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A theologusoknak előadott tudományok.

1. A harmadéves theologusoknak tantárgyai.

Új szövetség magyarázata : a téli félévben az első korinthosi 
levél, a nyomtatott magyarázatos könyv fonalán, a nyári félévben 
a rómaiakhoz Írott levél a nyomatott magyarázatos könyv fonalán, 
hetenként 4 órában, tanítá Boleman.

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

hetenként 2 órában, füzetek szerint tanítá Szeberényi.
S y m b o lik  a, első félévben általános, második félévben rész

leges, füzetek szerint 2 órában hetenként tanítá Szeberényi.
H o m ile tik a i és katechetikai gyakorlatok, hetenként 1 óra. 

Szeberényi.
Keresztyén theologiai e rk ö lc s ta n  füzetek szerint, hetenként 

4 órában tanítá Csecsetka.
E g y h áz jo g , füzetek nyomán, hetenként 3 óra. Csecsetka.
B evezetés az ó szö v e tség b e , jelesül : általános bevezetés az 

ó szövetségbe, különösen a fordítások, talrnud és a maszora; az ó tes- 
tamentomi kánon keletkezte és megállapítása; az ótestamentomi kánon 
a kér. egyházban; az ótestamentomi szöveg mivolta. Bészletes beve
zetés az ószövetségbe, különösen : az ótestamentom történelmi könyvei, 
nevezetesen a pentateuchos. Füzetek szerint; első félévben hetenkénti 
2 órában. Kámory.

Ószövetség m a g y a rá z a ta :  I. Sam. 11— 15 rész. I. Móz. 1— 8 
rész. Zsóltár 51—63. Salamonnak példabeszédei, 24, 29, 30 rész. 
Ésaiás 47 —50 rész. 3 óra. Kámory.

2. A másodéves theologusoknak tantárgyai.

Keresztyén h i t ta n ,  Írott füzetek nyomán, az egész tanéven 
át hetenként 5 órában tanítá Boleman.
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Szentiräsi magyarázattan, írott füzetek alapján, első félévben 
3 óra. Boleman.

B evezetés az új szövetségbe, füzetek szerint, második félévben 
3 óra. Boleman.

Új szö v e tség  m a g y a rá z a ta , a harmadévesekkel közösen.
H o m ile tik a i g y ak o rla to k , 1 óra Szeberényi.

Egyéb közös tantárgyaik: a latin irály, 1 óra Boleman.
0  szö v e tség  m ag y a ráza ta , mint a harmadéveseknél.
B ev ezetés  az ó szövetsége, a harmadévesekkel közösen.
E g y h á z tö r té n e t  ókor, füzetek nyomán, hetenként 4 órában 

tanítá Csecsetka.
Bibliai a rch ae o lo g ia  : a salamonféle templom, a Zorobábel 

temploma, a N. Herodes temploma, a zsinagógák, az istenszolgálatot 
végző egyének, az áldozatok. 2 óra nyári félévben. Kámory.

3. Az elsőéves theologusok tantárgyai.
Új szö v e tség  magyarázata: a harmadévesekkel közösen. 4 óra 

Boleman.
B ö lc s é s z e t:  az elméleti, füzetek nyomán az első félévben 

3 órában; másodikban bölcsészet története 3 órában, Purgstaller sze
rint tanítá Emerítzy.

N ev e léstan , füzetek szerint és gyakorlati oktatástan, Pálfy 
könyve nyomán, 2 órában tanítá Emerítzy.

H o m ile tik a , füzetek szerint a téli félévben hetenként 3 órá
ban tanítá Szeberényi.

T udom ány ism e, a téli félévben füzetek szerint, 4 óra Csecsetka.
É sz jo g , a nyári félévbenGros-Greguss tank. nyomán, 4 óra Csecs,
E g y h á z tö r té n e t  közösen a második theologiai osztálybeliek

kel, 4 óra Csecsetka.
H éb er nyelv , Ballagi és Gesenius nyelvtanai nyomán. Gya

korlásul a Ballagi nyelvtanában találtató gyakorlatok 1—143 lapig. 
3 óra. Kámory.

B ib lia i a rc h a e o lo g ia  közösen a másodéves theologusokkal, 
a nyári félévben 2 óra Kámory.

A sz láv  nyelv következőképen tárgyaltatott a theologiai és a 
felgymnasiumi tanulókkal 2 csoportban :

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

2. irályi gyakorlatok, szavalás, az önképző intézetben. 1 óra Liska.



A gymnásiumi osztályok tantárgyai.

Nyolczadik gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a llá s ta n . Első félévben keresztyén hittan, másodikban er
kölcstan, Szeberényi Lajos tanárnak Írott füzetei nyomán, hetenként 
2 óra, tanítá Szeberényi.

2. L a tin  irók. Cicero de Officiis I, 1—28. Taciti Annales I, 
1—5. Horatiusból 60 óda. Minden második héten egyszer latin irályi 
gyakorlatok, 4 óra. Kámory.

3. H e llen  irók. Homeros Iliasa III. 1— 382, 449—461. VI. 
369— 529. Platon irataiból Apologia, Kriton, Protagoras 1-22, 34-40 
Hetenként 3 óra. Liska.

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

5. N ém et nyelv . Irodalom története a Hainbundtól az újabb 
időig, Pütz Vilmos Uebersicht der Geschichte der deutschen Litera
tur czimü tankönyve szerint. Olvasókönyv Weber Lesebuch zur Ge
schichte der deutchsen Literatur. Irályi dolgozatok 2 óra Michaelis.

6. T ö rtén e lem . Magyarok történelme, Horváth Mihály nagyobb 
tankönyve alapján. 3 óra. Lehr.

7. T e rm é sz e tta n . Fuchs tankönyve alapján. 5 óra. Fuchs.
8. B ö l c s é s z e t .  Lélektan, Beck tankönyve szerint. 2 óra Eme-

rítzy.

Hetedik gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

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

2. L a t i n  i ró k.  Horatiusból 40 válogatott óda, 4 epoda, 1 sa
tyra és néhány epistola. 4 óra Schleiffer.

. 3. H e l l e n  i ró k .  Xenophon Anabasisból a Schenkelféle kiadás 
szerint az V. VI, VII, VIII-dik szakasz. — Homeros Iliasból I,
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1—492: II. 1—484; III, elemezve és fordítva, részint könyvnélkül 
is betanulva. — 4 óra. Michaelis.

4. M a g y a r  n y e l v .  Irodalom története a legrégibb kortól 
Kazinczyig. Toldi tankönyve nyomán. Irályi gyakorlatok havonként,
2 óra. Lehr.

5. N é m e t  n y e l v .  Német irodalom története régi korától a 
göttingai Hainbundig, Pütz Vilmos tankönyve és Weber olvasókönyve 
nyomán. Irályi dolgozatok. 2 óra. Michaelis.

6. T ö r t é n e l e m .  Újkor a bécsi congressusig, Hunfalvv 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. 
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 .  Első félévben a mesziási kor, különösen az új
szövetség ismerete, füzetek szerint; második félévben egyháztörténet 
a reformatióig. Kézikönyv : Pálfy egyháztörténete. 2 óra. Szeberényi.

2- Lat in  nyelv . Cicero I, II, III, IV. beszéde Catilina ellen. 
Virg. Aeneid. V, VT, 1— 155. Az első félévben a nyelvtan ismétlése. 
Hetenkint egyszer irályi gyakorlatok és a második félévben hetenkint 
egyszer antiquitates és mythologia latin nyelven. 6 óra. Kámory.

3. H e l l e n  n y e l v .  A rendes (»igék hajtogatásának befejezése, 
a tu igék és rendhagyó igék; praeparatio, elemzés, fordítás szóval és 
írásban. Kézikönyv : Lichner P. hellen nyelvtana, és Schenkel : kis 
elemi olvasókönyve. — A második félévben még ezen kívül 6 mese, 
12 apróbb elbeszélés, 15 epigramma, és Xenophon Anabasisból, a 
Schenkelféle kiadás szerint az I. II. és III. szakasz. 4 óra. Michaelis.

4. Magyar  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. N é m e t  n y e l v .  Versmérték- és költészettan, nagyobbrészt 
Bone H. szerint; olvasmányok Mozart „Lesebuch f. 0. G.“ I. köteté
ből. Irályi dolgozatok 2 óra. Michaelis.
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6. T ö r t é n e l e m .  A középkor története. Kézikönyv : Hunfalvy 
János 2. kötete. 3 óra Lehr.

7. M a t h e s i s .  A l g e b r a .  Ellenkező mennyiségek. Hat műtétéi 
többtagú egész mennyiségekkel, osztékokkal, hatványokkal, gyök
mennyiségekkel. Egygyökű hatványok. Irrationalis mennyiségek. 
Egyenletek , első és másodrendüek, egy és több ismeretlennel. Geo
m e t r i a  : Szigorú határozása a geometriai fogalmaknak. Hasonlóság 
és azzal összeköttetésben lévő tételek. Algebrai kifejezése a geometriai 
törvényeknek és a kitalált jelzeteknek átalakítása. Kerület, terület, 
és testtartalomnak kitalálása jelzetekben. Gömbszeletek. 3 óra Fuchs.

8. T e r m é s ze t r a j z .  Első félévben rendszeres állattan, második 
félévben rendszeres növénytan. Kézirat nyomán, 2 óra. Bothar.

Ötödik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Általános bevezetés a szentirásba és részletes 
bevezetés az ó szövetségbe, 2 óra. Schleifer.

2. L a t i n  nyelv.  Livius második könyvét Kothert 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 en  nyelv.  A fő- és melléknév, névmás és számnév ra
gozása; a rendes hajtogatásit a igék jelenidői tője, az összevont igék, 
idetartozó darabok elemzése és fordítása szóval és írásban. Kézikönyv : 
Lichner Pál „Hellen nyelvtan“-a és Schenkl-Kis elemi olvasókönyve. 
4 óra Michaelis.

4. M ag y a r  nyelv.  Szvorényi könyve nyomán költészettan, vers
tan és a kisebb Írásművek. Olvasmányok, irálygyakorlatok. 2. óra Lehr.

5. N émet  nyelv.  Szókötés számos gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével, Rassmann tankönyve nyomán. Mager olvasóköny
vének második részéből válogatott darabok olvasása, fordítása, emlé
kelése. 2 óra. Michaelis.

6. T ör téne lem,  ókor : kellenek és rómaiak története a nép- 
vándorlásig. Hunfalvy János tankönyve első része nyomán. 3 óra. 
Emerítzy.

7. M ath es i s .  Általános fogalmak. Számoknak tulajdonai. Mé
rés. A szorzat és hányados tulajdonai. Közönséges és tizedes osztékok. 
Hatványozás. Gyöközés. Viszonyok és arányok. Reciprocus érték. 
G e o m e t r i a :  Geometrai rajzolásiam gyakorlások, szögletek. Trian-
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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 észe t r a jz .  Első félévben vegytan, Fuchs füzetei sze
rint. 2 óra. Fuchs. Második félévben ásványtan, Dorner könyve nyo
mán. 2 óra Bothár.

Negyedik gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l ás tan .  Hittan és erkölcstan, Tischer Vilmos tudor 
kátéja szerint, magyarítá Margócsy József. 2 óra Liska.

2. La t in  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, gerundium és supinum kellő 
használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schulz-Kis mondattana 
szerint. Jul. Caes. de bello gallico VI. elemeztetett, fordittatott is. 
Latin verstanból az elemi szabályok. Siebelis tirocinium poöticum-ából. 
7 szakasz Ovidiusból elemezve, fordítva és részint emlékelve. írás
beli dolgozatok hetenként 6 óra Liska.

3. M ag y a r  nyelv.  Összetett mondatok, körmondattan és 
irálytan. Imre Sándor tankönyve nyomán, folytonos Írási gyakorlatok
kal. Mértékes és hangsúlyos verstan. Költemények magyarázása s 
emlékelése. Olvasókönyv Erdélyi Indali P. III. 2 óra Hammerschmidt.

4. Német  nyelv.  Mondattan, Rassmann Ernő vezérfonala 
nyomán. Irályi dolgozatok. Olvasmányok elemzése, fordítása, váloga
tott darabok emlékelése Mager I. olvasókönyvéből. 2 óra Liska.

5. F ö ld r a j z  és tö r t én e le 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. Menny iség tan .  Ellentett mennyiségek. A négy első mívelet 
algebrai mennyiségekkel. Hatványok és gyökerek. Elsőfokú egyenletek 
egy ismeretlennel. Kézikönyv Mocznik-Szász. — A kör és a tömeg- 
mértan, Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

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

Harmadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Y a l l á s tan .  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 in  nyelv.  Schulz-Kiss syntaxisa szerint az esettan, a 
melléknevek és a névmások sajátságos használata, írás- és szóbeli for
dításokkal összekötve. Weller latin olvasókönyvéből I —VIII, XI—XIII 
szak. Cornelius Nepos életrajzaiból elemezőleg olvastatott : Miltiades, 
4—7 fej. Aristides, Pausanias, Cimon. Siebelis Tirocinium poéticumá- 
ból olvastatott és emlékeltetett 180 különféle mértékű sor és 15 
phaedrusi mese. 6 óra. Hammerschmidt.

3. M ag yar  nyelv.  Mondattan a tulajdonító ragig, példák 
készítése, irálygyakorlatok, szavalás, egyes darabok olvasása mon
dattani fejtegetés mellett, s költemények elemző olvasása s emlékelése. 
Kézikönyv sárospataki magyar mondattan, olvasókönyv Erdélyi Indali 
P. II. 3 óra. Hammerschmidt.

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

5. Tör ténelem.  A közép- és újkori történelem főbb eseményei 
s kitűnő féríiai. Térképek készítése. Kézikönyv : Zsilinszky II., Spruner- 
Brettschneider fali térképei használatával. 4 óra. Hammerschmidt.

6. Mennyi ség tan.  Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett 
hármas szabály. A kamat, százalék és tőke kiszámítása. Társasági, 
vegyítési és láncz-szahály. Kézikönyv: Mocznik-Szász. Sokszögek. 
Az egyenes oldalú idomok átalakítása s területök kiszámítása. A há
rom- és sokszögek hasonlósága. Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. 
Bothár.

7. T e r m észe t t an .  Első félévben az á s v á n y ta n  elemei. 
Kézikönyv : Dorner. 2 óra. Bothár. Második félévben t e r m é s z e t -  
t a n  : a testek közös tulajdonságai, külömbsége' és vegyjelenségei. Az 
oktatás folytonos kísérletek mellett az inductio tanmódszere szerint 
történt. Kézikönyv : Pisko-Kühn „Természettan“-a. 2 óra. Junker.
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Második gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

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

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

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

5. Föld ra jz .  Európai államok, Batizfalvi tankönyve szerint, 
első félévben. Ókori  tö r t én e le m ,  Zsilinszky életrajzai szerint, 
második félévben 3 óra. Grailich.

6. M ennyi ség tan.  A négy első mívelet tizedes törtekkel s 
többnevü számokkal. Mértani viszonyok és arányok. Kézikönyv : 
Mocznik-Szász. Három- és négyszögek. Mocznik-Szabóky szerint.
3 óra. Bothár.

7. Te rmésze t ra jz .  Első félévben madarak, hüllők és halak, 
Dorner tankönyve nyomán. Második félévben növénytan, jobbára néz- 
letileg. 2 óra. Bothár.

8. Szép i rá sza t .  Másodfél óra hetenként, tanítá Bekker.

Első gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l lá s t an .  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 vezérfonalúl; 2 óra Grailich.

2. L a t in  nyelv.  Schulz Férd. latin nyelvtana és gyakorló
könyve szerint : az öt declinatio a nemi szabályokkal, az adjectivum 
comparatiója, a pronomen és ragozása, az ezekhez tartozó fordítmá- 
nyokkal és gyakorlatokkal. 6 óra. Junker.
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3. M agya r  nyelv.  Az alaktan elméletileg és gyakorlatilag 
tárgyalva; nyelvtani elemezés és emlékelés, a fordítás Dlhányi olvasó
könyvéből. A haladók minden 14 nap saját irálygyakorlatokat dolgoz
tak házi munkaképen. 2 óra. Junker.

4. N émet  nyelv. Bassmann „német nyelvtana“ és Mager 
„olvasókönyve“ szerint tárgyaltatott, mint a magyar. 2 óra. Junker.

5. Földr a jz .  A föld általános topographiája, Bellinger-Fényes 
kézikönyve és Stieler atlasza szerint, térképek rajzolásával egybekötve. 
3 óra. Junker.

6. M en n y i ség t an .  A négy első mívelet egész számokkal és 
közönséges törtekkel. Kézikönyv : Mocznik-Szász. Vonalok és szögek. 
Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. T e r m é sze 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. Szép i rá sza t .  Másodfél óra hetenként, vezeté Bekker.



A lyeewni tanuló ifjúság névsora.

Harmadéves theologusob.

Botkár Ede zólyommegyei beszterczebányai, Al.
Czinkoczky Márton békésm. szarvasi. Al.
Fabriczy János bácsm. bajsai, — Al. BT.
Gamauf György pozsonym. pozsonyi, BT.
Goschenhofer József pozsonym. pozsonyi.
Hrdlicska János nyitram. holicsi, Sk.
Humenyik Soma békésm. szarvasi, Al.
Kvasz Sándor békésm. csabai, Al.
Láng Károly békésm. csabai, Al. alsenior. BT.
Lesko Béla pozsonym. felsőszelii, Sk.
Margócsy Kálmán nógrádm. tugári, Al.
Maróthi János nógrádm. csehbrezoi, Al. senior. BT.
Neczkár Nándor nyitram. szakolczai, Al.
Biesz Károly trencsénm. podluzsáni, BT.
Bossza János nyitram. szeniczi, Sk. senior.
Saueracker Károly pozsonym. pozsonyi, Sk. Az 1-sö leánytanodában 

helyettes tanító.
Stelczer Károly pozsonym. pozsonyi. By.
Wagner Lajos zólyomm. beszterczebányai, Sk.
Zvarinyi Sándor bácsm. verbászi, Sk.

Másodéves theologusob.

Achim Mihály békésm. csabai, Sk.
Bartholomeides László gömörm., JólsvaTaplói zi 
Bogyai Antal túróczm. turáni, Al. BT.
Chovan Victor békésm. szarvasi, Al.
Endreffi János békésm. szarvasi, Al. BT.
Fábri Pál zólyomm. beszterczebányai, Al. BT.
Gaidács Pál békésm. csabai, Al.
Greszler Gyula pestm. gödöllői, Sk.
Honéczy Ödön hontm. pocsuvadlói, Sk.

J e g y z é k .  Al. =  alumnus, Sk. =  skariczaiáuus, Rt. — Róth-Teleky 
szorgalomdíjas, mt. — magántanuló, Ry. =  Roykoféle sz. cl.
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Linczényi Lajos pestm. pesti, Ál.
Marcsek János szepesin, késmárki, Sk.
Micsinay János szepesin, svábóczi, Al.
Mihalicska János nógrádm. nagykürtösi, Sk.
Német István györm. bönyi, Sk.
Okolicsányi József nógrádm. lucsini, Sk.
Philadelfi Miksa liptóm. németlipcsei, Sk.
Sárkány Lajos pestm. pilisi, Sk.
Schwalm György bácsin, bulkeszi, Sk.
Terray Béla gömörm. vizesréti, Sk.
Zatkalik Lajos komáromm. oroszlányi, Sk.
Zsilinszky Mihály bókésm. csabai, Al.

Első éves theologusok.
Bartholomeides Gyula gömörm. jolsvataplóczi) Al. 
Brózik Titus hontm. cseri, Al.
Csepregi György békésm. Csabai, Al.
Frenyo Gyula nógrádm. sz. péteri, Al.
Fuchs János zólyomm. lipcsei, Al.
Hlavacsek András barsm. lévai, Al. BT.
Horemus János csongrádm. hódmezővásárhelyi, Sk. 
Jeszenszky Károly békésm. mezőberényi, Al. BT.
Kmety János zólyomm. beszterczebányai, Sk.
Maróthi Emil nógrádm. cseh-brezói, Al. BT.
Maszni Pál barsm. nagyszelezsényi, Sk.
Polgár János tolnám, gyönki, Al.
Butkay Sándor pestm. maglódi, Al.
Szeberényi Vilmos veszprémin, pápai, Al. BT.
Szlaboczky Imre gömörm. jólsvai, AL 
Turcsányi János nógrádm. karancslapújtői, Al.
Zajacz András békésm. csabai, Al. BT.
Zorkóczy Samu zólyom. radványi, Al. BT.

Nyolczadik gymnasiumi osztály tanulói.
Ambos Miklós sopronm. nagyhöflányi, mt.
Arnovljevits Svetozar torontóim, mokrini.
Bachar István nyitram. verbói, Sk.
Banits János határvidéki titeli.
Bende Oskár nógrádm. balassa-gyarmati.
Biermann Károly pozsonyin, pozsonyi, önkénytes.
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Bloch Zsigmond csehországi laipai, mt.
Boleman Móritz barsm. lévai.
Braun Mózes galicziai lembergi.
Bunzl Arthur csehországi prágai, mt.
Dús Sándor torontálm. kiszombori.
Ehrlich Ede steuerországi.
Farkas Géza nógradm. nagykürtösi.
Fuchs Károly pozsonyin, pozsonyi.
Gerley Béla pozsonym. pozsonyi.
Glatz Lajos mosonm. hegyeshalmi.
Gottlieb Jacab cseh-országi, kardas-recici, mt.
Góth János nyitram. szenitzi.
Grab Alajos csehországi hlubocepi, mt.
Hessmann Ferencz csehországi zemenkovitzi, mt. 
Horvath Gyula pozsonym. galánthai.
Hruby Antal csehországi prágai.
Jancsovits Emil békésm. szarvasi.
Jeszenszky Sándor nyitram. csejtei.
Kadlecsik János trencsénm. trencsényi, Sk.
Kajtár Jenő bácsm. adai, távozott Dec. 12.
Kanya Mátyás nyitram. szobotisti, távozott Oct. 29. 
Kappelmacher Sámuel morvaországi, gewitschi, mt. 
Kiss Lajos veszprémin, lovászpatonai. önkénytes. 
Klacsányi Károly pozsonym. pozsonyi, mt.
Knapp János torontálm. beodrai, önkénytes.
Knapp Tivadar baranyam. pécsváradi, önkénytes. 
Kosatzky Vilmos nyitram. verbói, mt.
Kovárik Károly pozsonym. pozsonyi, önkénytes. 
Lederer Bernát nyitram. szakolczai, mt.
Lengyel szathmárm. németszathmári, mt.
Levit Arnold csehországi pilseni, mt.
Lichtenstern Ignátz pozsonym. pozsonyi.
Lipp Nándor morvaországi konitzi, önkénytes. 
Mangold Ernő pozsonym. pozsonyi, távozott Febr. 10. 
Majer Armin liptóm. sz. miklósi.
Medwey Sándor galicziai lembergi, mt.
Mikolás Dávid pozsonym. pozsonyi, mt.
Mlatecsek János morvaországi jaromerici, mt.
Mótz Károly felső ausztriai aszbachi, mt.
Müller Dávid Hirch galicziai bucsacsi, mt.
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Nagy Barna szabolcsm. nádudvari.
Nikkel Gyula nagykunsági, kilépett Febr. 6.
Pám Adolf cseh-országi, chlumi, mt.
Paulovits Jenő bácsm. hódsághi, önkénytes.
Pilecska János morvaországi vicsei, Al. távozott Jan. 1. 
Podhradszky Cornel temesm. záderlaki.
Pordes Israel galicziai lembergi, mt.
Pranter József alsó austriai steini, mt.
Prépost Ferencz györm. kapii, Al. meghalt Marc. 14.
Rapp Fiilöp bácsm. bulkeszi, Al. önkénytes.
Revitzky Cyrus árvám, revisnyei.
Rolicsek Hugo zemplénm. sátoralya-ujhelyi, mt.
Robács Lajos gömörm. jólsvai, Sk. Clementisféle jutalomdijas. 
Sachs Benő pozsonym. modori.
Schamanek Antal morvaországi, milotitzi, mt.
Scharbert Armin pozsonym. bazini, Sk.
Schlesinger Armin nyitram. szenitzi, mt.
Schulcz Samu hontm. selmeczbányai, Al.
Silbermann Fülöp trencsénm. bicsei, mt.
Stern Mór pozsonym. dunaszerdahelyi.
Stieglitz Lipót pestm. csabánkai, mt.
Subert István nyitram. szenitzi.
Takáts Gyula györm. újmalomsoki, Al.
Teller Dávid nyitram. érsekújvári.
Tomka Sándor nyitram. bucsáni.
Traub Alajos csehországi hermanwiestezi, mt.
Trifunátz György torontálm. mokrini, önkénytes.
Újhelyi Gyula turóczm. turányi, Al.
Újhelyi Kálmán turóczm. turáni, Al.
Yégh Adorján komáromm. ócsai, mt.
Yolkmann Ferencz csehországi königsbergi, mt.
Vondrejs Ottokár csehországi, humpoleczi, — távozott Jun. 2. 
W alter Márton csehországi roblini, mt.
Wangler Henrik, csehországi prdouci, mt.
Weisz Sándor galicziaországi lembergi, mt.
Weiszkopf Iván csehországi morchensterni, mt.
Wolf Móritz morvaországi loschitzi.
Wolken stein Móritz pozsonym. szerdahelyi.
Wiener Henrik nyitram. ürményi, mt.
Zsupánszky Pál torontálm. szárafalvi, önkénytes.
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Hetedik gymnásiumi osztály tanulói.

Adámi Mihály békésmegyei szarvasi, Al.
Arnovljevits Duzsán torontálm. mokrini.
Beck Vilmos pozsonyin, pozsonyi.
Beles Aurél aradm. tóthváradi.
Boor János nyitram. vukoczi, Al.
Borszuk Károly nyitram. szakolczai, Al.
Brunovszky Frigyes nyitram. szeniczi.
Chovan Kálmán békésm. szarvasi, Al.
Csorba Géza komáromm. ekeli.
Csetke Béla komáromm. révkomáromi.
Dánis János gömőrm. ratkoi, Al.
Dingba Pál nyitram. vágujbelyi, Sk.
Dobák Gyula komáromm. révkomáromi.
Ejury Gyula pozsonyin, pozsonyi.
Fink Budolf pozsonym. pozsonyi.
Fucbs Lajos pozsonym. pozsonyi.
Geduly Gyula zólyomm. beszterczebányai, Pozsonyban szüleinél. 
Gottl Géza pozsonym. pozsonyi.
Göttche Frigyes bácsm. cservenkai, Al.
Győrik Márton mosonrn. gálosi, Sk.
Hajek József pozsonym. pozsonyi, Sk.
Hofmann Lajos őrvidéki ruszkbergi.
Horváth Lajos győrmegyei, duna-szentpáli.
Hrabovszky István vasm. egyházashegyei, Pozsonyban szüleinél. 
Jagits József baranyam. rácztőlősi, Al.
Jancsovics Pál békésm. szarvasi.
Jeszenszky Sándor nógrádm. losonczi.
Kafka József csehországi bobdaneczi, Januáriusban távozott. 
Kiss Ernő komáromm. révkomáromi, Sk.
Kmentt Bichárd sziléziai tescbeni.
Koncsek György turóczm. kelemenfalvi, Al.
Koncsek József turóczm. kelemenfalvi, Al.
Konkolyi Tbege Sándor barsm. endrédi.
Kostyál Kornél nyitram. verbói, Al.
Kovács Mihály nógrádm. marokházai.j
Kürthy Pál barsm. nagyszelezsényi, kilépett jan. 15.
Lange István trencsénm. trencséni, Al.
Lange Lajos trencsénm. trencséni, Al.
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Leinwather Károly pozsonyin, pozsonyi, Sk.
Lestyán Pál békésm. mezőberényi, Al.
Linde Jenő tolnám, udvari. Januáriusban eltávozott. 
Molecz Zsiginond nyitram. óturai.
Mandelik Kázrnér nyitram. asakürthy, Al.
Márton Géza hevesm. tiszaroffi.
Nagy Gusztáv trencsénm. ivanóczi, Sk.
Nagy Miklós, pozsonyin, malackai.
Nemes Gyula thuróczm. bálintfalvai, Al.
Novák Lajos békésm. csabai, Al.
Paksy Béla bontm. kővári, Al.
Paulinyi Ödön fehérm. kislógi Al. 
b. Podmanitzky Béla pestm. aszódi.
Bingbauer Gustáv pozsonym. somorjai.
Kohonczy László, pestm. pesti.
Bosza Sámuel, nyitram. szeniczi, Sk.
Schleiffer Géza pozsonym. sz. györgyi, Al.
Schöpf Pál pestm. pesti.
Schwoner Albert morvaországi lundenburgi.
Steiner Mór. pozsonym. bősi.
Stiegler Gustáv pozsonym. pozsonyi.
Szigethy József sopronm. sopronyi.
Sztanek Lajos trencsínm. trencsíni.
Tatárovits Bogolyub, torontálm. oroszlányosi Al. 
Thurzó Adorján biharm. n. váradi.
Thaisz János pozsonym. pozsonyi, Sk.
Wallenfels Ignátz pestm. pesti.
Wölfel Samu pozsonym. bazini, AL 
Zatkalik Mihály nyitram. krajnai Sk.
Zernek Károly pozsonym. pozsonyi.

Hatodik gymnasiumi osztály tanulói.

Andor Gyula komárommegyei tanyi.
Bogdán Zsivkó torontálm. tiszahegyesi.
Cancrinyi Kálmán árvám, árvaváraljai.
Cserepes Károly nyitram. érsekujvári Al.
Cserno Bohumil trencsínm. trencsíni, Sk.
Csillagda József árvám, isztebnei.
Dubovszky Gyula pozsonym. modrai, Al.

2
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Famler Adolf pozsonyin, modori, Al.
Feszler Zsigmond feliérm. móri.
Fiala János nyitram. vágujhelyi. Al.
Galás Pál nyitram. szobotisti. Al.
Handler Zsigmond nyitram. galgóczi.
Kirchner Elek tolnám, mucsfai.
Kolben Manó trencsínm. proniszti.
Lackner Béla hontm. alsónyéki.
Lange Gyula csanádm. makói, Al.
Lange Károly csanádm. makói, Al.
Lanstyák Lajos nyitram. felsőszelei, Al.
Linde Gyula tolnám, udvari, Sk.
Paulik Albert nyitram. szakolczai.
Prépost Lajos győrm. kapii.
Rosenzveig Adolf árvám, turdosini.
Stojsics Simeon szerémm. nyiregi, Sk.
Szeberényi Márton békéscsabai.
Szlubek Ernő pozsonym. pozsonyi.
Thalabér Lajos hevesm. egeri. Meghalt május első napján. 
Tormay Géza nyitram. récsei.
Újhelyi Attila turóczm. turányi, Al.
Wlha Lajos pozsonym. pozsonyi.
Ziegler Armin trencsénm. sztupnai.

Ötödik gymnásiumi osztály tanulói.
Blaskovits Vilmos pozsonym. puszta-födémesi, Al.
Cservenák Károly nógrádm. dengelegi, Al.
Emresz Róbert pozsonym. modori, Al.
Fabricius Lajos pozsonym. pozsonyi.
Freiberger József pozsonym. pozsonyi.
Fülöp Sándor nyitram. magyarsoki.
Gavora Károly nyitram. brezovai, Al. Távozott március 28-dikán 
Glatz Béla mosonm. hegyeshalmi Al.
Hegedűs Mihály békésm. mezőberénvi, Sk.
Heim Ede pozsonym. pozsonyi.
Heim Gusztáv pozsonym. pozsonyi, Sk.
Hensel Géza krassóm. lugosi, Al.
Herzfeld Lajos pozsonym. pozsonyi.
Jeszenszky István trencsínm. rovnei.
Kis Lajos trencsínm. dezséri. Al.
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Kisela Ferencz pozsonym. pozsonyi.
Konkolyi Thege Zoltán komáromm. fagyosi.
Kostyál Károly nyitram. vágújhelyi. Al.
Kreutz Károly pozsonym. bazini, Al.
Kuszák József pozsonym. misérdi, Sk.
Leopold Károly pozsonym. pozsonyi.
Lővbeer Arnold morvaországi boszkoviczi.
Majinszky Milutin bácsbodroghm. petroveszeloi.
Majer Sándor győrmegyei győri.
Medvetzky Dániel pozsonym. pozsonyi.
Mitták Károly nyitram. szakolczai, Al.
Nagy Bertalan szabolcsm. nádudvari.
Pámer Elek győrm. bőnyi, Al.
Pető Imre pozsonym. borsai.
Plachy Gyula zólyomm. korponai, Al.
Polliczer Ádolf pozsonym. szentgyörgyi.
Kajcsányi Elek fekórm. tordacsi, Al.
Eiesz László trencsénm. podluzsáni, Sk.
Eingbauer Károly pozsonym. somorjai, Sk.
Euzits György torontálm. nagykikindai.
Samarjay Emil torontálm. beodrai, Pozsonyban szüleinél. 
Sárbert Ernő pozsonym. bazini, Al.
Saueracker Gyula pozsonym. pozsonyi.
Schleiffer Armin pozsonym. szentgyörgyi, Al.
Schmidt Gyula pozsonym. pozsonyi.
Stefanovitcs Pál katonahatárvidéki mitroviczi.
Steuer Károly mosonm. hegyeshalmi Sk.
Szeleczky József pozsonym. somorjai.
Szita Elek vasmegyei egyházasi, Al.
Szlámka Lajos pozsonym. zvoncsini, Al.
Szlubek Gyula pozsonym. pozsonyi.
Szőllősy István szathmárm. parasznyai.
Szűcs Dezső veszprémm. csetényi.
Tomka Kálmán nyitram. bucsányi.
Tomka István nyitram. bucsányi.
Toperczer Vilmos pozsonym. pozsonyi.
Valent Lajos pozsonym. szentgyörgyi, Al.
Vargha János trencsínm. krajnai, Al.
Vargha István komáromm. neszmélyi, Al.
Weinberger Sándor pozsonym. bazirü, Al.
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Wolfshörndel János pozsonym. bazini, AI.
Wolfshörndel Samu pozsonym. bazini, Al.

Negyedik gymnasiumi osztály tanulói,

Bäumler Károly pozsonym. pozsonyi.
Berlin Ágost pozsonym. pozsonyi.
Braun Ferencz pozsonym. pozsonyi, Al.
Celler Gusztáv pozsonym. pozsonyi.
Conrád István nyitram. kunói.
Dingha Imre nyitram. vágujkelyi, Al.
Dorner Gusztáv pozsonym. bazini, Al.
Dürr Károly pozsonym. pozsonyi.
Falaky Károly győrmegyei bőnyi, Al.
Farkasdy Gyula pozsonym. somorjai, Al.
Gerhard Lajos komáromm. kéthelyi.
Hraskó Lajos kontm. csanki, Al.
Karácsony Dániel pozsonym. rétéi.
Kardos Gyula komáromm. révkomáromi. Betegség miatt kilépett. 
Kiss Géza győrm. réti, Al.
Knogler Gusztáv, nyitram. rudnói.
Konkoly István komáromm. fagyosi.
Krupecz Vilmos turóczm. bisztricskai.
Kugel Izsák trencsínm. ujbeszterczei.
Majinszky Dragutin bácsbodrogm. petroveszeloi, Al.
Müllner Mihály pozsonym. pozsonyi.
Németh János pozsonym. pozsonyi.
Patkó Dezső komáromm. apácza-szakálosi Al.
Podmaniczky Gyula báró pestm. aszódi.
Popper Simon morvaországi raudnitzi.
Sauber Lajos pozsonym. pozsonyi.
Szávits György torontálm. nagybecskereki.
Tóth Lajos komáromm. oroszvári, Al.
Varga Károly komáromm. lakszakálosi.

Harmadik gymnasiumi osztály tanulói.

Aszmann Károly ausztriai bécsi. Kilépett október elsején. 
Bekker Lajos mosonmegyei zurányi, Pozsonyban szüleinél. 
Borsos László komárommegyei, kocsi.
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Detrich Jenő nógrádm. ipolykiskéri.
Fekete Zsigmond nyitram. magyarsóki. Eltávozott május 3-dikán. 
Geyer János ausztriai tenningi. Kilépett február elsején.
Grissza Gyula pozsonymegyei duna- szerdahelyi.
Grünenwald Sándor pozsonyin, pozsonyi.
Heuffel Lajos pozsonym. pozsonyi.
Heuífel János pozsonym. pozsonyi.
Horváth Mihály győrm. dunaszentpáli.
Jeszenszky Béla nyitram. galgóczi.
Keresztesy Kázmér pozsonym. galánthai, Al.
Kisszing András pozsonym. bazini.
König Hugo pozsonym. pozsonyi.
Kostyál Gusztáv nyitram. vágujhelyi, Al.
Krebesz Ferencz pozsonym. pozsonyi.
Kronberger Károly pozsonym. tejfalui. Kilépett áprilisban. Al. 
Lanstyák Pál nyitram. felsőzelei.
László János komáromm. kocsi.
Leinwather György pozsonym. pozsonyi.
Licskó Márton hontm. nagybeszegi, Al.
Monat Ezriél galicziai pzsemisli.
Müller Manó pozsonym. nádasi.
Popper Emil pozsonym. pozsonyi.
Pőcze Lajos komáromm. kocsi.
Samarjay Pál komáromm. révkomáromi.
Schaden Sándor pestmegyei váczi.
Schiller Adolf pozsonym. pozsonyi.
Schnell Gusztáv ausztriai bécsi.
Svehla Gyula nógrádm. turicskai, Al.
Teszák Gyula nyitram. szeniczi.
Tóth Kálmán komáromm. izsápi, Al.
Valkó Árpád nyitram. szolcsányi.
Valkó Géza nyitram. szolcsányi.
Valtersdorfer Ernő pozsonym. bazini.
Varga Mihály fehérm. tordassi, Al.
Vertheimer Lajos pozsonym. bazini.
Zlocha Mihály nyitram. pritrizsdi, Al.

»
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Második gymnásiumi osztály tanulói.

Bátky Gergely komáromm. kocsoni.
Beck Emil pozsonyin, pozsonyi.
Bruckner János pozsonym. pozsonyi.
Bunczel Lajos pozsonym. pozsonyi.
Czirók János komáromm. nagytanyi.
Deák Gyula nyitram. farkasdi.
Deutsch Móricz pozsonym. szándorfi.
Dobrovits Tivadar pozsonym. pozsonyi.
Erdélyi Gáspár komáromm. bőkipusztai.
Erdélyi József, komáromm. révkomáromi.
Erdélyi Zoltán zemplénm. sárospataki.
Fink Keresztély pozsonym. pozsonyi.
Goschenhofer Adolf pozsonym. pozsonyi.
Jeszenszky Géza nyitram. csejtei.
Kocsics Béla pozsonym. somorjai, Al.
Könczöl László komáromm. kocsi.
Kostyál Albert pozsonym. pozsonyi.
Lackner Károly pozsonym. pozsonyi.
László Kálmán pozsonym. pusztahidvégi.
Mannsberg Adolf baranyam. pécsi.
Mócsy Pál pozsonym. borsai.
Mokos Gyula komáromm. kolosnémai.
Mosóczy Sándor pozsonym. pozsonyi.
Bosenberger Armin pozsonym. pozsonyi.
Sáli Ágoston sopronm. ruszti.
Schmidt Lothár pozsonym. pozsonyi.
Stern Lajos ausztriai bécsi.
Stiegelmáhr János mosonym. gálosi, Al.
Stinner István komáromm. csuszi.
Strasser Sámuel nyitram. patai.
Szalay Gyula győrm. kispéczi.
Szeberényi Lajos békéscsabai, Pozsonyban szüleinél. 
Tóth Géza komáromm. nagytanyi.
Yályi Lajos komáromm. perbetei.

Első gymnásiumi osztály tanulói.

Bálint Károly komárommegyei, nagyócsai.
Bunczel Gyula pozsonym. pozsonyi.
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Csorba István komáromm. nagyócsai.
Dankó János nyitram. brezovai.
Dingha Gábor nyitram. vágújhelyi, Al. 
Drechsler Péter nyitram. nyitrai.
Dukovics István veszprémm. veszprémi, Al. 
Emeritzy Lajos pozsonym. pozsonyi.
Fölkér Mihály pozsonym. rétéi, Al. 
Friedländer Géza nyitram. nyitrai.
Galambos József komáromm. nagyócsai. 
Gulyás János komáromm. komáromi.
Hamar Dezső győrm. bőnyi.
Horther Vilmos pozsonym. pozsonyi 
Karácson Ferencz pozsonym. rétéi.
Klein Móricz nyitram. nyitrai.
Kosár János pozsonym. alistai.
Kosaczky Mihály nyitram. verbói.
Kubiss Otto pozsonym. pozsonyi.
Kurdi István komáromm. neszmélyi, Al. 
Kürthy László komáromm, lakszakálosi. 
László Móricz pozsonym. pusztahidvégi. 
Mandelik Sándor nyitram. assakűrti, Al. 
Molnár Károly pozsonym. rétéi.
Mosóczy Károly pozsonym. pozsonyi.
Nagy Gábor pozsonym. tőnyei, Al.
Pálinkás Andor barsm. kisszecsei.
Polacsek Gusztáv, pozsonym. pozsonyi.
Kóth János esztergomm. garannánai.
Sándor Károly trencsénm. szlavniczai.
Scherz Aladár pozsonym. pozsonyi.
Schuster Rudolf vasm. kőszegi.
Stein Armin nyitram. nyitrai.
Stelczer Sámuel poszonym. pozsonyi.
Szekcső Árpád pozsonym. pozsonyi.
Vallner Keresztély pozsonym. pozsonyi.
Végh Béla komáromm. szilasi.



Igazgatói jelentések.
1. T ö r t é n e l m i  a «Isitől*.

Az 1868/9-diki iskolai évet a tanárok nem örömmel, hanem 
gondteljesen kezdék meg; mivel a tanoda legjelentékenyebb támaszai
nak egyike, L i ch n e r  P á l ,  hivatali működésében, mint tanár és 
igazgató, betegsége által gátolva lévén, fürdők, utazások és minden 
gyógyszerek alkalmazásának daczára kénytelen volt magát tételnül 
viselni és ideiglenesen másoknak engedni át a tért, melyet ő eddig 
oly mély dologismerettel, oly kiváló ügyességgel és annyi örömmel 
betölteni képes vala. Az ő exegeticai és philologiai előadásait a tano
dában már tettleg működő néhány kartárs pótolja, s ezt eddigelé 
szives örömmel következők tevék: Bo leman ,  Szeberény i ,  Michae
l i s ,  K ám o r y  és Li ska ,  s ezeken kívül még különös szívességből 
Sch le i f fe r  K á ro ly ,  superintendentialis segédlelkész úr.

Több nehézséget okozott az igazgatói hivatal betöltése. Lichner 
tanár igazgatóságának trienniuma bevégződvén, új igazgatóválasztás
nak kellett volna bekövetkeznie. De azon lényeges változtatások, 
melyeket a vallás- és közoktatásügyi minister b. Eötvös József úr ö 
nagyméltósága a r. katb. középtanodákban keresztűlvitt; az evang. 
tanférfiak különböző, lassankint érlelődő tervei, melyeknek tbeologiai 
intézeteink helyzetét s viszonyát a lyceum többi osztályaihoz sza
bály ozniok kellene; azon javaslatok, melyeket, az egyetemes evang. 
tanfelügyelő, b. P r ó n a y  Gábor ő nagyméltósága gymnasiumainkra 
vonatkozólag előterjesztett s melyeket a főtisztelendő superintendensek 
s tanférfiainknak múlt évi jul. 3-dikán Ácsán tartott gyűlése élet- 
beléptetendőkül határozott: kilátásba belyezék, hogy az igazgató állása 
az egyház, a tiszttársak és a tanulók irányában a legközelebbi tan
évben könnyen más lehetne, mint eddigelé volt, és hogy e szerint 
a folyamatban levő sok tenni való megállapodását kell előbb bevárni, 
mielőtt végleges választásra kerülne a dolog.

Most tehát csak arról lehetett szó, hogy valakit találni lehessen, 
a ki az igazgatói hivatalt, nem mint eddig, törvényesen bárom évre, 
hanem csak egy évre magára vállalni hajlandónak nyilatkoznék. Kü
lönös felhívások s a végrehajtott választás következtében F u ch s
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tanár, bár években már előrehaladott, eltökélte m agát, az igazgató
ságot, minden terheivel s törvényes előnyeivel együtt, ideiglenesen, 
és pedig csak egy évre, magára vállalni, s mindazon, nem csekély 
fáradalmaknak, melyek azzal össze vannak kötve, magát alávetni. A 
dolog annál bajosabb volt, mennél több időt, fáradságot és munkát 
igényelnek azon tudományok, melyeket F u c h s  tanár előad, s mennél 
kevésbé vala lehetséges azoknak egy részét más valakire átruházni.

így kezdődék az év az ideiglenes igazgatóra nézve élénk gon
dok között; mindazáltal a czélt, melyet elérni törekvénk, tudniillik 
az iskolát rendes folyamatban megtartani addig, a mig vagy az 
állam, vagy az egyetemes egyházi gyűlés, vagy a helybeli gyüleke
zet fölötte véglegesen határozand, — anélkül hogy az események 
folyamát egyes újitások által elvéteni akartuk volna, az összes tanári 
kar lelkes közreműködése által gyámolíttatva, meglehetősen sikerült 
elérnünk.

Szekcső Tamás úr halála után elhatározta magát a helybeli 
convent, hogy a megürült állomást egyelőre nem véglegesen alkal
mazott tanítóval fogja betölteni, hanem inkább két fiatal embert, 
mint helyettes tanárt, alkalmazand, a kik részint azon tantárgyakat, 
melyeket Szekcső az I-ső grammatikai osztályban előadott, magok 
közt elosztanák; részint azon tudományszakoknak a felsőbb osztályok
ban való tanítására vállalkoznának, a melyekben szükség esetére, 
mint helyettesek fognának működhetni.

Ezen terv a tanoda részére valódi nyereményt helyzeti kilátásba, 
a míg megtörténhetnék, hogy a theologiai tanárok valamelyike igaz
gatóul megválasztathatnék, a ki azután, leczkéitől részben felmentve, 
teljesen igazgatói teendőinek adhatná át magát. Megválasztattak pe
dig J u n k e r  Ágost és G l a t z  Henrik urak. Az előbbi az állomást 
elvállalta, az utóbbi sem utasitá ugyan vissza, de kikérte magának, 
hogy még egy félévet Heidelbergában tölthessen, a mi neki meg is 
engedtetett; azonban a félévből egész esztendő lett.

Junker úr maga maradt tehát s Szekcső úr összes teendőit át 
kelle vennie. Ő azokat a legjobb akarattal, komolysággal és buzga
lommal kezdé meg. Működését siker követé, s talán egészen ezen 
hivatalának szentelte volna magát, ha megengedtetik vala neki a 
tanári vizsga letevése a nélkül, hogy előbb valamely külhoni akadé
mián leendett. Tehát ezen erő is elhagy bennünket, s a nt. Convent 
legközelebbi feladata leend, vagy teljesen keresztülvinni a két helyettes
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tanárra vonatkozó eredeti eszmét, vagy az állomás végleges betölté
sére magát elhatároznia.

A lefolyt tanévi maró. 4-dikén a lyceum az egyházzal együtt 
ritka s megható ünnepélyt tartott. Ez pedig az evangelicus tanodán 
működő két érdemes férfiú 50 éves hivatal-viselésének örömünnepe 
volt. Az első nt. B o le  m a n  István lyceumi theologiai tanár úr, a 
másik a helybeli evang. polgári tanoda 4-dik osztályának tanitója 
H a n d l  Samuel úr. 0  Fölsége méltóztatott mindkettőt, előleges föl
jelentés és felterjesztett folyamodás után, legmagasb kegyelmének 
külső jeleivel megörvendeztetni, a mennyiben előbbi az ausztr. 
Ferencz-József rend lovagkeresztjével, az utóbbi pedig a koronás 
érdemkereszttel legkegyelmesebben diszíttetett föl.

Miután a diszjelek megérkeztek vala, a convent elhatározta, 
hogy ezek marc. 4-dikén a cultus-ministeri megbízás folytán főt. 
superintendens úr által a tiszteletre méltó aggastyánoknak mellére 
a német templomban nyilvánosan s ünnepélyesen föltüzendők. Meg
hivattak ez ünnepélyre a városi elöljáróságon, t. i. a polgármesteren, 
város biráján és városi kapitányon kívül a kir. jogakademia, róm. 
kath. gymnasium, reáltanoda és minden egyéb iskolák igazgatói és 
tanárai, tekintet nélkül a vallás-különbségre.

Dél-előtti 10 órakor vonult be az ünnepélyes menet a tem
plomba. Itt az oltár előtt arczczal a közönség felé fordulva: főt. 
Geduly Lajos superintendens, Geyer esperes, Mossóczy felügyelő, a 
többi lelkész urak, a lyceum igazgatója és a polgári iskolák con- 
rectora ültek. Ezekkel szemközt a két érdemjeles. Az ünnepélyt 
a lyceum philosophiai osztályainak dalárdája, jól betanult és süke- 
rülten előadott karénekével nyitotta meg. Erre Mossóczy felügyelő 
úr előadta az összejövetel czélját, s utána főt. superintendens úr 
két megható beszédet mondott: az egyiket magyarul nt. Boleman 
tanár úrhoz, a másikat németül, Handl tanító úrhoz intézve; s végül 
mindkettőnek mellére lelkes éljenzés kíséretében feltűzte a diszjeleket. 
Az érdemjelesek meghatva köszöntek. Erre következtek a szokásos 
üdvözletek. A lyceum tanári karának nevében szólt a lyc. igazgató, 
a theologiai fiatalság nevében egy hittanjelölt; ezek után szót emelt 
a polgári iskolák conrectora és a 4-dik elemi osztálynak egy tanu
lója. Végül előlép két theologus s leleplez egy ezüst serleget ezen 
felirattal:

Nt. Boleman István tanár úrnak.
A pozsonyi ág. hitv. ev. theologiai intézet polgárai tiszteletök s 

szeretetök jeléül 1869. Mártius'4.
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mely serleget ők nagyrabecsült ősz tanáruknak emlákül ad
ták át.

Az ünnepélyt a „Zöld fához“ czimzett vendéglőben rendezett 
díszlakoma fejezte be, melyben mintegy 80 személy vett részt és 
mely derült kedvben egész estig tartott.

Barátságos, szives kézszorítás a derék érdemjeleseknek! Bél- 
századon át viselték híven s becsületesen nehéz hivatalukat, s pol
gárokat neveltek az állam számára, azon államnak, a mely értők 
bizony semmit sem tőn. Ők gyengébbek most, mint ötven évvel 
ezelőtt; de az ifjúság, a melyet vezetnek, époly fiatal, époly erős, 
mint volt amaz, mely félszázaddal élt ezelőtt. Ez össze nem illik! 
Az államnak bizony oly aggastyánokat kik az ő érdekében félszáza
don keresztül működének, anélkül, hogy az államtól legcsekélyebb 
segélyt nyertek volna, valahára mégis teljes díjjal nyugalomba kellene 
helyeznie. *)

Ezen örömteljes esemény mellett a tanodának szomorúakat is 
át kellett élnie. Fájdalommal és némi bánattal tekint a tanoda igaz
gatója e tanév ünnepélyes megnyitása alkalmával az egybegyült ifjú
ságra, jól tudván, hogy az év végén sokan azok közül, kik most

*) Dezséri Bo l e ma n  István szül. Krischlitzben Csehországban, hová 
atyja evang. lelkésznek Magyarországból hivatott volt meg. Régi nemes család
ból származott, mely korábbi időkben Trencsín megyében levő Dezsér nevű 
falu egy részének birtokában vala. Még igen fiatal korában jö tt atyjával, ki 
Garamszegre, Zólyom vármegyében lelkésznek lön megválasztva, Magyarországba. 
Gymnasiumi tanulmányait Selmeczen végezte; a theologiát először Pozsonyban 
hallgatta, Fábri, Stanislaides, Grosz és Bilnitza tanárai alatt. 1815-ben nevelő 
volt Ballogh Lajos úrnál Bcrczelen, honnan 1818-ban Tűbingába ment, a hol 
is F latt, Bengel és különösen Eschenmayer igen érdeklé. Még azon évben ka
pott meghívást a losonozi reform, lyceumra, rhetorikai tanárnak, honnan 1820-ban 
Selmecre, a syntaxisba ment át, hogy az 1828-ban a pozsonyi theologiára elhí
vott Scheverlay Mátyás helyét foglalja el a felsőbb osztályokban. 1840 óta mű
ködik Boleman ernyedetlenül és áldásteljesen a pozsonyi főiskolában, mint 
első tanára a theologiának, hol világos s derült előadásait örömmel s haszonnal 
hallgatja a fogékony ifjúság.

H a n d l  Sámuel, szül. 1798. Modor városában. Atyja Tóbiás, posztógyá
ros vala. Tanult 1818-ig, először Modorban, majd Pozsonyban is. Tanulmányai
nak bevégezte után mindjárt tanító- és orgonistává lett Rajkán, hol 1832-ig 
maradt. Ezen évben Pozsonyba hivatott, mint a közmivelődési iskola II-dik 
osztályának tanítója és orgonista, mely állomását 1838-ban a 111-dik közmive
lődési tanosztálylyal (mostani 4-dik polgári iskola) és orgonista állomással a 
szláv-magy. egyháznál cserélte fel. Az 1828-ban Hirschmann. Johanna kisasszony
nyal kötött házasságából két fia és egy leánya született.
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bátran , örömmel s nyugodt lelkülettel szemébe tekintenek, nem lesz
nek az élők vagy pedig boldogok sorában. Ez a sírban fog nyugodni, 
amaz lelkiismeretétől furdalva, mély bánattal tekint vissza az elvesz
tett esztendőre. így történt az ez évben is.

Prépost Ferencz, VIII. oszt. tanuló, a kapi evang. egyház ta
nítójának, Prépost Fereneznek fia, meghalt f. é. rnarcz. 14-kén ott
hon, mélyen megszomorodott szüleinek karjai közt. 0  a szorgalom, 
türelem és kitartás példánya volt; s mindamellett, hogy nem a leg
fényesebb tehetékekkel volt megáldva, szakadatlanul törekedett mégis 
erejének megfeszítése mellett előre. Mellbajba esvén, ennek áldozata 
le tt, miután őt atyja a helybeli evang. kórházból, hol ingyen ápol
tatott, haza vitte volna. Nyugalom és emlékezet a megboldogultnak, 
kinek nemes törekvése és fáradhatlan kitartása más jutalmat érdem
lett volna!

Talabér Lajos, a VI-dik osztály tanulója, május 1-jén d. e. a 
Dunába fuladt. Tizenhét éves szép ifjú, nagyságos Talabér Lajos, 
m. kir. ítélő táblai ülnök úrnak fia, egy a Protestantismus és a haza 
ügye körül magának érdemeket szerzett régi család utolsó ivadéka. 
A mély bánat súlya alatt roskadozó szülők a holttestet innét, miu
tán itt megáldaték, elvivén, Pesten keresztül Pongyelokra szállítot
ták, hol a családi sírboltba örök nyugalomra helyezték. Béke ham
vaira! Enyhítse az idő lágy keze a mélyen sújtott szülők jogosult 
fájdalmát!

A tanév végső heteiben a pozsonyi lyceumot igen kellemes 
meglepetés érte az által, hogy néhai Káldi Miklós úr 1864. aug. 
8-án Pesten te tt, s a f. 1869- évi marciushó 24-dik napján Váczon 
a városi hatóság által kihirdetett végrendeletének 3—6. pontjaiban 
a pozsonyi lyceumnak 10,000 frtot hagyományzott. Ezen 3—6. pon
tok szószerint következőleg hangzanak: „10,000 ft. mint fundatio a 
pozsonyi ágost. protestáns lyceum alapjául rendeltetik általam, örök 
időkre „ K á l d y - a l a p i t v á n y “ cime alatt kezeltetvén, és pedig úgy: 
hogy 5000 írtnak kamatja mint stipendium 50 forintjával a leg
szorgalmasabb és erkölcsileg jóviseletü ifjúknak adassák, az elöljáró
ság által. A másik 5000 frt. kamatjai szinte 50 frtnyi sommában 
a magyarnyelv mivelő intézet legjobb müvei szerzőinek fizettessék; 
de csupán született magyaroknak adható jutalomúl ezen kegyes 
adomány.“

A végrendelet végrehajtói, tek. Horváth Mór és Eéső Ensel 
József urak, a 10,000 frtnyi összeget f. évi junius 3-dikán Pesten 
tek. Dr. Samarjay Károly úr mint a pozsonyi evang. egyház meg



bízottja kezébe szolgáltatták át, ki is ezt f. évi junius hó 5-dikén a 
convent pénztárába le is tette.

Hála legyen az égnek! az ifjúság jóltevői és a tudományos tö
rekvések előmozdítói még ki nem baltanak. Aligha létezik ennél 
több, ily széles alapon nyugvó ösztöndíj egész Magyarhonban. Annak 
első feléért, a pozsonyi lyceumon tanuló minden ifjú, tekintet nél
kül a hazai és vallási különbségre folyamodhatik; másik fele azon
ban, mely az 5 legjobb magyar irályozót jutalmazza, hasonlóan 
semmi vallásfelekezethez sincs kötve, de csak a Magyarországban 
született ifjaknak és a pozsonyi lyceumban létező magyar társaság 
tagjainak adható.

Ha ez alapítvány nem törvényesittetett volna már 1864-dik 
esztendőben, könnyen hihetné az ember, hogy ez szerencsés utánzata ' 
azon ösztöndíjnak, melyet méltóságos Gr. Pálffy János úr múlt év
ben a pozsonyi ev. lyceumi legjobb mathematikusok és physikusok 
számára alapított.

Minthogy ez évben lyceumunkban 18 róni. kath. ifjú tanula, 
gondoskodva volt, iskolánk fenállása óta először, arról is, hogy azok 
a róm. kath. vallásban saját egyházuk tana szerint szabályszerű ok
tatást nyerjenek. E czélból a Ferencz-rendi atyák zárdájabeli főt. 
atya Pribély Fülöp úr volt szives nekik az egész éven á t , hetenkint 
kétszer, a lyceum VlII-dik osztályának tantermében d. u. 4—5 óra 
közt , télen gázvilágitás m ellett, rendes oktatást adni a vallásban s 
tanítványaival meghívott vendégek jelenlétében az I-ső és II-dik 
félév végén rendes vizsgálatot megtartani.

Junius 7-dikén érkeztek le a titkos udv. tanácsos s egyetemes 
egyházi felügyelőnek, báró Prónay Gábor úr ő-nagyméltóságának 
levelei, melyekben felszólítja a lyceum theologiai s bölcsészeti 
szakaszait: küldenének egy-egy követet azon nagy iskolai tanácskoz- 
mányra, melyet ő-nagyméltósága a c s a i  nyári lakában az egész ma
gyarországi ág. hitv. Protestantismus érdekében megtartani s f. évi 
julius hó 3-dikán megnyitni méltoztatik. A lyceumnak valamint theo
logiai , úgy bölcsészeti szakaszai ez ügyben már tartottak is üléseket 
s a nagy becsű felhívásnak örömmel fognak engedelmeskedni.

II.

Elöljárók, tanárok és rendtartás.

Főiskolánk közvetlen elöljárója tek. Mossóczy Lajos úr , a po- 
zsonyvárosi esperesség és a lyceum felügyelője.
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Az iskolai senatusba megválasztattak az egyházból: tek. 
Jeszenszky József úr, mint elnök; továbbá: Chalupka Endre, Dobay 
Ágoston, Falb Pál, Gesell János, Kesselbauer György, mélt. Ősz- 
troluczky Miklós, Pauschenwein Endre, Samarjay Károly, Samarjay 
Mihály, Schedius Lajos, Tomka Kálmán, Wrchovszky Alajos; azon 
kívül hivataluknál fogva a helybeli lelkészek: Geyer János, Kaabe 
Ágoston, Szeberényi Lajos, a lyceum és a polgári iskola igazgatója; 
a lyceum tanárai által választattak Kámory Samu és Hammerschmidt 
Károly; a polgári iskola tanítói által: Prohaszka József.

A theol. szakban tanítanak: Boleman István, Emerítzy Lajos, 
Szeberényi Lajos, Csecsetka Sámuel , Liska Sámuel és Kámory 
Sámuel; a gymnasium! osztályokban: Grailich József Frigyes, Fuchs 
Albert, Emeritzy Lajos, Szeberényi Lajos, Bothár Dániel, Liska 
Sámuel, Michaelis Vilmos, Kámory Sámuel, Hammerschmidt Károly 
és Lehr Zsigmond rendes tanárok. Az első osztályban működött 
Junker Ágoston úr mint segéd tanár. A szépírást (1. és 2. osztály
ban) tanítá Bekker Ádám, az éneklést Eosenkranz Károly kántor, 
a rajzolást König Hugo, a franczia nyelvet Christ Kéné, nyelv
oktató.

Lichner tanárt, ki mint felebb mondva volt, betegsége miatt 
nem munkálkodhatott, helyettesíték: Boleman, Szeberényi, Liska, 
Kámory, Michaelis tanárok s Schleiffer Károly, superintendentiális 
segédlelkész úr. Junker Ágost, mint az 1-ső gymnasiumi osztály 
tanitófőnöke, becsülettel állotta ki a próbát, de a legközelebbi évre 
már elhágy bennünket.

A lyceum könyvtára most egymástól különválasztott két rész
ből áll, melyek az ó lyceumi épület emeletének külön ugyan, de 
egymás mellett álló négy termében vannak elhelyezve. Az egyik 
rész „a Simko-féle könyvtár;“ a másik meg „a régi könyvtár.“ Az 
első részt, valamint a 2-diknak theologiai osztályát nt. Szeberényi 
lelkész úr, —  a másodiknak, nem-theologiai részét Liska tanár 
úr kezeli. A mint a Simko-féle könyvtár Bécsből hozzánk leérkezett, 
Szeberényi lelkész úr a múlt nyári szünnapok alatt azonnal hozzá
fogott a külön teremben felállított kincs rendezéséhez, s főszakok 
szerint az egész gyűjteményt, — a theologiai osztályt pedig részle
teiben is elrendező, s ennek jegyzéke nyomtatásban is megjelent. E 
jegyzék szerint a Simko-féle könyvtár theologiai osztálya tartalmaz:
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az exegesisből 458 müvet 658 kötetben.
egyháztörténetből 1961 „ 2830 f f

rendszeres theologiából 339 „ 405 f f

gyakorlati theologiából 547 , 677 f f

theol. encyclop. 118 „ 321 f f

Összesen: 3423 „ 4891. f f

A többi szakok rendezése a jövő szünnapokban fog folytattatni.

A régi theol. könyvtár ez évben csupán ajándékok által szapo
rodott. Nevezetesen, Mayer Mihály úrtól: Bunsen’s Bibelwerk 7 kö
tet; a szerzőtől: Geschichte der evang. Kirche in Böhmen, von 
Bernhard Czervenka, 1869, 8°; Erster Band. — Németh János, volt 
theologustól: Christliche Festpredigten, von Johann Schmidt, 1777. 4°.

A régi könyvtár nem theologiai része utolsó évben szintén csak 
ajándékok által gyarapodott. Az adományozók voltak:

Tek. Jurenák András kir. nyugalmazott bányagondnok úr 
Modorban: Geschichte und Beurtheilung aller zoologischen Systeme 
von Aristoteles bis auf die gegenwärtige Zeit. Von Johann Spix. 
Nürnberg, 1811. — 74 Abbildungen naturhistorischer Gegenstände 
von Blumenbach. Gestochen von Biepeuhausen. —  Vier Dekaden 
Blumenbach’scher Schädelbildungen. —• Darstellung des Weltsystems 
durch Peter Simon La-Place. Aus dem Französischen übersetzt von 
Job. Karl Friedrich Hauff. Frankfurt am Main, 1797. — Nagyt. 
Haan Lajos csabai ev. lelkész úr saját müvének egy példányát: 
Békés-Csaba mezővárosa hajdanáról és mostani állapotjáról. Második 
bővített kiadás. Pest, 1866.

Tekintetes Torkos László gymn. tanár ur Pesten egy-egy pél
dányt magyar nyelv- és verstanából.

A IV-dik Osztály következő tanulói: Bäumler Károly 1 kötetet; 
Braun Ferencz 4 köt; Knogler Gusztáv 2 köt; Podmaniczky Gyula 
1 köt; Sauber Lajos 2 köt; Szávits György 1 köt.

A pesti könyvárus urak adományai: A magyar irodalmi tanúl- 
mányok kézikönyve, Szvorényi Józseftől, Pest, 1868. — Mértani pél
datár. Irta Dr. Corzan-Avendano Gábor. Pest, 1868. — Népszerű 
csillagászat. Szerzé Molnár József. Pécsett, 1868. —  A csillagos ég. 
Irta  Dr. Császár Károly, 1. füzet. — Népiskolai könyvtárból 3. és 
4. füzet.

A magyar tud. academia küldött új nyomtatványaiból egy-egy 
példányt.
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Az ifjúsági könyvtár vétel által szaporodott 31 kötettel.
A physikai museum számára ez évben semmi nagyobbszerű 

szerzemény nem eszközöltetett; mindamellett a készülékek száma 
részint vétel, részint ajándékok utján gyarapodott. Ezen készülékek 
a következők: a három egy pontra ható erő egyensúly tanának ké
szüléke; félköralaku edény a fénysugarak vízben megtöréséhez; egy 
állvány 20 kisérlet-hengerrel; egy kis tellurium s egy fából ké
szített minta a Hughes-féle nyomó-távirda magyarázatához.

A természetrajzi museum 1868/9-ben a következő tárgyak bir
tokába jutott:

1) Munker Sándor úr 77 fajból álló madártojás-gyűjteményt 
ajándékozott.

2) A lyceumi ifjúság költségén két nagy tengeri csiga (Murex 
cornutus és fusus longissimus) és egy burány (Madrepora fastigiata) 
szereztetett.

3) Német János úr egy darab kővé vált fát adományozott.
Akadémiai szorgalomdíjak következőleg osztattak ki; jelesül:
1) A Zay-alapitványból 6 theologus nyert segélyt;
2) A közönséges alapból, 7.
3) Eisertianumban 1 tanulónk részesült.
4) A Eoyko-félét 4-en kapták meg.
5) A Pálífyanum academicummal elláttatott nem academicusok 

számára alapított jutalomdíjak következőleg osztattak ki:
1) A Pálffy-féle jutalomdíjjal, mely legjobb physicusok és ma- 

thematicusok számára nagylelkűen rendeltetett, 3 érettebb ifjú lön 
megjutalmazva.

2) A Clementis-félét 4 gömöri nyerte.
3) A Pauer-félével 1 theologus örvendeztetett meg.
4) A Bertina-, Institorisz-Mossóczy-, Gombócz- és Lehoczky-féle 

s a többi alapítványokból ez idén díjaztatott 13.
5) A Balla-féle alapból 11 gőr. keleti vallásu ifjú kapott se

gélyt.
6) Az Eisert-féle stipendiumot élvezte Eisert Géza Emanuel.
7) Az ifjúság ismert barátja, tek. K o h á n y i  Mihály úr az idén 

is, mint már hét év óta, egy darab aranyat adott át egy a segéd
eszközökben szűkölködő s kitűnő tanuló számára az igazgatónak. E 
jutalmat a tanári kar Vargha Mihály IV. osztálybeli tanulónak 
ítélte oda.

Minthogy a Mossóczyféle alapítványból jutalom-könyvekre éven- 
kint csak 20 fit. fordíttathatik: ilyenek elosztása ezidén elmaradt,



hogy a legközelebbi tanévben a megkettőztetett összeg becsesebb 
müvek vételére legyen fordítható.

A lyceumi mellékintézetek, melyek többnyire az ifjúság saját 
buzgóságának köszönik létöket, de a tanári kar felügyelete alatt állanak :

I. A th eo lo g u s  önképző k ö r, főtisztelendő Geduly Lajos 
superintendens úr védnöksége, és Csecsetka Sámuel theologiai tanár 
úr elnöklete alatt a lefolyt tanévben is szép sikerrel működött. — 
E kör czélja az úgynevezett seminariumokat pótolni, melyek a német- 
országi egyetemeken régóta léteznek, a mi főtanodáinkban pedig a 
mai napig hiányzottak. A tagok nagy része nagy lelkesedéssel hala
dott a kitűzött czél felé. A hozott értekezések és birálatok tárgyai 
nagyobbrészt a theologiai és philosophiai tudományokból meríttettek. 
A kör könyvtára részint vétel, részint adományok utján 170 könyv
vel gyarapodott. — Főtisztelendő Székács József 149 darab könyv
vel; — főtisztelendő Geduly Lajos úr 10 forinttal; nt. Ballagi Mór 
theol. tanár úr lapja 1869. számaival stb. kegyeskedtek pénz- és 
könyvtárukat gyarapítani. A tagok száma 44.

II. A th eo lo g u so k  d a le g y le te  e tanévben Csecsetka Sámuel 
tanár úr elnöklete és Maszni Pál theologus úr vezetése alatt alakult. 
Tagjainak száma 41. Az első évi működésnek eredménye szép 
reményekre jogosít.

III. A g y o rs írá s z a t i  eg y le t. Tanári elnöke Emerítzy Lajos 
tanár úr, helyettesei Wagner Lajos III. éves theologus, és Lichten- 
stern Ignátz VIII. oszt. tanuló; pénztárnok Geduly Gyula, jegyző 
Honéczy Ödön II. éves theologus. Rendes tagjainak száma 21, leve
lező tagja 3, tiszteletbeli 2; német gyorsírászati oktatók: Lichtenstern 
Ignátz és Stern Mór, magyar oktató: Wagner Lajos.

IV. A fe lg y m n asiu m i ta n u ló k  d a lá rd á ja .  A felgymna- 
siumi tanulók által ez évben magok szántából alakított e dalegylet 
már most is a legszebb reményekre jogosít. Elnöke Michaelis tan ár; 
az énekdarabok begyakorlását, a karmesterül választott Chovan Kál
mán, VII. osztálybeli tanuló hetenkint 3 próbaórában vezeté. Az 
abban résztvettek száma 42-öt tett összesen. Az ifjú egylet már 
többször adá nyilvános bizonyítékait életrevaló ügyekezetének, neveze
tesen a május 15-dikén rendezett hangverseny által.

V. A g y m n as iu m i  m a g y a r  önképző kör ,  mely jun, 13-ikán 
tartotta szokott örömünnepét. Tagjainak száma a múlt évekhez ké
pest valamivel fogyott, mivel a theologiai hallgatók nem vettek 
benne részt, 56 rendes és olvasó tagot számlált. Elnöke Lehr Zsigmond.

VI. A ném et  önképző t á r s a s á g  Michaelis tanár vezetése
3
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alatt ez évben is jó eredménynyel működött. A tagok száma ösz- 
szesen 33.

VII. A tó t  egyle t .  Liska tanár vezetése alatt.

A nagy tápintézet, miként a múlt, úgy ez évben is, méltós. 
Pálffy János gróf urnák 3 gazdag beneficiumot köszönhetett. Alkal
mat veszünk itt magunknak a méltoságos, finom míveltségü és ne
mes kedélyű grófnak, ki a segélyre szoruló ifjúságot egész csöndben 
s minden kérkedés nélkül oly bőkezüleg s erélyesen pártfogolja, 
mélyen érzett hálánkat tiszteletteljesen nyivánítani.

Hasonlóan nem lehet meg nem említenünk egy nemes szívű 
férfiút, ki tápintézetünk körül több év óta magas érdemeket szerze 
magának az által, hogy azt tanácscsal és tettel a legbarátságosabban 
gyámolítni mindenkor kész vala, értjük tekintetes Tomka Kálmán 
jószágigazgató urat.

Ez év folytán a tápintézetben 140 tanuló élelmeztetett. A 
nagyobb illeték, mely rendesen csak első évben fizettetik, 41 ft. 25 kr. 
tesz; a kisebbik pedig 25 ft. és 26 kr. — Ephorus volt ez idén 
Lehr Zsigmond tanár úr. A jövő évben e hivatal átszáll Grailich 
József tanár úrra.

A Skaritzianumban az utolsó évben 50 tanúló teljesen ingyen 
kapott ebédet. Ephorus volt Kámory tanár úr, a ki megmarad még 
a jövő évre is.






