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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 t in  irályi gyakorlatok 1 óránként Boleman vezérlete alatt.
Liturgika és theologia pastoralis hetenként 2 órában, füzetek 

szerint tanítá Szeberényi.
H o m i i e t i k a i ,  katechetikai és liturgiái gyakorlatok, heten

ként 1 óra. Szeberényi.
Keresztyén theologiai e rkö lc s tan  füzetek szerint, hetenként 

4 órában tanítá Csecsetka.
Egyház jog ,  füzetek nyomán, hetenként 3 óra. Csecsetka.
B eveze té s  az ó szövetségbe,  jelesül: általános bevezetés 

az ó szövetségbe, különösen a fordítások, talmud és a maszora; az 
ó testamentomi kánon- keletkezte és megállapítása; az ótestamentomi 
kánon a kér. egyházban; az ótestamentomi szöveg mivolta. Készletes 
bevezetés az ószövetségbe, különösen: az ótestamentomi történelmi 
könyvei, nevezetesen a pentateuchos. Füzetek szerint; első félévben 
hetenkénti 2 órában. Kámory.

ószövetség m a g y a r á z a t a :  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 másodeves theologusoknak tantárgyai,

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

L i tu r g i a  és theol.  pasz to ra l is  2 óra füzetek szerint elő
adta Szeberényi.

S z e n t i r á s i  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 fél
évben 3 óra. Boleman.
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Űj szövetség m a g y a r á z a t a ,  a harmadévesekkel közösen.
H o m i le t ika i  gyako r la tok ,  1 óra Szeberényi.

Egyéb közös tantárgyaik: a latin irály, 1 óra Boleman.
Ó szöve tség  m a g y a r á z a t a ,  mint a harmadéveseknél.
Bevezetés  az ó s zöve tségbe ,  a harmadévesekkel közösen.
E g y h á z tö r t é n e t  ókor, füzetek nyomán, hetenként 4 órában 

tanítá Csecsetka.
Bibliai a rchaeo lo g ia :  áldozatok, áldozatszerű cselekvények, 

ünnepek. 2 óra nyári félévben. Kámory.

3. Az elsőéves theologusok tantárgyai.

Új szövetség magyarázata: 3 óra. Glatz.
Bölcsészet :  az elméleti, füzetek nyomán az első félévben 

3 órában; másodikban bölcsészet  tö r t é ne te  3 órában, Purgstaller 
szerint tanítá Emerítzy.

Neve lés tan ,  füzetek szerint, és gyakorlati oktatástan, Pálfy 
könyve nyomán, 2 órában tanítá Emerítzy.

H om i le t ika ,  füzetek szerint a téli félévben hetenként 3 órá
ban tanítá Szeberényi.

K a t e c h e t i c a  füzetek szerint, 2 félévben. Szeberényi.
H o m i l e t i k a i  és liturg. gyakorlatok, 1 óra. Szeberényi.
T u d o m á n y is m e ,  a téli félévben füzetek szerint, 4 óra Cse

csetka.
És zjog, a nyári félévben Gros-Greguss tank. nyomán, 4 óra Csecs.
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  nyelv, Ballagi és Gesenius nyelvtanai nyomán. Gya

korlásul a Ballagi nyelvtanában találtató gyakorlatok 1—123,148—158 
lapig. 3 óra. Kámory.

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

A s z l á v  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. Va l lá s t an .  Első félévben keresztyén hittan, másodikban 
erkölcstan, Szeberényi Lajos tanárnak Írott füzetei nyomán, heten
ként 2 óra, tanítá Szeberényi.

2. La t in  irók. Cicero Brutusa és de Officiis, java kiszemelve. 
Tac. évkönyveiből Tiberiust, Germanicust és Nérót jellemző szaka
szok. Horatiusból 70 oda és kiválasztott epistolai szakasz. Latin 
irályi gyakorlatok. 4 óra. Lichner.

3. He l len irók. Platón Protagorasából felénél több, Phaido- 
nából 7 fejezet, Apologia és Kriton. Homeros Iliasának második 
feléből 1800 versnyi választék. 4 óra. Lichner.

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

5. Német  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 deutschen Literatur. Irályi dolgozatok. 2 óra. Michaelis.

6. Történe lem.  Magyarok történelme, Horváth Mihály 
nagyobb tankönyve alapján. 3 óra. Lehr.

7. Természe t tan .  Fuchs tankönyve alapján. 5 óra. Fuchs.
8. Bölcsészet.  Lélektan, Beck tankönyve szerint. 2 óra Eme-

rítzy.

Hetedik gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l lá s tan .  Első félévben egyetemes egyháztörténet, a má
sodikban magyarországi reformatio története. Kézikönyv Pálfy József 
tankönyve. 2 óra Szeberényi.

2. L a t in  irók. Horatiusból 70 válogatott oda, epodos és epi
stola. Cicero Tusculumi értekezéseiből válogatott szakaszok. Tacitus 
Agricolája és Germaniája. Latin irályi gyakorlatok. Hetenként 3-szor 
emlékelés. 5 óra. Lichner.

3. Hel len  i rók. Homeros Iliasának I. énekéből 1—493 v.
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Schenkel Xenophon Anabasisából Y-ik és YI-ik darabot. Michaelis .  
A második félévben: Homeros Iliasának első feléből 700 versnyi 
válogatott jelenet. Xenophon irataiból a prodikosi logos és Anabasis 
IV. könyvéből több szakasz. 4 óra. Lichner.

4. Magyar  nyelv.  Irodalom története legrégibb kortól 
Kazinczyig, Toldi tankönyve nyomán. Irályi gyakorlatok havonként, 
2 óra. Lehr.

5. N é m e t  nyelv. Német irodalom története régi korától 
Lessingig, Pütz Vilmos tankönyve és Weber olvasókönyve nyomán. 
Irályi dolgozatok. 2 óra. Michaelis.

6. T ö r té n e le m .  Újkor Napóleonig, Hunfalvy tankönyvének 
harmadik kötete nyomán, 4 óra. Lehr.

7. M a t h e s i s :  rövid ismétlése annak, mi a hatodik osztály
ban taníttatott. Lánczosztékok. Logarithmusok. Sorzatok. Tudományos 
tárgyalása az arányoknak. G e o m e t r i a :  gyakorlás a geometriai be
bizonyításokban. Trigonometria. 3 óra. Puchs.

8. Bölcsészet. Logika, Beck tankönyve szerint. 2 óra. Emerítzy.

Hatodik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Bevezetés az uj testamentomba. I. és II. 
Timotheus. 2 óra. Kámory.

2 La t in  nye lv.  Cicero I, II, III, IV. beszéde Catilina ellen. 
Virg. Aeneid. I, 1—539. VI, 150—594. 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. He l len nyelv.  A rendes w igék hajtogatásának befejezése, 
a /hí igék és rendhagyó igék; praeparatio, elemzés, fordítás szóval és 
írásban. Kézikönyv: Lichner P. hellen nyelvtan, és Schenkel kis 
elemi olvasókönyve. — A második félévben még ezen kívül 6 mese, 
12 apróbb elbeszélés, 15 epigramma, és Xenophon Anabasisából, a 
Schenkelféle kiadás szerint az I. II. és III. szakasz. 4 óra. Michaelis.

4. M a g y a r  nyelv.  Szvorényi könyvéből az első rész első 
szakaszának 1. 2. 3. 4. fejezete, jelesül a képletek, alakzatok; a 
második rósz második szakasza, jelesül a szónoki beszéd, olvasmányok, 
irálygyakorlatok. 2 óra. Lehr.

5. N ém et  nyelv.  Versmérték- és költészettan, nagyobbrészt
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Bone H. szerint; olvasmányok Mozart „Lesebuch f. 0. Gr.“ I. köte
téből. Irályi dolgozatok 2 óra. Michaelis.

6. T ö r t é n e le m .  A középkor története. Kézikönyv : Hnnfalvy 
János 2. kötete. 3 óra Lehr.

7. M a th e s i s .  Algebra.  Ellenkező mennyiségek. Hat műtétéi 
többtagú egész mennyiségekkel, osztékokkal, hatványokkal, gyök
mennyiségekkel. Egygyökü 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 geome
triai törvényeknek és a kitalált jelzeteknek átalakítása. Kerület, te
rület, és testtartalomnak kitalálása jelzetekben. Gömbszeletek. 3 óra 
Fuchs.

8. T e rm é s z e t r a j z .  Első félévben rendszeres állattan, máso
dik félévben rendszeres növénytan. Kézirat nyomán. 2 óra. Botkar.

Ötödik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.
1. Ya 11 ás tan. Átalános bevezetés a szentirásba és részletes 

bevezetés a ó szövetségbe Zsolt. 1. 2. 3. 8. 13. 15. 23. 114. 122. 
123. 124. 137. Prédikátor Salamon 7. 2 óra. Kámory.

2. La t in  nyelv.  Livius második könyvét Bothert kivonatos 
kiadványa szerint, és Ovidius több szakaszát Siebelis tirocinium poé- 
ticuma nyomán, olvasva, értelmezve, fordítva és részint emlézve. A 
versmérték régiség- és regetani ismertetések alkalmilag. Irályi gya
korlat, hetenként egy. 6 óra. Emerítzy.

3. H e l len  nyelv.  A fő- és melléknév, névmás és számnév 
ragozása; a rendes hajtogatású w igék jelenidői tője, az összevont 
igék, idetartozó darabok elemzése és fordítása szóval és Írásban. 
Kézikönyv: Lichner Pál „Hellen nyelvtan“-a és Schenkel-Kis elemi 
olvasókönyve. 4 óra Michaelis.

4. M agyar  nyelv.  Szvorényi könyve nyomán költészettan, 
verstan és a kisebb írásművek. Olvasmányok, irálygyakorlatok. 2 óra 
Lehr.

5. K é m e t  nyelv. Szókötés számos gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével, Bassmann tankönyve nyomán. Mager olvasókönyv
vének második részéből válogatott darabok olvasása, fordítása, emlé
kelése. 2 óra. Michaelis.

6. Történelem. Ókor: hellenek és rómaiak története a nép- 
vándorlásig. Hunfalvy János tankönyve első része nyomán. 3 óra. 
Emerítzy.



8

7. Mathesis .  Átalános fogalmak.. Számoknak tulajdonai. Mérés. 
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 rajzolástani 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 rm é s ze t ra j z .  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. Val lá s tan .  Hittan és erkölcstan, Tischer Vilmos tudor 
kátéja szerint, magyarító Margócsy József. 2 óra Liska.

2. La t in  nyelv.  Az esetek használata ismételve; idők, jelen
tőmód, kapcsoló-, parancsoló- és határozatlanmód, accusativus cum 
infinitivo, nominativus cum infinitivo, a nem egyenes beszéd (oratio 
obliqua), részesülök, ablativi absoluti, gerundium és supinum kellő 
használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schulz-Kis mondattana 
szerint. Jul. Caes. de bello gallico liber I. 1—29 és lib. II. elemez- 
tetett, fordittatott is. Latin verstanból az elemi szabályok. Siebelis 
tirocinium poeticum-ából. 7 szakasz Ovidiusból elemezve, fordítva és 
részint emlékeivé. írásbeli dolgozatok hetenként 6 óra Liska.

3. M a gyar  nyelv.  Összetett mondatok, körmondattan és 
irálytan. Imre Sándor tankönyve nyomán, folytonos Írási gyakorla
tokkal. Mértékes és hangsúlyos verstan. Költemények magyará
zása s emlékelése. Olvasókönyv Erdélyi Indali P. III. 2 óra 
Harmath.

4. N é m e t  nyelv. Mondattan, Rassmann Ernő vezérfonala 
nyomán. Irályi dolgozatok. Olvasmányok elemzése, fordítása, váloga
tott darabok emlékelése Mager I. olvasókönyvéből. 2 óra Glatz.

5. F ö ld ra j z  és tö r téne lem .  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. Mennyiségtan.  Ellentett mennyiségek. A négy első míve- 
let algebrai mennyiségekkel. Hatványok és gyökerek. Elsőfokú egyen-
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letek egy ismeretlennel. Kézikönyv Mocznik-Szász. — A kör és a 
tömegmértan, Mocznik-Szabóky szerint. 3 éra. Bothár.

7. Te rm észe t tan .  Első félévben: a nyugvás és mozgás, hő- 
és hangtan alaptörvényei, nagyobbára kísérletek útján megismertetve, 
Greguss és Piskó kézikönyveik nyomán. Második félévben; Villanyos
ság és delejesség tana, fénytan, csillagászati és pbysikai földrajz. 
3 óra. Glatz.

Harmadik gymnasium! osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  A keresztyén anyaszentegyház története, 
különös tekintettel a magyarhoni protestáns egyház történetére. 
Kézikönyv a magyarul tanulók számára Pálffy tankönyve, a néme
tek füzetek szerint tanulák. 2 óra. Ham ath.

2. L a t i n  n y e l v .  Schulz-Kiss syntaxisa szerint az esettan, 
a melléknevek és a névmások sajátságos használata, irás- és szóbeli 
fordításokkal összekötve. Weller latin olvasókönyvéből I—VIII, 
XI—XIII szak. Cornelius Nepos életrajzaiból elemezőleg olvastatott: 
Miltiades, 4—7 fej. Aristides, Pausanias, Cimon. Siebelis Tirocinium 
poeticumából olvastatott és emlékeltetett 180 különféle mértékű sor 
és 15 phaedrusi mese. 6 óra. Harmath.

3. M a g y a r  n y e l v .  Mondattan a tulajdonító ragig, példák 
készítése, irálygyakorlatok, szavalás, egyes darabok olvasása mon
dattani fejtegetés mellett, s költemények ellemző olvasása s emlé
kelése. Kézikönyv sárospataki magyar mondattan, olvasókönyv Er
délyi Indali P. II. 3 óra. Harmath.

4. N é m e t  n y e l v .  Az alaktan ismétlése és befejezése, irály
gyakorlatok, szavalás, elemző olvasás s költemények emlékelése. 
Kézikönyv: Rassmann Leitfaden der deutschen Sprachlehre. Olvasó
könyv Mager I. 2 óra. Harmath.

5. T ö r t é n e l e m .  A közép- és újkori történelem főbb ese
ményei s kitűnő fórfiai. Térképek készítése. Kézikönyv : Zsilinszky 
II., Spruner-Brettsehneider fali térképei használatával. 4 óra. Harmath.

6. M e n n y i s é g t a n .  Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett 
hármas szabály. A kamat, százalék és tőke kiszámítása. Társasági, 
vegyítési és láncz-szabály. Kézikönyv: Mocznik-Szász. Sokszögek. 
Az egyenes oldalú idomok átalakítása s területők kiszámítása. A há
rom- és sokszögek hasonlósága. Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. 
Bothár.
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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  ele
mei. 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 vegyjelen- 
ségei. Az oktatás folytonos kísérletek mellett az inductio tanmód
szere szerint történt. Kézikönyv: Pisko - Kühn „Természettan“a.
2 óra. Glatz.

Második gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Keresztyén erkölcstanból Isten, magunk és 
embertársaink iránti kötelességek, ezekhez csatolva a reformatio 
rövid történetét. Magyar tanításhoz szolgált Székács valláskönyve, 
némethez a Pressburger Leitfaden. 2 óra. Grailich.

2. L a t i n  n y e l v .  Latin nyelvtan ejtegetései, német hatá
rozó szabályaikkal együtt rendes és rendhagyó alakban ismételtettek, 
úgy szintén az igék mint rendesek, mint rendhagyók kellő gyakor
latokkal tanitattak. Fordítások mellett mesék és beszélgetések emlé- 
keltettek. Kézikönyv : Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve. 
6 óra. Grailich.

3. M a g y a  r n y e l  v. Alaktan, olvasás, szavalás és fogalma
zási gyakorlatok. Kézikönyv: Varga nyelvtana és Dlhányi olvasó
könyve. 2 óra. Grailich.

4. N é m e t  n y e l v .  Alaktan, olvasmány, mondattan Írási 
gyakorlatokkal. Kézikönyv: Bassmann rövid nyelvtana és Mager 
olvasókönyve I. része. 2 óra. Graitich.

5. F ö l d r a j z .  Európai államok, Batizfalvi tankönyve sze
rint, 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 töhbnevü számokkal. Mértani viszonyok és arányok. Kézikönyv : 
Mocznik-Szász. Három- és négyszögek. Mocznik-Szabóky szerint.
3 óra. Bothár.

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, job
bára nézletileg. 2 óra. Bothár.

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

Első gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. V a l l á s t a n .  Az embernek az állatok feletti elsőségéről 
és magasb rendeltetéséről, miszerint a három hitágazatban foglal-
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tátik. Magyar tanításban Simon vallástana, a németben a Press- 
burger Leitfaden szolgált vezérfonalul; 2 óra Grailich.

2. L a t i n  n y e l v .  Schulz Férd. latin nyelvtana és gyakor
lókönyve szerint: az öt declinatio a nemi szabályokkal, az adjecti
vum comparatiója, a számnevek, pronomen és a négy igeragozás 
cselekvő jelentő módja az ezekhez tartozó fordítmányokkal és gya
korlatokkal. 6 óra. Liska.

3. M a g y ar  nyelv. Az alaktan elméletileg és gyakorlatilag 
tárgyalva; nyelvtani elemezés és emlékelés, a fordítás Dlhányi olva
sókönyvéből. A haladók minden 14 nap saját irálygyakorlatokat dol
goztak házi munkaképen. 2 óra. Glatz.

4. Német  nyelv. Bassmann „német nyelvtana“ és Mager 
„olvasókönyve“ szerint tárgyaltatott, mint a magyar. 2 óra. Glatz.

5. F ö ld ra jz .  A föld általános topographiája, Bellinger-Fényes 
kézikönyve és Stieler atlasza ’szerint, térképek rajzolásával egybe
kötve. 3 óra. Glatz.

6. Mennyiségtan.  A négy első mívelet egész számokkal és 
közönséges törtekkel. Kézikönyv: Mocznik-Szász. Vonalok és szögek. 
Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. Természe tra jz .  Első félévben az emlős állatok. Második 
félévben az ízállatok, Dorner József állattana elemeinek nyomán. 
2 óra. Grailich.

8. Szépirá sza t .  Másodfél óra hetenként, vezeté Bekker.



A lyceumi tanuló ifjúság névsora.
*

Harmadik theol. osztály.

Achim Mihály békésm. csabai. SK.
Bartholomeidesz László gömör m. jólsva-taplóci. Cl. 
Bogyay Antal turócz m. turáuyi. AI. Consenior. RT. 
Chovan Victor békés m. szarvasi. Al. B.
Endreffy János békés m. csabai. AI. Senior. Ka. B. 
Gajdács Pál békés m. csabai. SK.
Greszler Gyula pest m. gödöllői. SK. B.
Honéczy Ödön hont m. pocsuvadloi. Al.
Linczényi Lajos pest m. pesti. Al.
Marcsek János szepes m. kézsmárki. SK. Consenior. Ka. 
Micsinay János szepes m. schwabóczi. Al.
Mihalicska János nográd m. n. kürtösi. SK.
Németh István győr m. bőnyi. SK.
Okolicsányi József nográd m. Luczini. SK.
Sárkány Lajos pest m. pilisi. SK. Senior. RT.
Sauerackor Károly pozsony m. pozsonyi. SK. P.
Schwalm György bács m. bulkeszi. SK. B.
Terray Béla gömör m. vizesréti. SK. RT.
Zatkalik Lajos komárom m. oroszlányi. SK.
Zsilinszky Mihály békés m. csabai. SK.

Második theol. osztály.

Bartholomeidesz Gyula gömör m. jólsva-taploci. SK. Cl. 
Brozik Titns hont m. cseri. Al.
Csepreghi György békés m. csabai. SK.
Prenyo Gyula nográd m. sz. péteri. SK.

J e g y z é k .  Mt. =  magántanúló; Al. =  alumneum; Sk. =  Skariczaia- 
num. — S t i p e n d i u m o k :  ET. =  Both-Telekiféle ; Pf. =  Pálffyféle ; Ka. 
=  Kaldyféle általános. Km. =  Káldyféle magyar; Cl. =  Clementisféle; P. =  
Pauerféle ; BS. =  Balasa Susannaféle; B. =  Bertinaféle; M. =  Mossóczyféle ; 
Go. =  Gombóczféle; Ge. =  Géróféle; — V a l l á s :  ref. =  helvet hitvallású ; 
rk. =  római kath ; gk. =  görög keleti; moz. — mozes hitvallású. — Kinél 
vallás nincs kijelelve, az ágostai hitvallású.
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Fuchs János Zólyom m. lipcsei. SK. 
fílavacsek Andor bars m. lévai. Al. RT. B.
Horemus János csongrád m. hód-mezővásárhelyi. SK. B. 
Jeszenszky Károly békés m. m. herényi. Al. RT. 
Kmetty János zólyom m. besztercebányai. Sk. B. 
Maróthy Emil nográd m. cseh-brezói. Al. RT.
Maszny Pál bars m. nagy-szelezsényi. Sk. Go.
Ruttkay Sándor pest m. maglódi. Sk.
Szeberényi Vilmos Veszprém m. pápai. Al. RT. 
Szlaboczky Imre gömör m. jólsvai. Al. A.
Turcsányi Gusztáv nográd m. lapujtői. Al.
Zajacz András békés m. csabai. Al. RT.
Zorkoczy Samu zólyom m. radványi. Al. RT.

Első theol. osztály.

Bakay Péter békés m. szárvasi. Al.
Braun József békés m. m. herényi.
Cbovan János zólyom m. besztercebányai. Al. RT. 
Cbovan Pál békés m. csabai. SK.
Farkas Géza nógrád m. n. kürtösi. Al.
Gyurkovics Gyula bont m. dacso-lámi. Al.
Jávor Márton zólyom m. radványi. Al.
Jurin Samuel gömör m. jólsvai. Al.
Kadlecsik János trencsén m. trencséni. Sk.
Klimo Vilmos zólyom m. radványi. AI. B.
Kovarik Károly pozsonv m. pozsonyi.
Raksányi Béla pest m. kis-körösi.
Robács Lajos gömör m. jólsvai. Sk. Cl.
Sachs Benő pozsony m. modori Al.
Scbarbert Armin pozsony m. bazini. Sk,
Schulz Samu bont m. Selmecbányái.
Turcsányi Gyula Veszprém m. suuri. AI. M.

Nyolczadik gymn. osztály.

Adamovits Vilmos nyitra m. könyöki. rk. Mt.
Adler Armin nyitra m. szolcsányi. moz. Mt.
Altmann Bertbold nyitra m. verbóczi moz. Mt. 
Arnovljevics Dusán torontál m. mokrini. gk.
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Baruch Norberth, csehországi landszkroní. rk. Mt.
Beles Aurél arad m. tót-váradi. gk.
Berwerth Frigyes erdélyi segesvári. Mt.
Boor János nyitra m. bukoczi. Al.
Borszuk Károly nyitra m. szakolczai. Al. kilépett.
Brendl Leo gallicziai lembergi. moz. Mt.
Brunovszky Frigyes nyitra m. szeniczi.
Bügel Edmund nyitr. m. nagykéri. rk. Mt.
Chovan Kálmán békés m. szarvasi. Al.
Csetke Béla komárom m. rév-komáromi.
Csorba Géza komárom m. .ekeli. rk.
Dánis János gömör m. ratkói. Al.
Diamant Miksa nyitr. m. verbói. moz. Mt.
Dingha Pál nyitra m. v. újhelyi. Sk.
Dobák Gyula komárom m. r. komáromi. Km.
Ejury Gyula pozsony m. pozsonyi, rk.
Fink Rudolf pozsony m. pozsonyi.
Frames Gyula pozsony m. pozsonyi, rk.
Friedmann József sárosm. raszlavitzi moz. Mt.
Fuchs Lajos pozsony m. pozsonyi.
Geduly Gyula zólyom m. besztercebányai Km. BS.
Göttche Frigyes bács m. cservenkai. Al.
Gottl Géza pozsony m. pozsonyi, rk.
Győrik Márton mosony m. gálosi. SK. Km.
Gyurkovits Gyula hont m. dacso-lámi. Al.
Hajek József pozsony m. pozsonyi. SK.
Hofmann Lajos kát. őrvid. ruskbergi. rk.
Horváth Imre temes m. temesvári, rk. Mt.
Horváth Lajos győr m. duna sz. páli.
Hrabovszky István vas m. egyházas-hetyei. Km.
Jagics József baranya m. rácz-tötösi. Al. gk.
Jancsovics Pál békés m. szarvasi, kilépett.
Jeszenszky Sándor nográd m. losonczi.
Kmentt Richard, sziléziai tescheni. rk. Mt.
Knittel József csehországi vernersdorfi. rk. Mt.
Koch Sándor Thanheimbi lovag, pozsony m. pozsonyi, rk. Mt. 
Koncsek György turóc m. kelemenfalúi. Al.
Koncsek József turóc m. kelemenfalui. Al.
Kostyál Kornél nyitra m. verbói. AI. M.
Kotlár József cseh országi, picsini. rk. Mt.
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Kovács Mihály nográd m. marokházi.
Krascsenits József pozsony m. karcsáni. rk. Mt.
Lang Miksa trencsin m. nedetzi moz. Mt.
Lange István trencsén m. trencséni. kilépett.
Lange Lajos trencsén m. trencséni. Al.
Lebeda József cseh országi korutyitsi rK. Mt. 
Leinwather Károly pozsony m. pozsonyi. Al. 
Lombardini Sándor trencsén m. Bicsei. rk.
Mandler József nyitra m. vradisti moz. Mt.
Markovics Szabbasz tót-országi vukovári. gk. 
Marmorstein Eduard trencsin m. hattnei. moz. Mt. 
Marschall Rezső mosony m. rajkai, kilépett.
Márton Géza heves in. tisza-roffi. gk.
Mendl Mózes, cseh országi jungbunczlaui. moz. Mt. 
Mikustyák István nyitra m. miavai. Al. kilépett. 
Milenkovics Dusán bánáti modosi. gk.
Molecz Zsigmond nyitra m. ó-túrái. rk.
Moretzky Miksa, galicziai lembergi. moz. Mt.
Nagy Gusztáv trencsén m. Ivanóczi. SK.
Nagy Miklós pozsony m. malaczkai. RT. Km.
Ottlik István nográd m. kalondai. ref. Mt.
Pap Sándor n. kunsági karczagi. ref.
Paulinyi Ödön nyitra m. biliczi. Al.
Pericsics Dusán titteli kapit. sz. iváui. Al. gk. 
Podhradszky Ödön temes m. zaderlaki. Mt. 
Podmanitzky Béla pest m. aszódi.
Popper Sámuel mosony m. köpcsényi. moz. Mt. 
Quastler Henrik pozsony m. malaczkai. moz. Mt. 
Rabinovitz Benedek Moldva országi, jasszyi moz. Mt. 
Radios Péter torontál m. rácz-csernei. gk.
Ringbauer Gusztáv pozsony m. somorjai. Al. 
Rohonczy László pest m. pesti. rk.
Rosenfeld Henrik. Sopron m. kismártoni. moz. Mt. 
Rozsa Samu nyitra m. szemezi Sk. Ka. M.
Schleiffer Géza pozsony m. pozsonyi. Al.
Schulcz Samuel bársm. sehneczi.
Schwoner Albert morvaországi lundenburgi. moz. Mt. 
Stanek Lajos trencsén m. trencséni. SK.
Steiner Mór pozsony m. bősi.
Stephanovits Constantin szeréin m. gregurewaczi. gk.
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Stiegler Gusztáv pozsony m. pozsonyi. RT.
Szigeti)i József soprony m. sopronyi.
Tatárovics Bogolyub torontal m. oroszlányosi. Al. gk. 
Thaisz János pozsony m. pozsonyi. Sk. RT. Ka. 
Tolnay János arad m. boros-jenői. rk.
Tschauner Ferencz morva országi, neustadti. rk. Mt. 
Turzó Adorján bibar m. n. váradi. kilépett.
Vizér Kálmán esztergomm. bikoli. rk.
Wallenfels Ignácz pest m. pesti, kilépett.
Wallner Ignácz vasvárm. kőszegi, rk. Mt.
Weisz Frigyes tótországi vukovári. moz. Mt.
Weisz Jakab komárom m. nagy megyeri, moz. Mt. 
Wölfl Samu pozsony m. bazini. Al.
Zatkalik Mihály nyitra m. krajnai. Sk.
Zernek Károly pozsony m. pozsonyi. Pf. rk.

Hetedik gymn. osztály.

Áchim Lajos békés m. csabai. Al.
Asbóth Aladár krassó m. lugosi.
Baltazzi Hector törökországi konstantinápolyi. Mt. 
Bánik Lajos bars m. ar. maróthi.
Bellony József bars m. lévai. rk.
Bogdán Zsivkó torontál m. tisza-hegyesi. gk. 
Breitwieser Henrik, bácsm. ó verbászi. Al.
Cancrinyi Kálmán árva m. árva-váralljai.
Cserno Bohumil trencsén m. trencséni. Sk. Pf. 
Csörföly István nógrád m. b. gyarmati, kilépett. 
Dubovszky Gyula pozsony m. modori. Al. kilépett. 
Famler Adolf pozsony m. modori. Al.
Farkas Gyula békés m. gyulai, rk. kilépett.
Ferenczy Béla pest m. pesti. rk.
Galás Pál nyitra m. szobotisti. Al.
Handler Zsigmond nyitra m. galgózi.
Jeftics István bács m. uj-vidóki. gk.
Kirchner Elek tolna m. mutsfai. SK.
Kolben Manó trencsén m. bronisztyei. moz. kilépett. 
Kutassy Ferencz Veszprém m. bodajki. ref. BS. 
Lakner Béla hont m. alsó-nyéki.
Lange Gyula csanád m. makói. Al.
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Lange Károly csanád m. makói. Al.
Lanstyák Lajos nyitra m. f. zelei.
Linde Gyula tolna m. udvari. SK.
Mandler József nyitra m. vradisti. Mt.
Maximovits Milan bács m. bajsai. Al. gk.
Momirovics Miloszláv bács m. zombori Al. gk.
Olgyai Lajos pozsony m. olgyai. rk.
Polliczer Adolf pozsony m. sz. györgyi. moz. kilépett. 
Prépost Lajos győr m. kapi. Sk.
Scultety Soma bács m. kulai. kilépett.
Seres Lajos bihar m. sarkadi Al. ref.
Spatariu István temes m. hodonyi. gk. kilépett. 
Steiner Károly szerem m. rumai. Al. rk.
Stefanovics János pest m. apostagi. Al.
Stefanovits Pál kát. őrvid. mitrovitzi. gk. Mt.
Stojsic Simon szerém m. nyiregi. Al. gk.
Szeberényi Márton békés m. csabai. KT. Ka.
Szlubek Ernő pozsony m. pozsonyi.
Szulyovszky Aurél bont m. f. fegyvernek!.
Tormay Géza nyitra m. rácséi.
Tormay Otto nyitra m. rácséi.
Yalasek Pál nyitra m. miavai. Al.
Vitéz Lajos békés m. orosházi. Al.
Vlha Lajos pozsony m. pozsonyi.
Ziegler Armin trencsén m. stupnai. moz. kilépett. 
Zsivkovits György bács-bodrog m. zombori. Al. gk.

Hatodik gymn. osztály.

Cservenák Károly nográd m. dengelegi. Al.
Csiha András hajdukerületi hajdu-nánasi. Al. ref. 
Damaszkin Arszén temes m. temesvári, gk.
Emresz Róbert pozsony m. pozsonyi. Al.
Fabriczius Lajos pozsony m. pozsonyi.
Fány György torontál m. n. kikindai. gk. elutasitatott. 
Fuchs Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Fülöpp Sándor nyitra m. magyar-sooki. ref.
Gavora Károly nyitra m. brezovai. Al.
Glatz Béla mosony m. hegyes-halmi. SK.
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Grechenek Béla bihar m. debreczeni. rk.
Hegedűs Mihály békés m. m. herényi. SK.
Heim Ede pozsony m. pozsonyi. Pf.
Heim Gusztáv pozsony m. pozsonyi. SK.
Herzfeld Lajos pozsony m. pozsonyi.
Jeszenszky István trencsén m. rovnei.
Kiss Lajos trencsén m. dezséri. Al.
Konkolyi Tege Zoltán komárom m. fagyosi ref. 
Kripp József Arad m. boros-jenői. rk.
Kuszák József pozsony m. misérdi. SK.
Lajpczig Ödön Somogy m. niklai.
Leopold Károly pozsony m. pozsonyi, elutasitatott. 
Löwinger Gyula nyitra m. nyitrai. moz.
Mainszky Milutin bács m. petrovazeloi. Al. gk. 
Maricb Béla zólyom m. beszterczebányai. rk. 
Medveczky Dániel pozsony m. pozsonyi.
Olló Ferencz nógrád m, megyeri, rk. Mt.
Mitták Károly nyitra m. szakolczai.
Pethő Imre pozsony m. borsai, rk.
Petőcz Ákos, pozsony m. nagy abonyi. rk. Mt. 
Petőcz Lázár pozsony m. nagy-abonyi. rk. 
Piovarcsi Ferencz pozsony m. pozsonyi, rk.
Plaehy Gyula zólyom m. korponai. Al.
Popovics György arad m. szinityei. gk.
Eajcsányi Elek fejér m. tordacsi. kilépett.
Kiesz László trencsén m. podluzsányi. SK. 
Eingbauer Károly pozsony m. somorjai. SK. 
Eosenkranz Károly baranya m. pécsi.
Euzics György torontál m. nagy-kikindai. gk. 
Samarjai Emil torontál m. beodrai.
Scharbert Ernő pozsony m. bazini. Al.
Schleifer Armin pozsony m. sz. györgyi. Al. 
Schmidt Gyula pozsony m. pozsonyi.
Simon Tamás győr m. győri.
Steur Károly mosony m. hegyes-halmi. SK. 
Szeleczky József pozsony m. somorjai.
Szita Elek vas m. egyházas hetyei. Al.
Szlamka Lajos pozsony m. zvoncsini. Al.
Szlubek Gyula pozsony m. pozsonyi.
Szűcs Dezső Veszprém m. csetényi. ref.
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Szulyovszky István hont m. f. fegyvernekí.
Tomka István nyitra m. bucsányi.
Toperczer Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Trippa János arad m. szinityei. Ál. gk.
Ujházy László pozsony m. pozsonyi. Al.
Valasek János nyitra m. miavai. Al.
Valent Lajos pozsony m. sz. györgyi. Al.
Vargha János treuesén m. ksinai. Al.
Vajda Géza mosony m. rajkai, rk.
Vonstetten János pozsony m. pozsonyi, rk. 
Vrablicza Sándor bács m. bajsai. eluttasitatott. 
Weinberger Sándor pozsony m. bazini. Al. 
Weingärtner Béla arad m. sz. annai. rk. 
Wolfshörndl János pozsony m. bazini. Al. 
Wolfshörndl Samu pozsony m. bazini. Al.

Ötödik gymn. osztály.

Baumler Károly pozsony m. pozsonyi.
Berlin Ágost pozsony m. pozsonyi.
Blaskovits Vilmos pozsony m. puszta-födémesi. Al. 
Boor Károly nyitra m. bukóczi. Al.
Bor István bihar m. sarkadi. Al. kilépett.
Braun Ferencz pozsony m. pozsonyi.
Conrád István nyitra m. kunrofi.
Celler Gusztáv pozsony m. pozsonyi.
Dingha Imre nyitra ni. vág-ujhelyi. Al.
Dorner Gusztáv pozsony m. bazini. Al.
Dorner Gyula baranya m. herczeg-szőllösi.
Dürr Károly pozsony m. pozsonyi.
Egyházy Gáspár pozsony m. rétéi. rk.
Falaky Károly győr m. bőnyi. Al.
Farkasdy Gyula pozsony m. somorjai. Al. kilépett. 
Ferenczy Aladár vas m. ostfy-aszonyfai.
Gáfor Károly túrócz m. tót-prónai. Al.
Gajáry Aladár pozsony in. modori. Al.
Ghiczy László nyitra in. asa-kürti. kilépett.
Hrasko Lajos hont m. csánki. Al.
Ilics Milivoi bácska ni. pirosi. Al. gk.
Jurenka Ede nyitra m. tura-lukai. Al.

2*
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Karácsony Daniel pozsony m. rétéi.
Kirchner József tolna m. mucsfai. Al.
Knogler Gusztáv nyitra m. rudnoi.
Konkolyi Tege István komárom m. fagyosi. ref.
Kovács Ferencz bihar m. sarkadi. ref. kilépett.
Kubinyi Lajos pest m. tapio sz. mártoni.
Kugel Izsák trencsény m. új-beszterczei. moz.
Mainszky Dragutin bács-bodrog m. petrovazeloi. Al. gk. 
Mayer Károly pozsony m. modori. Al.
Mészáros Gábor komárom m. banai.
Müllner Mihály pozsony m, pozsonyi.
Németh János pozsony m. pozsonyi. SK. Go. 
b. Podmaniczky Gyula pest m. aszódi.
Popper Simon csehorsz. raudnitzi. moz.
Samarjai János gömör m. rimaszombathi.
Sátor Dávid pozsony m. lögér-patonyi. Al.
Sauber Lajos pozsony m. pozsonyi.
Szavics György torontál m. nagy-becskereki. gk. kilépett. 
Szucsu Silvius temes m. lipai. Al. gk.
Tatarovics Vazul bánáti oroszhámosi. gk.
Tóth Lajos komárom m. oroszvári. Al.
Vargha Károly komárom m. lak-szakállosi. ref.
Zsák András pozsony m. modori. Al.

Negyedik gymn. osztály.

Andrássv Aurél pozsony m. nagy-szombati, rk.
Bekker Lajos rnosony m. zurányi.
Boor Lajos nyitra m. bukoczi. Al.
Detrich Jenő nógrád m. ipoly-kiskéri.
Grünemvald Sándor pozsony m. pozsonyi.
Horváth Mihály győr m. duna sz. páli.
Hübl János morvaorsz. porstendorfi. rk. Mt.
Jeszenszky Béla nyitra m. galgóczi.
Keresztessy Kázmér pozsony m. galánthai. Al.
Kieszig András pozsony m. bazini.
König Hugo pozsony m. pozsonyi.
Kostyál Gusztáv nyitra in. vág-újhelyi. AI. M.
Krebesz Ferencz pozsony m. pozsonyi.
Lanstyák Pál nyitra m. f. zeleniczi Al.



21

László János komárom m. kocsi.
Leinwather György pozsony m. pozsonyi.
Licsko Márton hont m. nagy-besegi. Al. 
Mesterházy Lajos győr m. enesi. Al.
Patkó Dezső komárom m. apácza-szakállosi. Al. 
Popelka István fejér m. dordasi. Al.
Pőcze Lajos komárom m. kocsi.
Röhrich Emil pozsony m. malaczkai. rk. Mt. 
Samarjai Pál komárom m. rév komáromi. 
Schaden Sándor pest m. váczi.
Schnell Gusztáv ausztriai bécsi.
Teszák Gyula nyitra m. szeniczi.
Tóth Kálmán komárom m. iszáki. Al.
Vargha Mihály fejér m. tordasi. Al. Ge.
Vermer József turócz m. bisztricskai. moz. 
Zlocha Mihály nyitra m. pritrzsdi. Al.

Harmadik gymn. osztály.

Bátky Gergely komárom m. kocsi.
Berke István bihar m. sarkadi. Al.
Brukner János pozsony m. pozsonyi. M.
Bunzl Lajos pozsony m. pozsonyi, moz.
Czirók János komárom m. nagy-tanyi. ref.
Deák Gyula nyitra m. farkasdy. Al. ref.
Deutsch Mór pozsony m. szándorfi. moz. 
Dobrovics Tivadar pozsony m. pozsonyi.
Erdélyi Gáspár komárom m. bökipusztai. ref. 
Erdélyi József komárom in. rév komáromi, ref. 
Erdélyi Zoltán Zemplén m. sárospataki, ref. BS 
Fülöpp Imre nyitra m. magyar-sooki ref.
Geyer János felső-ausztr. tenningi.
Jeszenszky Géza nyitra m. csejtei.
Jurenka Lajos nyitra m. tura-lukai. kilépett. 
Kocsis Béla pozsony m. somorjai. Al. ref. 
Könczöl László komárom m. kocsi. ref.
Kostyál Albert pozsony m. pozsonyi.
Lakner Károly pozsony m. pozsonyi.
László Kálmán pozsony m. puszta-hidvégi. ref. 
Mannsberg Adolf baranya m. pécsi.
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b. Marschall Jul. Levin nográd m. perc zeli. 
Moesi Pál pozsony m. borsai, ref.
Mokos Gyula komárom m. kolos-némai. ref. 
Mossóczy Sándor pozsony m. pozsonyi.
Paksy Viktor györ m. kulcsodi. ref.
Pálinkás Endre bars m. kis-szecsei. ref.
Saly Ágoston sopron m. ruszti. kilépett. 
Schmidt Lothár pozsony m. pozsonyi.
Stiegelmar János mosony m. gálosi. Al.
Stinner István komárom m. csúszi.
Szalay Gyula győr m. kis-péczi. Al.
Szeberényi Lajos békés m. csabai.
Tóth Géza komárom m. nagy-tanyi. ref.
Vályi Lajos komárom m. perbetei. ref.

Második gymn. osztály.
A

Bálint Károly komárom m. nagy-ócsai. ref. 
Bátky Sándor komárom m. kócsi. ref.
Bőcskey Miklós komárom m. komáromi, réf. 
Bunzl Gyula pozsony m. pozsonyi, moz.
Dady Ferencz komárom m. kócsi. ref.
Diamant Samuel pozsony m. spatnai. moz. Mt. 
Dingha Gábor nyitra m. vág-ujhelyí. Al. 
Dukovics István Veszprém m. veszprémi. Al. 
Emeritzy Lajos pozsony m. pozsonyi.
Fölkér Mihály pozsony m. rétéi. Al.
Galambos József komárom m. nagy-ócsai ref. 
Gulyás János komárom m. komáromi, ref. 
Habermann Ernő pozsony m. pozsonyi.
Horther Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Karácsony Ferenc pozsony m. rétet. ref.
Kosár János pozsony m. alistályi. Al. ref. 
Kosatzky Mihály nyitra m. verbói. Al.
Kubis Otto pozsony m. pozsonyi.
Kurdy István komárom m. neszmélyi. ref. 
Kürthy László komárom m. lak-szakállos. ref. 
Lange Sándor csongrád m. szegedi. Al.
László Móricz pozsony m. puszta hídvégi, ref. 
Mesterházy István györ m. enesi. Al.
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Mikuscsák János nyitra m. miavai.
Mikovényi Zsigmond nyitra m. pöstyényi. rk. 
Mossóczy Károly pozsony m. pozsonyi.
Munyai Jenő krassó m. oraviczai. Al.
Nagy Gábor pozsony m. tönyei. ref. 
b. Podmanitzky Endre pest m. aszódi, kilépett.
Kóth János esztergom m. grán-nánai. Al.
Sándor Károly trencsény m. szlavniczai. Al.
Szekcső Árpád pozsony m. pozsonyi.
Yasszó Aladár pozsony m. pozsonyi, rk.
Yégb Béla komárom m. szilasi. ref.
Wallner Keresztély pozsony m. pozsonyi.
Wertheimer Miksa nyitra m. verbói. moz.

Első gymn. osztály.

Bélák Lajos Veszprém m. vanyolai.
Benkő Sándor Veszprém m. palotai. Al.
Biermann Theodor pozsony m. pozsonyi.
Blaskovits Sándor pozsony m. gurabi. Al.
Braun Imre pozsony m. pozsonyi.
Csorba Kálmán komárom m. ekeli.
Dax György pozsony m. pozsonyi.
Ebert Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Emeritzy Pál pozsony m. pozsonyi.
Ealb Adolf pozsony m. pozsonyi.
Farkasdi Béla pozsony m. somorjai. Al. ref. 
Heischmann Frigyes pozsony m. pozsonyi. 
Heischmann Budolf pozsony m. pozsonyi.
Hirschmann Ferdinand pozsony m. pozsonyi, kilépett. 
Jankovics Gyula nyitra m. emőkei. rk.
Kappelmayer Frigyes pozsony m. pozsonyi.
Kiss László győr m. hőnyi. rk.
Kottony István komárom m. rév-komárom. ref. 
Kovácsik Kornél nyitra m. szeniczi.
Lange Sándor csongrád in. szegedi.
László Iván pozsony m. pozsonyi.
Löwinson Samuel Somogy m. patonyi. moz.
Manigel Ágost pozsony m. pozsonyi.
Michaelis Vilmos pozsony m. pozsonyi.
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Mokos Kálmán komárom m. kolosnémai. ref. 
Nemes Dénes pozsony m. rétéi. ref.
Odörfer Kristóf pozsony m. pozsonyi.
Pálffy Ferencz komárom m. kömlődi. ref. 
Pauschenwein Otto pozsony n. pozsonyi. 
Petőcz Lajos tolna m. némethy.
Popper Lipót csehországi raudnitzi. moz. 
Sárközy Kálmán komárom m. ekeli.
Schiller Lajos pozsony m. pozsonyi.
Schiller Sándor pozsony m. pozsonyi. 
Stromszky Károly pozsony m. pozsonyi. 
Szenessy József nyitra m. beleszi.
Tóth Elemér pozsony m. pozsonyi.
Turczár Mihály pozsony m. gurabi. Al. 
Walko Lajos pozsony m. pozsonyi.
Wovy György pozsony m. pozsonyi.



Igazgatói jelentés.

I. Történelmi adatok.

Valamint az 1868/9 tanév végén fájdalommal kellett jelentenem, 
hogy lyceumunk legjelesebb tanerőinek egyike hosszas és a felhasz
nált gyógyszerek által el nem távolítható betegség miatt parlagon 
kénytelen heverni: úgy most azon helyzetben vagyok, hogy épen 
ellenkező érzettel azon örvendetes tudósítást tehetem, hogy Lichner 
Pál tanár teljesen fölépült, s betegségétől a karlsbadi fürdő és 
Kaltleutgebeni hideg vízgyógyintézet lelkiismeretes használata követ
keztében megszabadult, el annyira, hogy szakát az egész tanéven 
keresztül virágzó egészségben és erőben, teljes kedvvel és szeretettel 
betölthette. Alapos okunk van biztosan reményleni, hogy fölépülése 
tökéletes lévén, tisztelt kartársunk még sokáig lesz tanintézetünk 
egyik főoszlopa.

A legközelebb lefolyt tanév kezdetén Junker Ágost ur helyet
tes tanári állomásáról egy évi hivataloskodása után lelépvén, Göttin- 
gába távozott akadémiai tanulmányainak folytatása végett. Helyét 
Glatz Henrik u r , a köztiszteletben álló Glatz Jakab , hegyeshalmi 
lelkész és mosonyi esperes ur, szép készültségü fia foglalta el, ki 
hazai tanulását kizárólag lyceumunkban végezvén, Németországban 
két évig komolyan készült hivatására, melyet egy év óta ritka ta
pintattal és buzgó kötelességérzettel folytatott. Működésének köre 
annál tágabb, mivel nem csak az algymnasium több osztályában 
működött, hanem az első évi theologusoknak is az új szövetséget 
magyarázta; és pedig mindenhol oly kitűnő sikerrel, mely semmi 
kívánni valót sem hagyott. Ha csupán iskolánk javát vennők tekin
tetbe, azt kellene óhajtanunk, hogy ezen épen úgy didactikai, mint 
paedagogikai tekintetben kitűnő erő jövőre kizárólag gymnasiumunk 
első osztálya számára biztosíttassák, hol az egész gymnasiumi kép
zettség alapját kell megvetni. De Glatz ur, ki tudományosságának 
már eddig is oly szép jeleit bizonyítá, többre lévén képes, igen ter
mészetes, hogy fensőbb hatáskörre törekszik, melyet föl is fog ta
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lálni. Most azonban még a mienk, s e részben kedves érzettel te
kintünk e jövőnek eléje.

A lefolyt év egy másik, a jövőre nézve nem kevésbé biztató 
eseménye, hogy Böhm Károly ur a nyári félév elején neki ajánlott 
rendkívüli tanári állomást tanintézetünkben elfogadta. A felgymnasiumi 
osztályokat és theologiát, miután az alsóbb iskolákat születése helyén, 
Besztercebáyán látogatta, ő is lyceumunkon végezte. Vizsgálódó és 
mélyen gondolkodó szellemét már itt az iskolákban is volt alkal
munk fölismerni, hol a különféle önképző társulatokban írt és elő
adott müvei által magát a legkedvezőbb oldalról kitüntette. Német
országban, név szerint Jénában, Halléban és Tübingában, töltött két 
év után mint teljesen megállapodott férfiú tért vissza hazájába, 
ellátva mindazon kellékekkel, melyek magyar evangélikus gymna- 
siumaink tanárától megkívántainak. Mert bölcsészeti és szépészeti 
ismeretein s a classicus nyelvekben való jártasságán kívül egyenlő 
tisztasággal beszéli a hazánkban dívó mindhárom művelt nyelvet.

A hellen nyelv utóbbi évben tanintézetünkben némi nehézséget 
okozott. Azon általánosan elterjedett hír, hogy azon tanulók, kik sem 
theologusok, sem tanárok nem lesznek, e nyelv tanulásától fölmen
tethetnek, valamint azon tény, hogy a VII. és VIII. osztályba a 
róm. kathol. iskolákból átjövő ifjaink a cultusministerium részéről a 
görög nyelvtanulásától már többnyire fel voltak mentve, e körül
mények okozták, hogy az V. VI. és VII. osztálybeli tanulók közűi 
sokan az igazgatóságnál hasonló fölmentés iránt folyamodtak. Az 
igazgatóság, ez iránt sem az egyetemes gyűlés jegyzőkönyveiben, sem 
a tanári értekezletek határozatai közt biztos utasítást nem találván, 
a folyamodásokat a pozsonyi lyceum iskolai tanácsa elé terjesztette. 
De, ismeretes lévén már e részben a közoktatási ministerium eljárása, 
épen úgy, mint a közvélemény hangulata, itt sem tudtak a teendők 
iránt eligazodni. Végre is az iskolai tanács legcélszerűbbnek tartotta, 
az ügyet a középponti bizottsághoz utasítani, minthogy ez úgy is 
hivatva van az egyetemes gyűlést képviselni, midőn az év folytán 
iskolai ügyek gyors elintézést igényelnek. Megtörtént. De a közép
ponti bizottság vonakodott hasonló fölmentést engedélyezni, minthogy 
erre az egyetemes gyűlés által nem volt felhatalmazva. Ez egészen 
helyes, s az eljárás correct, de némileg mégis feltűnő volt, a meny
nyiben 1868-ban négy folyamodvány adatván be külső tanulóknak 
az érettségi vizsgálatnál a görög nyelvtől leendő fölmentés iránt, a 
központi bizottság két folyamodónak a kért fölmentést csakugyan 
megadta, kettőt pedig a hellen vizsgálatra kötelezett, a nélkül, hogy
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a fölmentés iránti felhatalmazás hiányát csak említette volna. Nem 
maradt tehát egyéb hátra, mint véget vetni ez ingadozásnak, s a 
második félévben kipótolni azt, mi az elsőben kellő tanács hiányában 
elmulasztatott. Michaelis tanár ennélfogva azon V. és Yl. osztálybeli 
tanulóknak, kik első félévben a hellen nyelvet nem tanulták, külön 
órákat adván, ezeket is azon állapotba helyezte, hogy a jövő évben 
tanulmányaikat fölakadás nélkül folytathassák.

A görög nyelvről s ennek gymnasiumainkban kezeléséről két
ségtelenül sokat lehetne mondani.

Minden mély belátású férfiú, ki az intelligentia fejlődését s a 
jelen műveltség keletkezését ismeri, föltétlenül a mellett fog nyilat
kozni, hogy a görög nyelv és irodalom megtartatván, annak szelleme 
lehetőleg terjesztessék. Mert mióta a költészeti szépségnek, bölcsé
szeti eszélynek és mélységnek, történeti pontosságnak és méltóságnak, 
szónoklati erőnek és fönségnek e példányképeit a porból előszedték, 
kezdett a szellem, scholastikai és dogmatikai békóktól menten, kö
vetve ama példányképeket, tisztán emberileg fejlődni, előidézvén így 
négy század alatt a mostani műveltséget, noha folytonosan küzdve 
a penészes ódon előítéletekkel. Joggal állíthatni tehát, hogy az egész 
modern műveltség, és pedig kivétel nélkül épen úgy az exact, mint 
az erkölcsi és társadalmi tudományokban a görög irodalmon alapúi, 
és hogy e műveltség határozottan akkor kezdődött, midőn a görögök 
tanulmányozása a szellem leigázását szétrombolta. A hellen irodalom 
terjedése a mai műveltségre nézve ugyanaz, a mi a tiszta keresztyén 
hit tekintetében a biblia.

Kell, hogy a modern civilisatio minden hordozója hozzá jut
hasson az ó classikus irodalom remek müveihez; ezeket kezűkbe kell 
szolgáltatnunk, hegy be ne következzék azon idő, midőn a valódi, 
emberi műveltséghez vezető kapukat önző okokból bezárják; vala
mint mindazok számára, kik a tiszta keresztyénséget nagyra becsü
lik, a bibliát érthetővé tenni és kezökbe adni szükséges, hogy így 
a hithez vezető kapuk mindig nyitva álljanak, és Isten igéjének 
helyébe soha emberi vélemények uralma ne állíttathassák. De azér t  
soha sem j u t o t t  s e n k i n e k  eszébe,  v a l a m e n n y i  embert  
k é n y s z e r í t e n i  aka rn i ,  hogy  a b i b l i á t  c sak  e r e d e t i  nye l
ven olvassák. Tudós férfiak minden nyelvekre lefordították, és ez 
kielégítő. Épen úgy kell a nagy görög írók műveit helyes fordítás
ban a valóban műveltek kezeibe adni, ilyenek pedig már nem 
hiányzanak. De azért az eredetinek nem szabad elveszni; kell, hogy 
az eredeti szövegnek nagy számú conservatorai létezzenek, kik azokat
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ne csak magok ismerjék, hanem ismeretüket sok másokra is átvi
gyék, mint a görög mondja hxfirtaSa sycovTSg duxdwoovciv cdlr^oig. 
A hellen irodalom e föntartói legyenek hivataluknál fogva a taná
rok és lelkészek. Ezek műveljék komolyan és alaposan a görög phi- 
lologiát, s e célból már a gymnasiumban idejük jelentékeny részét e 
tanulmánynak kell szentelníök. Ne mondja senki, hogy az ifjú a 
gymnasiumban még nem határozza el magát a tanárságra vagy 
theologiára. Attól én nem tartok. Először is, mindig lesznek vagyon
talan fiatal emberek, kik szép elméleti tehetség birtokában a gya
korlati élet számára nem bírnak kellő ügyességgel, és rendesen csak 
ilyenekből lesznek saját választásuk szerint tanárok. Másodszor, mi
vel különféle gyámolítást lehet és kell nekik nyújtani, mint az né
mely tanintézetben már régóta történik. Végre, mivel más tudo
mányágakban, péld. természettanban, természetrajzban, mathesisben 
stb. némi engedékenységet lehet irántok tanúsítani. De senkit se 
legyen szabad a theologiai szakpályára befogadni, a ki a görög 
nyelvtan bizonyos, nem túlságosan nagy, hanem pontosan megsza
bott ismeretét és a szavaknak csupán a legnélkülözhetlenebbre szo
rítkozó, szintén meghatározott bőségét felmutatni nem képes. A 
többi tanulók pedig, kik nem akarnak theologusok lenni, a görög 
nyelv tanulásától fölmentendők, az az, szabadságukra hagyandó, akar- 
ják-e a hellen nyelvet tanulni vagy nem. Minden esetre akad éven
ként több jeles fő, kik a nélkül, hogy tanárokká vagy papokká lenni 
akarnának, saját indításukból fognak ügyekezni, a görög nyelv isme
retét megszerezni. És ezekből fognak válni azok, kik később a tár
sadalomban és gyakorlati életben a valódi humanitas szellemét nem 
csupán magok ápolandják, hanem környezetükben is jótékonyan 
terjesztendik.

Nem mellőzhetem itt megemlíteni, hogy képtelenség azt hinni, 
mintha minden ember minden körülmények közt képes volna ugyan
azt tenni. Emlékezzünk meg csak arról, a mit ezer könyvben és hír
lapban olvashatunk s a társaságban milliószor hallhatunk, hogy 
Európa művelt nemzeteitől nagyon hátramaradtunk. Nem üres phra
sis ez, mely alá rejtőzni lehetne, nehogy magunkra túlságosan nagy 
mértéket alkalmazzunk, hanem komoly való és keserű igazság. Ha 
tehát magunk hátramaradtunk, természetes, hogy ifjúságunk is mö
götte áll a külföldinek, és szegény ifjainktól nem követelhetünk any- 
nyit, mint a külföldiek az övéiktől. Fontoljuk meg, hogy az egyének 
lelki tehetségei nem egyenlők, és hogy egész nemzetek hajlamaikra
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és képességökre nézve különböznek, a mit egyik általában fáradhat- 
lan buzgósággal művel, azt a másiknál föl nem találjuk.—

Azon leckerend, melyet az egyetemes gyűlés múlt öszszel el
fogadott, s mely a tanintézeteknek életbe léptetés végett megkülde
tett, szakadatlanul komoly gondolkodásunk tárgyát képezte. Ez lecke
rend, igenis, mely megszabja, hány órát kell hetenként a földrajzra, 
vagy a szépírásra vagy más tárgyra fordítani; de nem tanterv. 
Ilyenben meg kellene határozva lennie az iskola és tanárok viszonyá
nak az egyházhoz, az esperességi, kerületi és egyetemes gyűlésekhez; 
megszabnia a tanárok qualificatióit, kötelességeit és jogait, továbbá 
biztos és mellékes jövedelmöket, az ő és övéik nyugdíjazását stb. 
De ilyen tanterv még nem létezik. Ennélfogva a lecketerv sok gon
dolkodásra szolgáltatott okot. Mi egészen keresztülvihetetlennek 
tartjuk, s azt hiszszük, hogy azok, a kik készítették, talán csak a 
maximumot akarták kijelölni, a mit tanítani szabad, mit egyébiránt 
nagyon kevés iskola érhet el, sőt a legtöbb kénytelen lesz, a köve
teléseken jóval alul maradni. E terv megítélésénél a következő szem
pontokból indultunk ki:

1. A gyakorlott, ügyes tanító három órában gyakran többet 
végezhet, mint a tapasztalatlan kezdő négyben.

2. Helytelen, hogy minden tárgy az osztály fő tárgya gyanánt 
adassák elő, mi a szakrendszernél oly könnyen megtörténik.

3. Nem a tantárgyak menynyisége, sem az egyes tárgyakból 
tanultak tömege, hanem az, a mi teljesen fel van fogva, átgondolva, 
begyakorolva és hatalomba kerítve, bír az oktatásnál képző erővel.

4. Nagyon célczerütlen, hogy a 8. osztály számára a legtöbb 
óra van kitűzve (t. i. 28 köteles és 4—6 nem köteles); mert

a) ez osztály tanulói közt sokan magán órák adásával kény
telenek önfentartásukról gondoskodni;

b) mivel különféle önképző egyletek tagjai más munkákkal is 
el vannak halmozva, melyeknek egy részéért jutalomdíjakat várnak, 
mi hasonlóképen megélhetésük egyik föltétele;

c) mivel az érettségi vizsgálatra a felgymnasiumban tanult 
valamennyi tantárgyat kénytelenek ismételni;

d) mivel 28 rendes órát egy hétbe alig lehet beszorítani. Ha 
megfontoljuk, hogy a kötelezett tantárgyakra csak 4 egész és 2 fél 
nap van, minthogy szerdán és szombaton délutánra a különböző 
egyletek (magyar, német, tót, szerb, francia nyelv, gyorsírás stb.) 
órái esnek: akkor 2 egész napra 5, a másik két egész napra 6 óra 
jut, tehát dél előtt is 3, dél után is 3. Ha továbbá megfontoljuk,
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hogy az utolsó két osztályban az oktatás nem annyira begyakorlás, 
mint az algymnasiumban, hanem inkább összefüggő, félig akadémiai 
előadás: valóban van ok kételkedni, vájjon a középszerű tehetség 
képes volna-e délelőtt három különböző tudományt, és délután is 
hasonlóképen három tantárgyat osztatlan figyelemmel kisérni. Mind
amellett mégis törekedtünk a rendelkezésünkre álló erőkkel annyit 
tenni, a mennyit csak lehetett. És remélhető, hogy az előttünk 
levő programmot sükerül valósítanunk, ha t. i. — mit adjon meg 
kegyelmesen az é g ! — a tanárok mostani barátságos viszonya egy
máshoz, mely a conferentiákat, mint kell, baráti értekezletekké 
teszi, továbbra is változatlanul megmarad.

II.

Elöljárók, tanárok és rendtartás.

Főiskolánk közvetlen elöljárója tek. Mossóczy Lajos úr, a po- 
zsonyvárosi esperesség és a lyceum felügyelője.

Az iskolai senatusba megválasztattak az egyházból: tek. 
Jeszenszky József úr mint elnök; továbbá: Chalupka András, 
Dóbay Ágost., Falb Pál, Gesell János, Kesselbauer György, mélt. 
Osztroluczky Miklós, Pauschenwein Endre, Samarjai Károly, Sa
marjai M ihály, Schedius Lajos, Tomka Kálm án, Wrchovszky 
A lajos; azon kivül hivataluknál fogva a helybeli lelkészek: Geyer 
János Esperes, Raabe Ágost, Szeberényi Lajos, — a lyceum és 
polgári iskola igazgatója, az Alumneum és Skariczaianum Ephorusa; 
végtére a polgári iskola tanítóinak két követje: Póllreisz Pál és 
Prohászka József urak.

Az e. e. Igazgatója a lyceumnak: Fuchs Albert.
A theol. szakban tanítanak: Boleman Lstván, Csecsetka Sá

muel, Emeritzy Lajos, Glatz Henrik, Kámory Sámuel, Szeberényi 
L ajos; — a gymnasiumi osztályokban : Bothár Bániéi, Emeritzy 
Lajos , Fuchs Albert, Glatz Henrik, Grailich József, Harmath 
Károly, Kámory Sámuel, Lehr Zsigmond, Lichner Pál, Liska 
Samuel, Michaelis Vilmos, Szeberényi Lajos. — A szépírást (I. és
II. osztályban) tanitá: Bekker A dám ; a rajzolást König Hugo ; a 
franczia nyelvet Christ René, nyelvoktató.

A l y c e u m i  k ö n y v t á r ,  mint a múlt évi tudositványban 
is említve volt, jelenleg két fő osztályból áll, melyeknek egyikét,
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t. i. a Simkoféle és régi theologiai osztályt Széberényi Lajos, és a 
régi könyvtárnak többi részét Liska Samuel kezeli. Ezeknek álla
potáról magoknak a könyvtári őröknek részletesebb jelentése itt 
következik:

A SimJco-féle könyvtárról a múlt évben tett jelentéshez ez 
úttal hozzáadhatjuk, hogy annak ma már nem csupán theologiai 
része, hanem a többi szakok is teljesen rendezve, számozva és föl
állítva vannak. Ez utóbbi szakok jegyzéke is sajtó alá adatván, 
nyomatása épen e napokban készül el, úgy hogy az ifjúság a jövő 
tanév kezdetétől az egészet fogja használhatni, valamint a theologiai 
részt a lefolyt évben is használhatta. A könyvjegyzék eddig kész 
részéből már kiderül a könyvtár szám szerinti gazdagsága a követ
kező rovatok szerint:

A) a theológiából van 3423 mű 4891 kötetben,
B) a philosophiából 364 „ 570 V
C) a philologiából 989 „ 1933
D) a történelemből 1252 „ 3337 M

uumismatica 354 „ 470 JJ

E) Jogból 128 „ 158 >1
F) Természeti tudományokból 598 „ 781 J J

G) Polymathia 256 „ 394 J J

Összesen 7353 ,, 12,534 ? J

Ezeken kivűl pedig még néhány ezer apró füzet és csekélyebb 
röpirat, melyeknek összeállítása későbbi időnek lesz föladata.

A r é g i  t h e o l o g i a i  k ö n y v t á r  rendezése e szünnapok
ban kezdődik. A Simkoféfe könyvtár helyiségének elkészítése, valamint 
a rendezési munkálatok a könyvtári pénztár jövedelmét sokkal in
kább vették igénybe, hogvsem új müvek szerzésére nagyobb összege
ket lehetett volna fordítani. Ennek tulajdonítandó, hogy a régi 
theol. könyvtár számára vétel utján csak a következőket szereztük : 
Protest, egyh. és isk. figyelmező Révész Im rétő l; a két protest, fe
lekezet föederatiója a cs. k. hadseregben Szeberényi János Mihálytól; 
Osiander András által eszközlött latin fordítása a bibliának.

Annál örvendetesebb a gyarapodás ajándékozás utján. Es itt 
lehetetlen a legbensőbb örömmel azonnal első helyen nem emlí
tenünk a pozsonyi evang. hajadon hölgyek nemes szívűségről és 
vallásos buzgóságról tanúskodó azon dicséretes tettét, hogy magok 
közt gyűjtést eszközölvén, a német bibliának Dóré Gusztáv képeivel 
illustrált díszpéldányát a lyceumi könyvtár számára 76 fton meg
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szerezték. Isten áldja meg őket! A többi ajándékok: Harmath 
Károly, lyceumi tanártól:

1) Poppo Volkm. Cour. Sammlung v. Predigten auf alle Sonn
tage u. Festtage. Leipz. 1841, 4°. — 2) Lomler Friedr. Wilh. Dr. 
Martin Luthers deutsche Schriften, theils vollständig, theils in Aus
zügen. Gotha, 1816, 8° 2. köt. — 3) Griesbach Joh. Jak. Anlei
tung zur gelehrten Kenntniss der populären Dogmatik. Jena, 1779, 
8°. — 4) Würtemb. Gesangbuch. Stuttgart 1834, 8°. — 5) Suse- 
mihl Joach. Sammlung einiger Predigten. Leipz. 1797, 8°. — 
6) Christi. Gesangbuch für ev. Gemeinden im Eisenburger Komi- 
tate. Grätz, 1820, 8°. — 7) Stark Joh. Friedr. Tägliches Handbuch 
in guten und bösen Tagen. Stuttgart, s. a. 8°. — 8) Propheten. 
Worms, 1527, 12°. — 9) Kästner Dan. Steg des Glaubens. Görlitz, 
1678, 12°. — 10) Torkos András. Új testamentom. Wittemberg, 
1736, 8°. — 11) Summgria über das gantze newe Testament. Von 
Leonh. Kreutcheim, Schmalkald, 1590, 4°. — Szeberényi Lajostól
1 füzet; Tamasko István tanártól: Hllmann. Das Wesen des Chri
stenthums, Hamburg, 1849, 8°.; Wigand Kár. könyvárus úrtó l: 
Weinhofer József ünnepi és alkalmi beszédei. Pest, 1856, 8°.; Toldy 
István. Elmélkedések az egyházreformról. 2. kiad. Lipcse, 1868, 8°.; 
ugyanaz német nyelven; Sztehlo András, kereszty. vallástan. Pest, 
1864, 8°.; ugyanaz német nyelven; Dobos János. Homiliák régibb 
és legújabb modorban. Pest, 1862, 8°.; Székács József. Imádságok 
és buzgólkodások. Pest, 1866.

2) A l y c e u m i  k ö n y t á r  n e m  t h e o l o g i a i  r é s z e  
szaporodott vételek és adományok által. — Megszereztetett a P r e s s - 
b u r g e r  Z e i t u n g  1848. és 1849-dik évfolyama, 2 kötet. — 
B é k é s  v á r m e g y e  h a j d a n a ,  irta Haan Lajos. Pest, 1870,
2 kötet.

Ajándékoztak: A lycenmi tanárok 3 kötetet; Grailich tanár 
2 kötetet; Junker Ágost volt h. tanár 1 kötetet; Brunovszky Sa
rolta hölgy: p o l i t i k a i  ú j d o n s á g o k a t  1861—1868 és: 
V a s á r n a p i  ú j s á g o t  1862—1868; tek. Koliányi Mihály úr 
több becses folyóiratot; a magyar tudományos academia minden uj 
nyomtatványából egy-egy példányt; Wigand F. K . úr 75 kötetet; 
Alföldi hirlapot annak szerkesztője s kiadója tk. Telegdi László úr; 
Tomasek J. T. érdemült iskolai tanácsnok úr Cicero némely beszé
deinek szláv fordítását; Horváth Mihály és Samarjai Pál, negye
dik gymn. oszt. tanúlók, egy-egy kötetet.
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Beküldetett: Célder M árton működése Romániában 1861—1867. 
Katalog der österreichischen Abtheilung. Zweite Auflage Wien. — 
Navigazione nei porti austriaci 1868. Trieste 1869.

A kis lyceumi é r  em  g y ű j t e m é n y t  — (nem a gazdag 
úgy nevezett Simkofélét melyben 11,317 darab van) — néhány ado
mány ez évben is gyarapitotta. Nevezetesen Molnár Ferencz úr, 
nyugalmazott hivatalnok 8 darab római rézpénzt, Karig J. úr pe
dig 1 darab régi ezüst érmet ajándékozott.

A k a d é m i a i  s z o r g a l o m d i j a k  következőleg osztattak 
ki ; jelesül:

1) A Zay-féle alapítványból 4 theologus nyert segélyt.
2) A közönséges alapból 6 theologus.
3) A Rojko-félét 4 pozsonyszületésü nyerte.
4) Gr. Pálffy félét 1 kapta.
Lyceumi szorgalomdijakban részesültek:
1) Gr. Pálffy-féle — legjobb mathematikusok és physicusok- 

nak adandó — nyerte három: Zernek Károly VIII, Cerno Bóhumil
VII. és Heim Ede VI-dik osztálybeliek.

2) Káldyféle általánost kaptak öten: Endreffy János III. Th.; 
Marcsele János III. Th.; Eossza Sámuel V III.; Theism János
V III. ; Széberényi Márton VII.

3. Káldyféle magyart ö ten : Bábák Gyula, Geduly Gyula, 
Gyárik Márton, lírabovszky István , Nagy Miklós mind VIII-dik 
osztálybeli.

4) Clementisféle adatott 4 gömörinek: Bartholomeides László
III. T h .; Bartholomeides Gyula II, Th.; Smlaboczky Imre II. Th. ; 
Eohács Lajos I. Th.

5) Gombóczfélét kapott kettő;
6) Ballafélét kilencz görög keleti hitvallású,
7) Bertina-félét nyolez,
8) Mossóczy-félét öt,
9) Pauerfélét egy, és

10) Gerófélét egy tanuló.
A Mossóczy-féle alapítványból jutalom-könyvekre, melyekre 

ez évben 40 ft. fordittatott, kilencz algymnásiumi tanuló jutalmaz
tatott meg. _________

A nagy Alumneumban 138 tanuló látatott el ebéddel és ke
nyérrel. Gr. Pálffy János, tanodánk nagylelkű barátja, 3 benefi- 
ciumra 18 hízott ürüt adományozni méltóztatott. Tek. Meyer Samuel

3
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ur küldött 20 zsák burgonyát. — Ephorusa az intézettnek volt Grai- 
lich tanár ur. Utódja a hivatalban jövő évben Csecsetka Samuel 
tanár ur lesz.

A Skaricianumban minden fizetés nélkül tartatott 46 növendéke 
a Lyceumnak. Ephorusa volt Kámory Sam. tanár ur. Utódja lesz 
Grailicb József tanár.

III.

Ifjúsági egyletek.

Ezekről, melyeknek föladata az ifjúság önálló önképezése, állja
nak itt következő adatok:

1. A t he o l og i a i  önképző  kör ,  mely főtisztelendő Geduly 
Lajos Superintendens ur védnöksége és Csecsetka Samuel tanár ur 
elnöksége alatt áll, ez évben megvizsgálván alapszabályait, rajtok 
némi jelentéktelen módosításokat tett. Nevezetesen elhatározta, hogy 
magát ezentúl: t heo l og i a i  magya r  önképző k ö r n e k  fogja ne
vezni. Ez ellen nem lehetett ugyan semmi kifogást tenni, noha a 
lépést azon korban, midőn minden különvált érdekek hazafiúi egy
séggé kezdenek összeolvadni, talán nem egészen alkalomszerű.

2. The o l og i a i  gyámegyle t .  Az előbbinél bizonyosan szeren
csésebb volt egy másik gondolat, melyet a theologiai intézet hallga
tói ez évben életbe hívtak. Alakítottak ugyanis külön gyámintézetet, 
mely semmi igényt nem tart a nyilvánosságra. Az egylet minden 
tagja kötelezi magát hónaponként csekély összeggel a pénztár gyara
pításához járulni, miből az év végén bibliákat, énekes és imádságos 
könyveket, vagy az isteni tisztelethez tartozó más ezközöket szán
dékoznak szegény gyülekezeteknek juttatni. Bármi alakban nyilat
kozik a jótékonyság, minden esetre csak örömmel kell azt üdvözöl
nünk, kivált ha oly szerényen és minden feltűnés nélkül lép föl, 
mint a jelen esetben. E csöndes kör theologusaink érzületének dicsé
retére válik, mert reményleni engedi, hogy jövőre is mint lelki pász
torok igénytelenül fognak ügyekezni minden tekintetben áldásdúsan 
működni.

3. Theologiai  da l egyl e t ,  mely múlt évben Csecsetka tanár 
ur elnöksége alatt alakult, ez évben 37 tagot számlált, s Maszni, 
dalegyleti karmester ur vezetése alatt több ízben jelentékeny haladá
sának adta tanúbizonyságát.

4. Gymnas iumi  da l á rda .  Ez egylet tagjai a VI., VII. és 
VIII. osztály tagjaiból kerültek. Számuk 32, Karmesterük pedig a
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zeneterén szép reményekre jogosító Chovan Kálmán VIII. osztály
beli tanúló volt. Az egylet folyó évi Aprilis 9-én rendkívül látoga
tott hangversenyt adott a könyvtár nagy teremében. Elnök Michaelis 
tanár ur.

5. A magyar  egyle t  néhai Káldy Miklós nagylelkű hagyományi 
alapítványa folytán, melyből évenként a legjobb magyar munkát hozó öt 
tag 50—50 forintnyi jutalomban részesül, erőben jelentékenyen növe
kedett. Ez évben 64 rendes és olvasó tagot számlált. Elnök Lehr tanár. 
Geduly Gyula volt fő- Csorba Géza aljegyző; Horváth Lajos főkönyv
tárnok. Ringbauer Gusztáv, Lakner Béla, Szeberényi Márton, Bobok 
Gyula alkönyvtárnokok. A Káldy - féle jutalomdíj elnyerése végett be 
nyújtott munkákból 10 fogadott el a kör, mint a bírálatra érdemeseket. A 
bíráló bizottmány (Tek. Jeszenszky, Samarjai Károly, Schedius, 
Szeberényi, Csecsetka és Lehr urak) — Geduly Gyula, Nagy Miklós, 
Bábák Gyula, Hrabovszky István és Györik Márton munkáit tün
tette ki a Káldy-jutalomdijjal.

6. A n é me t  egyle t  a VI., VII. és Vili. osztályból Michaelis 
tanár elnöksége alatt 35 taggal birt.

7. A sz láv-  és szerb e gy l e t  ez évben is Liska Sámuel 
tanár elnöklete alatt folytatták működésöket.

8. A gyor s í r ásza t i  egyle t  Emericzy Lajos tanár ur elnök
lete alatt Septemberben kezdte meg működését. A m a g y a r  gyors
írást Leinwather Károly, VIII-ik osztálybeli, — a n é me t e t  pedig 
Theisz János, hasonlóképen VIII-ik oszt. tanúló tanította. Az okta
tásban 28 tanúló, és pedig a magyarban 7, a németben 21 vett 
részt; gyakorló tag csak 5 volt. Előadások hetenként kétszer történ
tek. Az itt maradt tagok a szünnapokban is folytatják a gyakorla
tokat.
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