
Weiss Náthán morvaországi neustadteli, jeles.
Weissenstein Ignácz csehországi svojanovi, jeles.
Wingard Károly pestmegyei budai szül. Gsikcsicsón lakó, jeles. 
Wocelka Móricz morvaországi iglaui, jeles.
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Zagorski József halicsországi dembicai születésű.
Zechmeister Sándor pestmegyei pestvárosi szül , Eszéken lakó. 
Ziemlich Bernát morvaországi magyar-brodi.

Arnovljevics Szvetozár torontálmegyei mokrinvárosi, Balla-díjas. 
Bachar István nyitramegyei verbói, Skaricza-convictor, kitűnő. 
Bende Oszkár nógrádmegyei balassa-gyarmati, alumnus.
Biermann Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Boleman Móricz barsmegyei lévai.
Braun József békésmegyei mezőberényi, alumnus.
Braxatoris János hontmegyei teszéri, alumnus.
Dedinszky Gyula nógrádmegyei maskfalvi, kilépett januáriusban. 
Dobay István pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett februáriusban. 
Farkas Géza nógrádmegyei nagykürtösi, alumnus.
Fuchs Károly pozsonyvárosi, kitűnő, gróf Pálfy János jutalomdíjasa. 
Gerley Béla pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Glatz Lajos mosonymegyei hegyeshalmi, Skaricza jótéteményese. 
Góth János nyitramegyei szeniczi, a nyári félévben magántanuló. 
Horváth Gyula pozsonymegyei galantai.
Institoris István aradmegyei aradvárosi.
Jeszenszky Sándor nyitramegyei csejtei, kitűnő.
Kadlecsik János trencsénvárosi, Skaricza-convictor, kitűnő.
Kajtár Jenő bácsmegyei adai, alumnus.
Kis Lajos veszprémmegyei lovászpatonai, Skaricza-convictor. 
Kiinger Zsigmond nyitramegyei unini születésű, Malaczkán lakó. 
Knapp János torontálmegyei beodrai, alumnus.
Kovarik Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Lichtenstein Ignácz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Matics Mátyás temesmegyei kisbecskereki, kilépett februáriusban. 
Mendel Markus árvamegyei nagyfalvi, kilépett januáriusban.
Meyer Ármin liptómegyei szentmiklósi.
Nagy Barna szabolcsmegyei nádudvari.
Niki Gyula nagykunsági kisújszállási.
Paulovics Jenő bácsmegyei hodzsághi, alumnus, Balla-díjas. 
Podhradszky Kornél temesmegyei zádorlaki.
Pollak Benő Vilmos alsóausztriai bécsvárosi pr.
Popper Sámuel esztergamvárosi születésű, Szeniczen lakó pr.

Hetedik osztály tanulói.
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Prépost Ferencz győrmegyei kapii, alumnus.
Quastler Henrik pozsonymegyei malaczkai, kilépett februáriusban. 
Reviczky Cyrus árvamegyei revisnyei-
Robicsek Hugo zemplénmegyei sátoralja-ujhelyi, Bécsben lakó pr. 
Rohács Lajos gömörmegyei jolsvai, Skaricza-convictor, kitűnő.
Sachs Benő pozsonymegyei modorvárosi, Skaricza-convictor.
Sarbert Armin pozsonymegyei bazinvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Schlesinger Armin nyitramegyei szeniczi pr.
Stern Móricz pozsonymegyei dunaszerdahelyi szül., Pozsonyban lakó. 
Subert István nyitramegyei szeniczi, kitűnő.
Takács Gyula győrmegyei ujmalomsoki, alumnus.
Teller Dávid nyitramegyei érsekujvári.
Tomka Sándor nyitramegyei bucsányi, Pozsonyban lakó.
Tormay Ottó nyitramegyei kelecsényi szül., Vágujhelyen lakó. 
Trifunácz György torontálmegyei mokrini, alumnus, Balla-díjas. 
Újhelyi Gyula turóczmegyei turányi, alumnus.
Újhelyi Kálmán turóczmegyei turányi, alumnus.
Wolf Móricz morvaországi loschiczi, kitűnő.
Zsupanszky Pál torontálmegyei szárafalvi, Balla-díjas.

Hatodik gymnasiumi osztály tanulói.

Baris Sándor torontálmegyei nagykikindai szül., Lieblingen lakó. 
Beck Yilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Bernáth Jenő pestvárosi születésű, Nagyváradon lakó, kitűnő.
Borszuk Károly nyitramegyei szakolczavárosi, alumnus.
Brüch Immanuel morvaországi gödingi pr.
Brunovszky Frigyes nyitramegyei szeniczi.
Dingha Pál nyitramegyei vágujhelyi, Skaricza jótéteményese.
Falb Annin pozsonymegyei pozsonyvárosi, más pályát választott.
Fink Rudolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Galás Pál nyitramegyei szobotisti, alumnus.
Geduly Gyula beszterczebányai születésű, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Gombás Béla veszprémmegyei szentgáli, más tanodába ment. 
Griessmaier Henrik alsó ausztriai bécsvárosi pr.
Győrik Márton mosonymegyei gálosi, Skaricza jótéteményese.
Hajek József pozsonymegyei pozsonyvárosi, Skaricza jótéteményese. 
Horváth Lajos győrmegyei dunaszentpáli.
Hrabovszky István vasmegyei egyházaslietyei, kitűnő.
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Kafka József csehországi bohdaneczi pr.
Kostyál Kornél nyitramegyei verbói, Zayféle ingyenes.
Kovács Mihály nógrádmegyei marokházai.
Lange István trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Lange Lajos trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus.
Langh Lajos, nyitramegyei galgóczi, Skaricza jótéteményese. 
Leinwather Károly pozsonyvárosi. Skaricza jótéteményese. 
Leinwetter Gusztáv pozsonymegyeidunaszerdahelyi szül., Misérdin iakó. 
Linde Jenő tolnamegyei udvari, alumnus.
Mandelik Kázmér nyitramegyei assakürthi, alumnus.
Marosy Károly pestmegyei hartyáni, husvétkor más pályát választott. 
Modern Gyula pozsonymegyei pozsonyi, kilépett februárius elején. 
Nagy Gusztáv trencsénmegyei ivanóczi, Skaricza jótéteményese.
Nagy Miklós pozsonymegyei malaczkai szül., Pozsonyban lakó, kitűnő. 
Nemes Gyula turóczmegyei bálintfalvi pr.
Nyikos Gyula komárommegyei révkomáromi.
Patkó Gyula komárommegyei apáczaszakálosi, alumnus.
Paulinyi Ödön nyitramegyei kisbiliczi születésű, alumnus. 
Podmaniczky Béla báró, pestmegyei aszódi.
Kingbauer Gusztáv pozsonymegyei Somorjai, Szeleczky jót., kitűnő. 
Kosza Sámuel nyitramegyei szeniczi, Skaricza convictor, kitűnő.
Sasko Gyula nyitramegyei bucsányi, alumnus.
Schleifer Géza pozsonymegyei szent-györgyi, alumnus.
Schnell Lajos pozsonymegyei modorvárosi, alumnus.
Stiegler Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Szakáll László békésmegyei szent-andrási, alumnus.
Sztanek Lajos, trencsénmegyei trencséni, Skaricza jótét., kitűnő. 
Theisz János pozsony városi Skaricza jót., kitűnő, gróf Pálfy díjasa. 
Tóth János nyitramegyei farkasdi.
Wagner Frigyes tolnamegyei murgai, alumnus.
Wrchovszky Sándor nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Zatkalik Mihály nyitramegyei krajnai, Zayféle alumnus.

Ötödik gymnasiumi osztály tanulói.

Andor Gyula komárommegyei nagytanyi.
Baris Béla hontmegyei selmeczbányai, alumnus.
Barts Sándor szepesmegyei durandi, alumnus.
Berger Móricz nyitramegyei vágujhelyi, kilépett januáriusban.

2*
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Bóday Aladár komárommegyei kisigmándi.
Bzduck Tamás nyitramegyei brezovai, alumnus.
Cancrinyi Kálmán árvamegyei árvaváraljai.
Csaplovics Gyula pozsonymegyei nagylévárdi, gyógyszerész lett. 
Cserepes Károly nyitramegyei érsekujvári, alumnus.
Cserno Theophil trencsénmegyei trencsénvárosi, alumnus, kitűnő. 
Csillaghi József árvamegyei isztebnei.
Beák Lajos nyitramegyei alsószőlősi, alumnus.
Deutsch Felix morvaországi damboriczi pr.
Dubovszky Gyula, pozsonymegyei modorvárosi, alumnus. 
Ebenspangor Nándor pozsonymegyei modori, kilépett husvétkor. 
Erdélyi Gábor györmegyei újfalvi, alumnus.
Fabricius Lajos pozsonymegyei pozsony városi.
Famler Adolf pozsonymegyei modorvárosi, alumnus.
Fiala János nyitramegyei vágujhelyi, alumnus.
Fuchs Fülöp trencsénmegyei trencsénvárosi.
Grosz Jakab trencsénmegyei zsolnai születésű, Tót-Prónán lakó pr. 
Handler Zsigmond nyitramegyei galgóczi.
Heufel Gyula ungmegyei remeteturjai, elutasíttatott.
Horváth Géza komárommegyei mocsai születésű, Nagy Igmándon. 
Isztin János aradmegyei szemlaki, alumnus, Balla-díjas.
Kirchner Elek tolnamegyei mucsfai, alumnus.
Kis Lajos trencsénmegyei dezséri, alumnus.
Kment Richard sileziai tescheni születésű, Olgyán lakó pr.
Kolben Immanuel trencsénmegyei bronistyei pr.
Kostelny Márton nyitramegyei brezovai, alumnus.
Kővári László szatmármegyei béréi, kitűnő.
Lakner Béla hontmegyei alsónyéki, kitűnő.
Lange Gyula csanádmegyei makói születésű, Nyitra-Czabajon pr. 
Lange Károly csanádmegyei makói születésű, Czabajon pr.
Lanstják Lajos nyitramegyei felsőzelei, alumnus.
Leopold Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Linde Gyula tolnamegyei udvari, alumnus.
Maximovics Koszta szerémi rumai pr.
Neumann Móricz pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett.
Pavlik Béla nyitramegyei szakolczai.
Prépost Lajos györmegyei kapii, Skaricza jótéteményese, kitűnő. 
Spitz Immanuel nyitramegyei ivánkai.
Stinner Gyula komárommegyei csépi, kilépett februáriusban.
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Szeberényi Márton békéscsabai születésű, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Szilvay István trencsénmegyei nemes-ljeszkói pr.
Szlubek Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Torrnay Géza nyitramegyei récsei születésű, Yágnjhelyen lakó.
Uray Sándor báró, szatmármegyei pusztalaki, kitűnő.
Weisz Bernát liptószentmiklósi születésű, Lúgoson lakó.
Wlha Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Ziegler Armin trencsénmegyei sztupnei pr.

Negyedik gymnasiumi osztály tanulói,

Baranyay Dávid pozsonymegyei zsigárdi, alumnus, kitűnő.
Blaskovics Vilmos pozsonymegyei pusztafödémesi születésű, alumnus. 
Blaustein Zsigmond moldovai jassyvárosi születésű, pr. kitűnő.
Bóday György komárommegyei kisigmándi.
Borza Lajos nyitramegyei magyar-sooki, alumnus.
Csorba Gáspár komárommegyei nemes-ócsai.

"""^Deutsch Bernát nyitramegyei galgóczi pr.
Eitel Gyula erdélyországi brassóvárosi pr.
Fleischer Kornél pozsonymegyei szempczi, alumnus.
Fuchs Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Ffllöp Sándor nyitramegyei magyar-sooki, alumnus.
Gálfi Gyula pozsonymegyei dunaszerdahelyi, kilépett februáriusban. 
Gavora Károly nyitramegyei brezovai, alumnus.
Glatz Béla mosonymegyei hegyeshalmi, alumnus.
Heim Ede pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Heim Gusztáv pozsonymegyei posonyvárosi, kitűnő, jutalomkönyves. 
Herzfeld Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Hoffmann Miksa turóczmegyei tótprónai pr.
Jeszenszky István trencsénmegyei rovnei.
Kment Miksa sileziai tescheni születésű, Olgyán lakó pr.
Kostyál Károly nyitramegyei vágujhelyi, alumnus.
Kuszák József pozsonymegyei misérdi, Szeleczky jótéteményes, kitűnő. 
Mandel Miksa pozsonymegyei pozsonyvárosi, más pályát választott. 
Mandelik Albert nyitramegyei szakolczai, alumnus.
Medveczky Dániel pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Nagy Bertalan szabolcsmegyei nádudvari.
Pamer Elek győrmegyei bőnyi születésű, alumnus.
Pap Kálmán komárommegyei kamocsai, kitűnő, Gero-díjas.
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Plachy Gyula hontmegyei ipolyszakálosi, alumnus.
Riesz László trencsénmegyei podluzsáni. alumnus- 
Ringbauer Károly pozsonymegyoi somorjai alumnus, kitűnő. 
Rosenkranz Károly baranyamegyei pécsi születésű, Pozsonyban szül. 
Samarjay Emil torontálmegyei beodrai, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Saueracker Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schmidt Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Steuer Károly mosonymegyei hegyeshalmi, alumnus, kitűnő.
Szeleczky József pozsonymegyei somorjai, Szeleczky-díjas.
Szlubek Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Szűcs Dezső veszprémmegyei csetényi.
Tomka István nyitramegyei bucsányi, Pozsonyban szüléinél.
Tomka Kálmán nyitramegyei bucsányi, Pozsonyban szüléinél. 
Toperczer Vilmos pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Vargha István komároramegyei neszmélyi.

Harmadik gymnasiumi osztály tanulói.

Baranyay János pozsonymegyei zsigárdi, alumnus.
Bäumler Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő, jutalomkönyves. 
Berlin Ágost pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Braun Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő, jutalomkönyves. 
Coller Gusztáv pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Conrád István nyitramegyei kunói, kitűnő.
Csorba László komárommegyei nemes-ócsai, kitűnő.
Dingha Imre nyitramegyei vágujhelyi, alumnus.
Dora György mosonymegyei mosonyvárosi, Bécsben szüléinél.
Dorner Gusztáv pozsonymegyei bazinvárosi.
Dorner Gyula baranyamegyei herczeg-szőlősi, kitűnő.
Dürr Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Eichler Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Farkasdi Gyula pozsonymegyei somorjai, alumnus.
Gerhard Lajos, komárommegyei kéthelyi, alumnus.
Günther Mihály győrmegyei győrvárosi.
Hackenberger Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Izsák Gyula nyitramegyei negyedi.
Karácsonyi Dániel pozsonymegyei rétéi.
Kesselbauer Ernő pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kis Géza győrmegyei réthei, alumnus.
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Knogler Gusztáv nyitramegyei radnói.
Krcs János nyitramegyei szeniczi, kitűnő, jutaloinkönyves.
Krupecz Vilmos turóczmegyei bisztricskai, nénjénél Pozsonyban. 
Mészáros Gábor komárommegyei banai.
Müllner Mihály pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Németh János pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő, jutalomkönyves. 
Patkó Dezső komárommegyei apácza-szakálosi, alumnus.
Pázmán Ádolf komárommegyei aranyosi.
Podmaniczky Gyula báró, pestmegyei aszódi, kitűnő.
Raksányi Antal, nyitramegyei verbói, eltávozott October végén- 
Stein Bernát turóczmegyei bellai.
Steiner Ignácz nyitramegyei szelőczei, kitűnő, jutalomkönyves. 
Steiner Victor nyitramegyei szelőczei, kitűnő, jutalomkönyves. 
Szauber Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Szavics György torontóimegyei nagybecskereki, kitűnő.
Vargha Károly komárommegyei lakszakálosi 
Vida Dániel komárommegyei nagykeszii, kitűnő.

Második gymnasiumi osztály tanulói.

Abeles Miksa pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Adler Bernát pozsonymegyei dunaszerdahelyi pr.
Assmann Károly ausztriai bécsi, nagyatyjánál Pozsonyban.
Bekker Lajos mosonymegyei zurányi, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Bóday Gyula komárommegyei kisigmándi.
Borsos László komárommegyei kocsi.
Csorba Károly komárommegyei nemes-ócsai.
Detrich Olivér nógrádmegyei ipoly-kiskéri.
Diamant Sámuel pozsonymegyei spáczai pr.
Geyer János felsőausztriai tenningi, szüléinél Pozsonyban, kitűnő. 
Grisza Gyula pozsonymegyei dunaszerdahelyi, árvafi-intézetben. 
Grünenwald Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi, kit. jutalomkönyves. 
Heufel János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Heufel Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Hirschmann Kristóf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Horváth Mihály győrmegyei dunaszentpáli.
Jeszenszky Béla nyitramegyei galgóczi, kitűnő, jutalomkönyves. 
Kiessig Endre pozsonymegyei bazini, alumnus, kitűnő-
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König Hngo pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kostyál Gusztáv nyitramegyei vágujhelyi.
Krebesz Ferencz pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kronberger Károly pozsonymegyei tejfalvi, Szeleczky-ingyenes, kitűnő. 
Lanstják Pál nyitramegyei felsőzelei.
László János komárommegyei kocsi.
Leinwather György pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Neugebauer Albert nyitramegyei radosóczi, kitűnő.
Pőcze Lajos komárommegyei kocsi, kitűnő.
Pollák Gyula pozsonymegyei dunaszerdahelyi pr.
Popper Emil pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Popper Simon pozsonymegyei galantai pr.
Samarjay Pál komárommegyei révkomáromi, Pozsonyban szüléinél. 
Schaden Sándor pestmegyei váczi, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Schiller Adolf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Schnell Gusztáv ausztriai bécsi, szüléinél Pozsonyban lakó.
Sperl Frigyes pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Spiegel Miksa mosonymegyei nezsideri pr.
Steiner Armin pozsonymegyei galantai.
Stinner Sándor komárommegyei csépi, Veszprém-Szapáron lakó.
Svehla Gyula nógrádmegyei turicskai, kitűnő.
Tanító Kálmán pozsonymegyei zsigárdi.
Teszák Gyula, nyitramegyei szeniczi, Pozsonyban szüléinél, kitűnő. 
Tischler János mosonymegyei gálosi, alumnus, kitűnő,
Tóth Kálmán komárommegyei izsapi.
Valkó Árpád nyitramegyei szolcsányi, Pozsonyban szüléinél.
Valkó Géza nyitramegyei szolcsányi, Pozsonyban szüléinél. 
Waltersdorfer Ernő pozsonymegyei bazini, kitűnő.
Zlocha Mihály nyitramegyei pritrzsdi, alumnus.

Első gymnasiumi osztály tanulói.

Beck Emil pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Biró Elek pozsonymegyei alistáli.
Brukner János pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Bunzel Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Czirók János komárommegyei nagytanyi.
Deák Gyula nyitramegyei farkasdi.
Décsy Kálmán nyitramegyei negyedi.
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Deutsch Móricz pozsonymegyei sándorfi, szüléinél Pozsonyban. 
Dobrovics Tivadar pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Erdélyi Gáspár komárommegyei bökipusztai.
Erdélyi József komárommegyei révkomáromi.
Eazsetzán István pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett februáriusban. 
Fink Kristóf pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Geduly János pestmegyei pestvárosi, kitűnő, díjas.
Goschenhofer Adolf pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Grünsfeld Henrik pestmegyei pestvárosi, elment September 12. 
Heydner Ferencz ausztriai bécsi, Pozsonyban szüléinél.
Heydner Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Jeszenszky Géza nyitramegyei csejtei, kitűnő, díjas.
Kocsis Béla pozsonymegyei somorjai, kitűnő, díjas.
Kopócs Mihály komárommegyei kolosnémai, elment februárius elején. 
Kostyál Albert pozsonymegyei pozsonyvárosi, alumnus.
Lakner Károly pozsonymegyei pozsonyvárosi.
László Kálmán pozsonymegyei hidvégi.
Mannsberg'Adolf baranyamegyei pécsvárosi, Pozsonyban szüléinél. 
Mikolay Móricz komárommegyei nagymegyeri.
Mokos Gyula komárommegyei kolosnémai, kitűnő, díjas.
Mosóczy Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi, kitűnő.
Nagy Vilmos komárommegyei aranyosi.
Pauer Lajos pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Kosenberger Armin pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Sáli Ágoston sopronmegyei rusztvárosi.
Schmidt Lothár pozsonymegyei pozsonyvárosi.
Steinhöfer Gyula pozsonymegyei pozsonyvárosi, kilépett.
Stern Lajos alsóausztriai bécsvárosi, kitűnő.
Stiegelmabr János mosonymegyei gálosi, alumnus.
Stinner István komárommegyei csúzi.
Szalay Gyula győrmegyei kispéczi.
Szeberényi Lajos békéscsabai születésű, Pozsonyban szüléinél.
Szente Elek febérmegyei csőszi.
Szokolóczy János trencsénmegyei zay-ugróczi, alumnus.
Tóth Géza komárommegyei nagytanyi, kitűnő.
Vályi Lajos komárommegyei perbetei.
Végh Béla komárommegyei szilasi.
Wallner Sándor pozsonymegyei pozsonyvárosi.



Igazgatói jelentés a lyceum állapotáról.

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

Tanügyi senatoroknl működének Jeszenszky József úr elnöklete 
alatt a helybeli lelkészek: Geyer János, esperes, Raabe Ágoston, Sze- 
berényi Lajos; ezen választott tagok: Dobay Ágoston, Fink György, 
Gesell János, Kesselbauer György, Kobányi Mihály, Kosziba Áriám, 
Mayer Mihály, Murmann Vilmos, mélt. Osztroluczky Miklós, Pauschen- 
wein Endre, Samarjay Károly, Schiller Károly; hivatali állásuknál 
fogva: a lyceum igazgatója, Lehr Zsigmond és Szekcső Tamás sennek 
elhúnyta után Hammerschmidt Károly tanárok, Korcsek Zsigmond, a 
polgári tanodák igazgatója és Pollreiss Pál tanító.

A tudományokat előadák a theologusoknak : Boleman István, 
Lichner Pál, Emerítzy Lajos, Szeberényi Lajos, Csecsetka Sámuel, 
Liska Sámuel és Kámory Sámuel tanárok; a gymnasiumi tanulóknak: 
Gräflich József Frigyes, Fuchs Albert, Lichner Pál, Emerítzy Lajos, 
Szeberényi Lajos, Bothár Dániel, Liska Sámuel, Michaelis Vilmos, 
Kámory Sámuel, Hammerschmidt Károly és Lehr Zsigmond rendes 
tanárok. Szekcső Tamás tanóráit betegsége alatt az első félévben és 
elhúnyta után a nyári félévben az első osztályban nagyobbrészint 
Bőhm Károly theologus helyettesítő, a természetrajzban ugyancsak az 
első osztályban Grailich tanár az egész tanéven át. A negyedik osz
tályban a természettant Fuchs tanár adá elő, a harmadikban pedig a 
nyári félévben Bothár tanár tisztitársi szívességből. A szépírást (az 
1. és 2. osztályban) tanítá Bekker Ádám, az éneklést Rosenkranz 
Károly cantor, a rajzolást König Hugo, a franczia nyelvet Christ 
René, nyelvoktató.

A tanári karból az életnek és halálnak ura a férfikor viruló 
teljében áldott sikerrel működő Szekcső Tamás tanárt szólítá ki.
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S z c k c s ö  T a m á s

született 1830. évben december 17. Sáros megyében, Laposfalván. 
Édes atyja Szekcsik György, előbb laposfalvi, utóbb, 1831. év óta 
kassai evang. szláv lelkész volt. Elemi oktatásban atyja házánál és 
az ottani evang. iskolákban részesült. 1842. évben a magyar nyelv 
jobb megtanulása végett Miskolezra, az evang. algymnasium első 
osztályába küldetett. Onnan átment az eperjesi collegiumba, a hol 
ernyedetlen szorgalommal a gymnasium felsőbb osztályait végezte. 
A philosophiának második szakát már Pesten a királyi egyetemen 
hallgatta, hol azután kedvelt szaktudományául a mérnökséget vá
lasztotta, leginkább a végett, hogy az annyira megszeretett termé
szettudományokat annál jobban tanulhassa.

Örömmel és hálás érzelmekkel emlékezett gyakran azon 
időről (1849 —1850), melyet Pesten Markovics A. udvari tanácsos úr 
házánál mint házi nevelő töltött. A franczia nyelvben, zongorázás
ban, éneklésben s általában a finom körű társalgásban leginkább ott 
képeződött.

Mint a mérnöki szaknak elsőévi hallgatója Petzval, Jedlik 
és Weisz alatt tanulva Bucsovszky kereskedő úr házánál nevelős- 
ködött. Akkor kedvelte meg a mennyiségtant, kivált a felsőbbet, 
annyira hogy utóbbi évei vágyainak főbbike az lett, valamely kül
földi egyetemet felkereshetni és ott ügyes mathematicusnak és sza
kát teljesen értő építésznek vagy mérnöknek kiképeztethetni. Ezen 
óhaját azonban szegénysége miatt nem teljesíthette. Ismét csak házi 
nevelőnek ment Veres Pál úrhoz Vanyarczra, hol 1851—1854-ig a 
ritka miveltségü s szerencsés tapintatú Veres Hermina született 
Beniczky házi asszony vezetése mellett szellemdús leányának, mos
tani Eutkay Szilárdka asszonyságnak kiképezésén ritka hűséggel és 
szorgalommal fáradozott. I tt  békében készülhetett a mérnöki szi
gorlatra, melynek sikeres kiálltával a pesti egyetemtől a mérnöki 
oklevelet elnyerte. Itt háborítlanul tanulmányozó a földleírást történe
lemmel és a természetrajzot, itt olvasá és értelmező müveit családi 
körben Humboldt Kosmosát, itt élvezé valóban a zenének és egy 
költőileg ihletett életnek boldog óráit. A „Szer  ele m i a u t “, költe
ményeinek kiadott kis szemelvénye életének e szakában keletkezett.
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Vanyarczról Pestre térvén Gosztonyi úrnak derék újához szó- 
líttatott házi nevelőnek, kitől azonban már martiusban 1855. évben 
Selmeczre, az evang. lyceum részéről mathematika és physika tanárá
nak hivatott. I t t  másodfél évig elismeréssel és köztetszéssel működvén, 
összekelt Eisenmayer Natália úrhölgygyel és átköltözött vele 1857. 
évben Pozsonyba, hol időközben a lyceum reáltanárának megválasz
tatott.

Mielőtt tanítását itt megkezdené, régi óhajtásának engedve 
beútazta a déli Németországot és sok tapasztalással meggazda
godva tért vissza pozsonyi tanárságát megkezdendő.

Itt a gymnasium alosztályaiban tanította tíz éven át a földraj
zot, a természettant, a latin, magyar és német nyelvtant, a keres
kedelmi számtant és az ügyleti irályt. Képviselője lett ekképen azon 
eszmének, hogy az algymnasium az alreál tanodával egyesíttessék és 
így a humanismus a realismus által kiegészíttessék. Kedvencz tanítása 
itt is a természettudomány maradt, melynek áldásos eredményeit 
mind tanítványai mind ügybarátai méltányolák és elösmerék. Ta
nítási eljárásának főjelleme volt a nyájas szelídség és a higgadt meg- 
gondoltság. Mennyire fáradozott nemes feladatának elérésében, csak 
azok méltathatják teljesen, kik hasonló körülményekben ugyanazon 
czélokra törekszenek.

Tevékeny életének és sok fáradalmainak főnehézsége azonban 
másban és máshol akadt, — az iskolán kívül, hol ki nem nyughatott, 
hol sok tanári kötelességén felül még magántanításra is kényszerítte- 
tett. Tudományának és oktatói ügyességének és nemes törekvésének 
legszebb példáit a magántanításban tüntette fel, érettebb fogékony
ságra találván tanulóinál és a szülők által is közvetlenül elismertetvén. 
Csak az volt kár benne, hogy testének ilyetén túlfeszítése miatt dús 
tartalmú oktatása, mind lyceumuiikban mind azon kívül, nem sokára 
megszakasztatott és kora halála által végkép megszüntetett. Már 
évek óta érezé a beszélésnek nehézségét és az okozta testi fájdalmait. 
Orvoslása talán nem volt a legczélszerűbb, a baj torkából tüdejére 
szállott és fél óv alatt odasínlett.

Így elvesztettük a jó tanárt, a lelkes házitanítót, a gondos csa
ládatyát, a nemes barátot, a jó hazafit. A honban a tudományt elő
mozdítani, — a mennyire tőle is kitelik — az volt főoka kitörő tüdő
bajának. Szülővárosának évek óta gyűjtött földtani kutatásait végleg 
feldolgozandó és azokat gyarapodott ismereteivel meggazdagítva a leg
közelebb tartandó természetvizsgálói gyűlésén közlendő, — újlag ke-
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reste fel Kassa környékét s összejárá három négy forró nyári napon át 
izzadva, átliülve és kikimerülve. Onnan Rimaszombátra sietett, hol 
azonban kitörő betegsége miatt le kellett feküdnie. Pozsonyba érkez
vén, tüdőbaja már jóra nem mutatott, sőt szomorú fordulatot vett, 
és igy féléven át tüdővészben szenvedvén folyó évi januárius havának 
28-ik napján életének 38. évében boldogabb létre átszenderült. Három 
kis hja, neje s az egész lyceum gyászolja kora elhunyták

Béke hamvainak!
Az 1866/7. tanévi tanuló ifjak közöl még a múlt szünidő alatt 

halt meg K r a h u l e c z  József hitjelölt otthon, Sz uc há ny i  Endre 
másodéves theologus rokonainál Nógrádmegyében és M o l i t o r i sz  
János hitjelölti szigorló szüléinél. — M o l i t o r i s z J á nos  szüle
tett 1844-ik évben Nbgrád megye Lest nevű helységében. Első 
elemi oktatásban ugyanott részesült, mely körülmény, — édes atyjá
nak épen az ifjú temetésekor tett közlése szerint, — magába az ifjú 
kebelbe a tudományok elemeivel a feloszlás csiráját is ültette. A csa
ládnak a helységtől távoleső lakása kényszerítette a gyermeket liosz- 
szasabb, erőltető gyalogolásokra, mit a vidor kis fiú — édes atyjának 
ama nyilatkozata szerint — oly tűzzel tett, hogy a szívdobogás ve
szélyes baját magára zúdította. — Felüdiilte után szüléi őt, mivel jó 
tehetségeket és tanulási hajlamot fedeztek fel benne, Rimaszombatba 
küldék; hol az előkészületi és a gymnasium első két osztályát zsenge 
tehetségeihez képest kitűnő sikerrel végezte. — Innen Selmecz városá
nak alkalmasabb fekvése szüléit azon határzatra bírta, hogy őt tanul
mányai folytatására ide hozták. A gyermekből ifjú lett, mint testi- 
úgy lelkileg is : maturált jó sikerrel.

A pályaválasztás komoly fordúlópoutján átesni segítette őt haj
lama, megegyezvén szüléi kívánságával. Theologussá lett a pozsonyi 
lyceumban. Tanárai vezetése alatt különösen a gyakorlati theologiai 
tudományokban lelte kedvét, s ezek tanulmányozásának szentelte is 
idejének legnagyobb részét, a nélkül, hogy az elméletieket elhanya
golta volna. Legforróbb óhaja az volt, hogy sikeresen letevén a 
candidatusi szigorlatokat, magát külföldön egyházának és hazájának 
hasznos munkásává kiképezhesse. Az 1866/7-iki tanév téli felében 
azonban az elfojtott betegség újra kezde jelentkezni. Az orvosi ápolás 
újra — bárcsak rövid időre, — vissza adta őt tudományos pályájának. 
Téli vizsgálatait dicséretes eredménynyel tette, de ezek lefolytéval 
állapota oly roszra fordúlt, hogy húsvétig kénytelen volt Pozsonyban 
betegen feküdni. Husvétkor orvosi tanácsra elnapolta szigorlatait,
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s szüléinek ápoló karjaiba távozott. Baja azonban nőttön nőtt, s az 
ifjú 1867-ik évi augustus havában szívszakadásban halt meg.

1868. évi április 12-dik napján pedig Fabi nyi  Béla érettségi 
tanulónk hányt el Pesten szüléinek karjai között. Bizony sok jónak 
bánatára hunyt el ezenszintoly jeles elmetehetségü mint nemes jellemű, 
a legszebb reményekre jogosító fiatal hazafi. Más vigaszunk nincs, 
mint öv oi &eot cpdovaiv, unodvr\rr/.u véog. Pályatársai benne egy 
nemes példa veszteségét fájlalják, tanárai a legkegyeletesebb tanít
ványét.

Méltóságos gróf P á 1 f fy J á n o s  úr ezen tanévben igen fényes 
bizonyságát adá nagylelkűségének a lyceumi tanuló ifjúság iránt. 
Engedje meg alapítványlevelét ide igtatnom:

Tekintetes lyceumi igazgatóság!

Gróf Zichy Ferencz ő nagyméltóságának haszonbérbe adván 1867. 
évi augustus első napjától számítandó három évre a körtvélyesi 
határban vadászati jogomat, évenként, félévi utólagos részletek
ben fizetendő kétszáz o. é. forintért, ő nagyméltósága köteles e 
haszonbéri összeget a bérlet ideje alatt félévenként mindig 
februárius és augustus első napján a pozsonyi evang. Lyceum 
pénztárába lefizetni.

Midőn ezen haszonbéri összeget a pozsonyi evang. Lyceum 
pénztárába az egész bérlet idejére, t. i. 1867. évi augustus 
elsejétől 1870-ik évi julius utoljáig felajánlanám s adomá
nyoznám; ebbeli adományomat azon feltéthez kötöm, hogy az 
érintett kétszáz forintnyi haszonbéri összegből évenként 
150 forint, ötven forintos díjakban, három pozsonyi lyceum- 
beli oly szegényebb sorsú ifjak jutalmazására fordíttassék, kik 
szeplőtelen erkölcsös magaviselet mellett a phys i c a  és a l 
g e b r a  tanokban legkitűnőbb osztályzatra érdemesíttetnek, a 
jutalmazandók kijelölésére a lyceumi tanári kart, s a jutalomdíj 
kiosztására a pozsonyi evangelicus conventet hatalmazván fel.

A haszonbéri 200 forintból még fönmaradó 50 forint pedig 
az idén Elimo Mihály, pozs. kath. főgymnasiumbeli tanuló szá
mára, főpénztárnokom Heimlich Lipót úrnak fizettessék ki, a
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hátralévő két évre ezen 50 forint iránt föntartván további ren
delkezési jogomat.

Teljes tisztelettel maradván a t. lyceumi igazgatóság 
szolgája Pozsonyban april hó 6-án 1868.

P á l f f y  János.

A tanári kar ezen első alkalommal a legérdemesebbek kijelö
lését a nyolczadik, hetedik és hatodik osztálybeli tanuló ifjak szava
zására bízta. A nyolczadik osztálybeliek Dobrovics Mátyást, a hete
dikbeliek Puchs Károlyt és a hatodik osztálybeliek Theiss Jánost aján
lották mint a physikában és algebrában legjelesebbeket.

így ezen jutalom e három kitűnő tanulónak adatott, egyenként 
ötven forinttal.

Az áldott emlékezetű Schimkó Dániel  hittudor és theologiai 
tanár végrendelete által főtanodánk oly örökségnek birtokába jutott, 
melyen velünk minden igazlelkű hitrokon örvendeni fog. Ezen megbe
csülhetetlen könyvkincsen kívül a lyceumi könyvtár még vételek és 
adományok által gyarapodott.

Az országgyűlés nyomtatványaiból egy példányt kaptunk. A 
magyar tudományos akadémia minden új nyomtatványból adott egy- 
egy példányt. Néhány pesti könyvárus a nála megjelent tankönyvek 
példányaival kedveskedett. Zsigmondy tanár örökösei több kötetnyi 
könyvet, akadémiai füzetet s egyéb kéziratfélét adományoztak.

Fuchs Tivadar fiatal geológus, a bécsi cs. kir. ásványgyüjtemény 
őrsegéde, e czimü zsenge müvét 2 példányban ajándékozta: „Geolo
gische Studien in den Tertiärbildungen des Wiener Beckens.“ Separat
abdruck aus dem Jahrbuch der k. k. geologischen Keichsanstalt 
1868. Nr. 2.

A physicum museum részére nagyobb értékű szerek ezen tanév
ben ugyan nem szereztettek, hanem mintegy 360 for. ösz\eggyüjtetett 
a jövő tanévre kilátásba tett nagyobb vételek fedezésére.

A hazai gyámintézeti egylet tőkéjét a pozsonyi evang. lyceum 
ifjúsága évek óta buzgólkodott gyűjtések által gyarapítani. 1867. évi 
October hónapban Emeritzy Lajos tanár buzdítása folytán többekben, 
azon gondolat támadott, miszerint jó volna, az e czélra adakozókat 
egyletté összpontosítani egy fiók gyámintézet alkotása által.
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E czélból minden osztályban három képviselő, azaz egy gyűjtő 
és két ellenőr választatott; ezek köréből háromtagú bizottmányt 
választottak, névszerint: Dobrovics Mátyást, Podmaniczky Elemért 
és Stiegler Lajost, kik az alapszabályok szerkesztésével bizattak meg.

Ezek a megbízatásban eljárván ezen szabályzatot javasiák:
1. Az egyletnek czélja, szűkölködő evang. egyházakat és tan

intézeteket hazánkban felsegíteni.
2. A segélyezés szabadon felajánlott és havonként gyűjtött pénz

összegek által történik az „Egyetemes evang. egyh. gyámintézet alap
szabályai értelmében.“

3. Az egylet tagjai mind azon lyceumi tanulók, kik az iskolai 
év folytán bármily pénzösszeggel az egylet czéljához járulni készek.

4. Az egylet tagjai tagokul minden tanév kezdetén az által 
bizonyulnak be, hogy az osztályukbeli képviselőnek választásában 
részt vesznek.

5. A gyámintézet tagjai vagy pusztán adakozók és mint olyanok 
választók és választhatók, vagy pedig kezelők és mint ilyenek kép
viselők.

6. A lyceumnak minden egyes osztálya gyámintézeti tagjai által 
és azok köréből választ magának évenként egy gyűjtőt és két ellenőrt; 
azok a rendes gyűléseknek tagjai és az osztálynak döntő szavazattal 
biró képviselői.

7. Az egylet havonként (első szombat napján 11 órakor) egy 
tanár elnöklete alatt tartja rendes gyűléseit, melyeken az egyletnek 
nem-képviselő tagja is mint hallgató jelen lehet.

8. A gyűjtők a havi gyűléseken beadják a pénzöszleteket, bemu
tatván az illető ellenőrök által átvizsgált és aláirt íveiket és beírják az 
összeget nevök hozzámelléklésével az évi számlába.

9. Az évi számla, valamint a begyült pénz is, a tanárelnöknél 
marad mind addig, míg az egylet képviselősége liatározatilag vele a 
kitűzött czélra nem rendelkezett.

10. A gyűjtött pénznek hová fordítása és elküldetése az egylet
nek alapszabályaitól függvén, annak értelmében képviselői megfogják 
határozni, hogy hová és mennyi fordíttassék a szabad rendelkezésük 
alatt álló összegből.

11. A gyámintézeti gyűléseknek elnöke egy a tanári kar által 
e czélra megválasztott tanár.

12. A gyűléseknek rendes határozatai egy, az egylet képviselői
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által, magok köréből választott jegyzőtől külön jegyzőkönyvbe igtatan- 
dók, és hitelesítésük után az illetők által teljesítendők.

13. Az egyletnek jegyzőkönyve a jegyzőnél marad, ki azt az 
iskolai év végével az igazgatónak megőrzés végett átadja.

14. A havonként befolyt segélypénznek összege is rendesen a 
jegyzőkönyvbe beigtatandó, és az elnök által aláírandó.

15. A gyűjtő osztályában mindenkor gyüjtőivet fog magánál 
tartani, melyen az adakozók adományaikat beírhassák.

16. Általában a gyűjtők és ellenőrök kitelhetőleg azon lesznek, 
hogy osztályukban a gyámintézeti czélnak éber figyelemben tartása és 
meleg felkarolása kieszközöltessék és fóntartassék a nélkül, hogy bár
minemű eszközökkel a szabad adakozás megszoríttatnék.

Ezen szabályzat értelmében a tanév végén a rendelkezésre 
álló összeg harmadának hová fordítása, egy, az elnök által kibocsátott 
aláírási íven, szavazás útján eldöntetett, és pedig az elnök által 
ajánlott selmeczi lyceum, eperjesi collegium és oroszvári templom 
felsegélésére. Köröztetvén az ív, 22 szavazat közöl az eperjesi colle
gium 11 szavazattal (a selmeczi lyceumra esett 4, és az oroszvári 
egyháznak jutott 7 szavazat ellenében) megnyerte a múlt évben és az 
1867/8-ban gyűjtött pénzösszeg harmadát.

Az 1866/7-ről maradt az ifjúság által elosztandó 1/i 38 írt.
abból a theo logusoké.............................................. 8 „

marad . 30 frt.
Harmada az 1867/8-bau gyűjtött 51 frt.-nak . 17 „

Elosztandó összeg . 47 frt.
Elhatároztatván, hogy az eperjesi collegium kapja megalyceumi 

gyámintézet rendelkezésére álló 47 o. é. forintot, a jegyző távolléte 
miatt felszólíttattak Stiegler Lajos, pénztárnok, és Dobrovics Mátyás 
ellenőr az elnök által a lyceumi gyámintézet jegyzőkönyvét rendbe 
hozni és működését az 1867/8-diki tanévben a fennérintett 47 frt. 
rendeltetése helyére elküldésével bevégezni, az illető nyugtatvány a 
jegyzőkönyvhez fogván mellékeltetni.

A már hat év óta fönálló g y o rs írá sz a ti  körben ez idén is gya
koroltattak magyar és német gyorsirászatban a lyceumi tanulók. 
Elnöke Emerítzy Lajos tanár.

A magyar osztályt vezették Wagner Lajos és Honéczy Ödön 
theologusok, a németet Lichtenstern Ignácz, hetedik osztálybeli 
tanuló.
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Sajnos azonban, hogy ezen szintoly hasznos, mint szép művészet 
iránt még sokan nagy közönynyel és alaptalan előítélettel viseltet
nek s nem látják be annak sokoldalú hasznát, miről Gawtres, angol 
tudós, azt mondja, hogy „a politikai történelemben fehér lap tá
madna, ha csak egy hétig is függesztetnék föl a gyorsirászok mű
ködése. “

A theologusoknak való akadémiai törvények megalkottattak és 
december elején életbe léptek.

A theologus önképző kör Boleman tanárnak elnöklése alatt 
működött.

A hitjelölti szigorlatok tavaszi fele április 14., 15. és 17. napján 
tartatott, a nyári junius 22., 23., 24., 25. és 26.-kán. Három 
theologus, ki külhoni akadémiákon tanulmányozott, Junius 29-dikén 
külön szigorlóit. 6 jelölt kitűnő érdemfokozatú, 4 jeles, 6 jó, 1 ki
elégítő. Két szigorló theologus elégtelen tudománya miatt még 
1 évi tanulmányozásra útasíttatott.

A theologiai tudományokból a télszaki szigorlatok januárius 13— 
31-dikéig tartattak, a nyári féléviek junius 10-dikétől 27-dikéig.

A gymnasiumi osztályok vizsgálatait első félévben januárius 
20—31-dikéig, a második félévben junius 13—25-dikéig tartottuk.

Az érettségi vizsgálat eredménye 7 kitűnő, 28 jeles, 41 jó, 
18 kielégítő érdemfokozat. 8 ifjú 1 évre bukott, 9 pedig három 
hónapi alaposabb készülésre útasíttatott. Néhány tanulónk betegség 
miatt halasztotta el, az érettségit többen, igazgatói tanácsnak en
gedve, részint végképen elállván más pályát választottak, részint 
pedig húzamosabb és alaposabb előkészülésre birattak.

A magyar önképző kör igen szép rendezetű örömünneppel 
fejezte be ezen tanévi munkálkodásait junius 7-ik napján.

Junius 21-ikén nagyszámú hallgatóság előtt a német önképző 
kör tartá örömünnepét kedves emlékezetben maradó eredménynyel.

A szláv és a szerb tanuló ifjak Liska Sámuel vezértanár 
ügyelete alatt folytaták hetenként egyszer önképző munkálataikat.

A görög keleti orthodoxos vallású tanulókat t. Lazarevics Lu- 
cianus hieromonachus és szentszéki ülnök junius 17-ikén vizsgálta 
ünnepélyesen és osztályozta a vallástanból.

Mózes vallású tanítványaink Liber Náthán, helybeli alrabbi 
oktatásában részesülvén, junius folytán, tették többnyire igen jó si
kerrel a vallásiam vizsgálatot.
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A Roth-Teleki Johanna grófné által alapított ösztöndíjban 
ezen tanévben 1G theologus részesült.

Egyetemi stipendiumokul 2000 forintnál több osztatott ki, s 
mégsem jutott mind annak, ki reá szorult volna, minthogy szo
katlanéi nagy számmal látogaták tudománykedvelő jeleseink az 
1867/8 tanévben a németországi egyetemeket.

A többi stipendiatusok és másféle díjasok és jutalmazottak a 
tanulók névsorában láthatók.

Kohányi Mihály oktatásügyi tanácsos úr, mint már 6 év óta, 
úgy ez idén is egy aranyat adományozott egy szegény jeles tanuló 
serkentésére. Ez Stiegler Lajos jeles érett tanítványunknak jutott.

A köztápintézetben ezen év folytán 131 tanuló élelmeztetett. 
Élelmi díj a nagyobb 36 for. 26 kr. az első ízben belépők részéről, 
a kisebb díj 21 fr. 26 kr. és 2 for. drágasági pótlék volt. Ephorus 
1867/8 Hammerschmidt Károly tanár volt, 1868/9-ben Lehr Zsig- 
mond tanár lesz ephorus.

A Skaricza-convictusban 48 jótéteményes élelmeztetett. Epho- 
rusa Kámory Sámuel tanár.

Saját testgyakoroldánk nem lévén, Martinengo Nándor aka
démiai testgyakorlász intézetébe jártak azon vagyonosabb tanulóink, 
kik a 6 forintnyi évi tandíjat fizetni bírták.

Külön díjazott rajztanulásban és franczia nyelv tanulásában 
jelentékeny számú tanulóink vettek részt.

Az 1868/9 tanév September elsején kezdődik.
Lyceumi igazgató ez évi augustus első napjától kezdve a sze

rencsés tapintatú, elismert tudomány ú és tekintélyű és osztatlan biza
lommal találkozó Fuchs Albert tanár, „notus in fratres collegas 
animi paterni, quem benignum numen et curae sagaces expediunt 
per acuta muneris.“





Tanári szem élyzet az 1867/8-ik tanéviben.

Tanár neve, életkora
h i v a t a l k o r a

tantárgy tanosztály óraszám ' összesen J e g y z e t
általán a lyceum- 

ban

Boleman István  
73 éves

50 27
hittan 
exeg. N. T. 
isagoge 
latin irály

theo
logia

5
4
3
1

13 A theologiai önképző kör 
elnöke.

Bothár Dániel 
51 éves 17 14 mathesis.

természett.
I.—IV.

II. III. V. VI.
12

7 19 Museumi őr.

CsecsetJca Sámuel 
50 éves 18 12

moralis
egyháztört.
encyclopaedia
észjog

theolo
gia

4
6
2
2

14

E m eritzy  Lajos 

45 éves
21 15

bölcselem 
didactica 
bölcselem 
latin nyelv 
történet

theol. 
theol. 

VII. VIII. 
V.
V.

2
2
4
6
3

17
V. osztály főnöke, a gyors- 

irászat elnöke.

Fuchs Albert
61 éves

31 23
physica
vegytan
mathesis

IV. VIII.
V.

V. —VII.

8
1
9

18 1868/9 tanévben igazgató; 
physicum museum őre.

Grailich József F rigyes  

71 éves
47 47

vallás
latin
magyar
német
történet
természetrajz

I. II. 
II. 
II. 
II. 
II.
I.

4
6
2
2
3
2

19 II. osztály főnöke

Hammerschmidt K áro ly  

29 éves
6 6

vallás
latin
magyar
német
történet

III.
III.

III. IV. 
III. 
III.

2
6
5
2
4

19
III. osztály főnöke, alum- 

neumi ephorus.

K ám ory Sámuel 
38 éves

12 12
héber exeg. ! 
bevezetés 
latin 
vallás

theol.
theol.

VI.
V. VI.

6
2
6
4

18 VI. osztály főnöke, 
Skaricza-convictus ephorus a.



Tanár neve, életkora
h i v a t a l k o r a

tantárgy tanosztály óraszám összesen J e g y z e t
általán a lyceum- 

ban

Lehr Zsigmondi 
27 éves

3 3 magyar
történet

V.—VIII. 
YL—VIII.

8
10 18

VII. osztály főnöke, a ma
gyar kör elnöke, 1868/9 
tanévben alum, ephorus.

Lichner Pál
51 éves 26 26

exeg. N. T.
latin
hellen

theol. 
VII. VIII. 
VII. VIII.

3
9
6

18
Gyógyíthatlan májbetegség 

miatt ideiglen nyugalomba 
vonult.

Liska Sámuel

43 éves 16 16
bibliai szláv
vallás
latin
történ, ném.

theol.
IV.
IV.
IV.

4
2
6
6

18
IV. osztály főnöke, a szláv 
és szerb önképző kör elnöke, 
a lyceumi könyvtár őre.

Michaelis Vilmos 
39 éves 15 15 hellen nyelv 

német nyelv
V,—VII. 
V.—VIII.

10
8 18 A német önképző kör 

elnöke.

Széberényi Lajos  

48 éves
18 4

symbolica
homiletica
practica
homil.-liturg.
vallástan

.

theol.
theol.
theol.

VII. VIII.

2
3
1
4

10
Magyar szláv lelkész, 

főkönyvtárőr.

Szekcsö Tamás 
38 éves

13 i i

latin
magyar
német
geographia
physica

I.
I.
I.
I.

III. IV.

6
3
2
3
4

18
I. osztály főnöke. 

Elhúnyt 1868. évi jan. 28.






