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A gymnásiumi osztályok tantárgyai.

Első gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. V allástan . A hit- és erkölcstan alapfogalmai, új szövet
ségi részletek olvasásával és magyarázatával. Magyar tanításban 
Simon vallástana, a németben a „Pressburger Leitfaden“ szolgált 
vezérfonalul; 2 óra. Grailich.

2. L a tin  nyelv. Schulz Férd. latin nyelvtana és gyakorló
könyve szerint; az öt declinatio a nemi szabályokkal, az adjecti
vum, a számnevek, pronomen és a négy igeragozás activuma. 
2 hetenkint egy házi munka. 5 óra. Böhm.

3. M agyar nyelv. Előhaladottakkal. Az egész alaktan el
méletileg és gyakorlatilag; versek emlékelése Dlhányi olvasó
könyvéből. 2 hetenkint házi munkaképen egy elbeszélés szolgált 
irálygyakorlatnak. 2 óra. Glatz.

4. N ém et nyelv. Rassmann „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 rajzolásá
val egybekötve. 3 óra. Glatz.

6. M ennyiségtan . A négy első mívelet egész számokkal 
és közönséges törtekkel. Kézikönyv : Mocznik-Szász. Vonalak és 
szögek. Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. Glatz.

7. T erm észetra jz . Első félévben az emlős állatok. Máso
dik félévben az ízállatok, Dorner József állattana elemeinek nyo
mán. 2 óra. Glatz.

8. Szép i rásza t .  Másodfél óra hetenként, vezeté Bekker.

Második gymnásiumi osztálynak tantárgyai.

1. Vallástan.  Uj szövetségi válogatott szakaszok alapján a 
hit- és erkölcsi igazságok fejtegetése. Saját füzete szerint, Téli 
vasárnapi isteni tisztelet alkalmával egyházi énekek. Hetenként 
2 óra. Grailich.

2. L a t in  nyelvtan.  Az alaktan kiegészítése mind rendes, 
mind rendhagyó szavakra nézve, írásbeli gyakorlatok, szavak,
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mondatok, s rövid mesék, beszélyek emlékelésével. Kézikönyv : 
Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve. Hetenként 6 óra. 
Grailich.

3. Magyar  nyelv .  Alaktan, olvasás, fogalmazás Írásbeli 
gyakorlatokkal. Kézikönyv magyar ajkúak számára : Yarga; né
metek számára : Töpler nyelvtana és Dlhányi olvasókönyve. 
Hetenként 3 óra. Grailich.

4. Német nyelv. Alaktan, olvasmány, mondattan Írási 
gyakorlatokkal, e mellett mind magyar, mind német szavalási 
gyakorlatok. Kézikönyv : Töpler nyelvtana s Mager olvasókönyvé
nek egy része. Hetenként 2 óra. Grailich.

5. Földrajz.  Első félévben: Európai államok részletesen 
és magyarhon bővebben, Batizfalvi tankönyve szerint. — Máso
dik félévben ókori történelem, Zsilinszky életrajzai szerint. Heten
ként 3 óra. Grailich.

6. Mennyiségtan.  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. Természe tra jz .  Első félévben madarak, hüllők és 
halak, Dorner tankönyve nyomán. Második félévben növénytan, 
jobbára szemléletileg. 2 óra. Bothár.

8. S zép i rá sz ab  Másodtól óra hetenként, tanítá Bekker.

Harmadik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.
1. Val lástan.  A keresztyén anyaszentegyház története, 

különös tekintettel a magyarhoni protestáns egyház történetére. 
Kézikönyv a magyarul tanulók számára Pálffy tankönyve, a né
metek füzetek szerint tanulák. 2 óra. Harmath.

2. L a t in  nyelv. Schultz-Kiss syntaxisa szerint az esettan, 
a melléknevek és a névmások sajátságos használata, irás- és szó
beli fordításokkal összekötve. Weller latin olvasókönyvéből I—IV., 
XI—XIV. szak. Siebelis Tirocinium poeticumából .olvastatott és 
emlékeltetett 140 különféle mértékű sor és 18 phaedrusi mese. 
6 óra. Harmath.

3. M a g y a r  nyelv .  Mondattan a tulajdonító ragig, példák 
készítése, irálygyakorlatok, szavalás, egyes darabok olvasása mon
dattani fejtegetés mellett, s költemények elemző olvasása s emlé- 
kelóse. Kézikönyv sárospataki magyar mondattan, olvasókönyv 
Erdélyi Indali P. II. 2 óra. Glatz.
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4. Német  nyelv .  Az alaktan ismétlése és befejezése, irály- 
gyakorlatok, szavalás, elemző olvasás s költemények emlékelése. 
Kézikönyv : Rassmann Leitfaden der deutschen Sprachlehre- 
Olvasókönyv Mager I. 2 óra. Harmath.

5. Tör ténelem.  A közép- és újkori történelem főbb ese
ményei s kitűnő férfiai. Térképek készítése. Kézikönyv : Zsi
linszky II., Spruner - Brettschneider fali térképei használatával. 
4 óra. Harmath.

6. Menny i ség t an .  Olasz gyakorlat. Egyszerű és összetett 
hármas szabály különböző alkalmazásaiban. Kézikönyv : Mocznik- 
Szász. Sokszögek. Az egyenes oldalú idomok átalakítása s terü
letek kiszámítása. A három- és sokszögek hasonlósága. Mocznik- 
Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. Természet tan.  Első félévben az ásványtan  elemei. 
Kézikönyv : Dorner. 2 óra. Bothár. Második félévben t e rmé
szet tan : a testek közös tulajdonságai, különbsége és vegyjelen- 
ségei. A hőtan alaptörvényei Kézikönyv : Pisko-Kühn „Termé
szettan “-a. 2 óra. Glatz.

Negyedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Val l ás t an.  Hittan és erkölcstan, Tischer Vilmos tudor 
kátéja szerint, magyarítá Margócsy József. 2 óra. Liska.

2. La t in  nyelv.  Az esetek használata ismételve; idők, 
jelentőmód, kapcsoló-, parancsoló- és határozatlanmód, accusativus 
cum infinitivo, nominativus cum infinitivo, a nem egyenes beszéd 
(oratio obliqua), részesülők, ablativi absoluti, gerundium és supi
num kellő használata fordítási gyakorlatokkal együtt Schultz-Kis 
mondattana szerint. Corn. Neposból : Miltiades, Themistocles, Ari
stides, Lysander, Alcibiades és Thrasibulus elemeztetett, forditta- 
tott, s részint emlékeltetett is. Latin verstanból az elemi szabá
lyok. Tirocinium poeticum harmadik könyvéből nyolcz nagyobb 
szemelvény elemezve, fordítva és emlékelve. írásbeli dolgozatok 
hetenként 6 óra. Liska.

3. M a g y a r  nyelv.  Szókötéstan a sárospatati nyelvtan és 
irálytan, füzetek nyomán, folytonos Írási gyakorlatokkal. Mértékes 
és hangsúlyos verstan. Költemények magyarázása, emlékelése s 
szavalása. Olvasókönyv Erdélyi Indali P. III. 2 óra. Harmath.

4. Német  nyelv. Haladókkal mondattan, Rassmann Ernő 
vezérfonala nyomán; kezdőkkel : alaktan Steinacker-Ballagi német
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nyelvtana szerint. Irályi dolgozatok. Olvasmányok elemzése, for
dítása, 10 válogatott darab emlékelése Mager I. olvasókönyvéből. 
2 óra. Liska.

5. F ö l d r a j z  és történelem.  Az első félévben az ausztriai 
birodalom, különösen Magyarország földrajza, Batizfalvi tankönyve 
szerint. A második félévben Magyarország története Szász Károly 
tankönyve nyomán, térképek és korszaki táblák készítésével 
összekapcsolva. 4 óra. Liska.

6. Mennyiségtan.  Összetett arányok s elsőfokú egyenle
tek egy ismeretlennel. Kézikönyv Mocznik-Szász. — A kör és a 
tömegmértan, Mocznik-Szabóky szerint. 3 óra. Bothár.

7. Te rmésze t t an .  Első félévben a nyugvás és mozgás 
alaptörvényei. Greguss és Piskó kézi könyveik nyomán. Második 
félévben hang- és hőtan alaptörvényei; Villanyosság és dejelesség 
tana. 3 óra, Grlatz.

Ötödik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Val l ás t an.  Átalános bevezetés a szentirásba és részle
tes bevezetés az ó szövetségbe. Zsolt. 46. 51 — 55. Példabeszédek:
1., 2., 17., 18. I. Kir. 10; II. Kron. 9. Sam. 1., 8., 10. végéig.
10., 20—27. 12., 1—5. 17, 1—50. 24., 1—5. 20., 28., 7., 
II. Sam. 1., 18—27. 6., 14—23. I. Kir. 5., 6. Nehém. 8. Ezaiás 1. 
Jeremiás 48. Ezékiel 27. Jóéi. 2 óra. Kámory.

2. La t in  nyelv,  Caesar III., IV., V. könyvét, és Ovidius 
több szakaszát olvasva, értelmezve, fordítva és részint emlézve. 
A versmérték régiség- és regetani ismertetések alkalmilag. Irályi 
gyakorlat, hetenként egy. 5 óra. Emerítzy.

3. H e l l e n  nyelv.  A íő- és melléknév, névmás és számnév 
ragozása; a rendes hajtogatásu a> igék jelenidői tője, az összevont 
igék, idetartozó darabok elemzése és forditása szóval és Írásban. 
Kézikönyv : Lichner Pál „Hellen nyelvtanba és Schenkel-Kis 
elemi olvasókönyve. 4 óra. Michaelis.

4. Magyar  nyelv.  Zsilinszky tankönyve nyomán költé
szettan, a drámai költészetig. Olvasmányok, irálygyakorlatok. 
2 óra. Harmath.

5. Né me t  nye l v .  Szókötés számos gyakorlatokkal és mon
datképek készítésével, Rassmann tankönyve nyomán. Mager olva
sókönyvének második részéből válogatott darabok olvasása, for
dítása, emlékelése. Irályi dolgozatok. 2 óra. Michaelis.
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6. Tör t éne l em.  Ókor:  a keleti népek, kellenek és ró
maiak története Augustusig, főtekintettel e népek vallási, álladalmi, 
művészeti és irodalmi fejlődésére, Hunfalvy János tankönyve első 
része nyomán. 4 óra. Emerítzy.

7. Mathesis .  Általános fogalmak. Számoknak tulajdonai. 
Mérés. A szorzat és hányados tulajdonai. Közönséges és tizedes 
osztékok. Hatványozás. Gyöközés. Viszonyok és arányok. Reci
procus érték. — Geomet r i a :  Geometriai rajzolásiam gyakorlá
sok, szögletek. Triangulumok. Osszeesés. Négyszögletes idomok. 
Párlag, ferdeszögii egyenköz és triangulum terűjét számolás által 
kitalálni. Pythagoras tantétele. Kör. Körmérés. Sokszögek. Test- 
tan. 3 óra. Fuchs.

8. Te rmésze t r a j z .  Első félévben vegytan, Fuchs füzetei 
szerint. 2 óra. Fuchs. — Második félévben ásványtan, Dorner 
könyve nyomán, és földisme. 2 óra. Bothár.

Hatodik gymnasíumi osztálynak tantárgyai,

1. Val l ás t an .  Bevezetés az új testamentomba. Philippi- 
beliekhez, Kolossébeliekhez I. és II.; Thessalónikabeliekhez; Efe- 
zusbeliekhez; Jakab levele; János II. és III. levele. 2 óra. Kám.

2. Lat in  nyelv.  Cicero : pro Sulla. Virg. Aeneid. I., IV., 
90—392. Az első félévben a nyelvtan ismétlése. Hetenkint egy
szer irályi gyakorlatok. 5 óra. Kámory.

3. Hel l en  nyelv.  A rendes w igék hajtogatásának befeje
zése, a (it igék és rendhagyó igék; praeparatio, elemzés, fordítás 
szóval és Írásban. Kézikönyv : Lichner Pál hellen nyelvtana, és 
Schenkel-Kis elemi olvasókönyve. — A második félévben még 
ezen kívül 6 mese, 12 apróbb elbeszélés, 16 epigramma, és Xe
nophon Anabasisából, a Sc.henkel-féle kiadás szerint az I., II., III, 
és IV. szakasz. 4 óra. Michaelis.

4. Magyar  nyelv.  Szvorényi könyvéből az első rész első 
szakaszának 1., 2., 3., 4. fejezete, jelesül a képletek, alakzatok; 
a második rész második szakasza, jelesül a szónoki beszéd, olvas
mányok, irálygyakorlatok. 2 óra. Lehr.

5. Német  nyelv.  Versmérték- és költészettan F. M. Gredy: 
„die deutsche Poetik“ szerint; olvasmányok Mozart „Lesebuch f.
0. G.“ I. kötetéből. Irályi dolgozatok havonként. 2 óra. Michaelis.

6. Tör ténelem.  A középkor története. Kézikönyv: Hun-
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falvy János 2, kötete, 3 óra Első félévben Harmath; második
ban Adamis.

7. Mathesis.  Algebra .  Ellenkező mennyiségek. Hat mű
tétéi többtagú egész mennyiségekkel, osztékokkal, hatványokkal, 
gyökmennyiségekkel. Egygyökű hatványok. Irrationalis mennyi
ségek. Egyenletek, első és másodrendűéit, egy és több ismeret
lennel. G eo m e t r i a :  Szigorú határozása a geometriai fogalmak
nak. Hasonlóság és azzal összeköttetésben lévő tételek. Algebrai 
kifejezése a geometriai törvényeknek és a kitalált jelzeteknek át
alakítása. Kerület, terület, és testtartalomnak kitalálása jelzetek
ben. Gömbszeletek. 3 óra. Fuchs.

8. Természe t ra jz .  Első félévben rendszeres állattan, Mi- 
hálka könyve nyomán; második félévben rendszeres növénytan, 
füzetek szerint. 3 óra. Bothár.

Hetedik gymnasiumi osztálynak tantárgyai.

1. Va l l á s t an .  Első félévben áltálános egyháztörténet; a 
másodikban magyarország egyháztörténete. Kézikönyv : Pálfy 
József tankönyve és füzetek. 2 óra. Szeberényi.

2. Lat in Írók. Horatinsból 70 válogatott óda, epodos, sa
tira és epistola. Cicero Tusculumi értekezéseiből válogatott szaka
szok. Tacitus Agricolája és Germaniája. Latin irályi gyakorlatok. 
Ódák és más szakaszok emlékelése. 5 óra. Lichner.

3. Hel l en  Írók. Homeros Iliasának első feléből mintegy 
2000 versnyi választék. Xenophon Anabasisából válogatott szaka
szok. Platon Protagorasából. 10 fejezet. 4 óra. Lichner.

4. Magyar  nyelv .  Első félévben : magyar irodalom törté
nete kezdettől a XVII. századig. Kézikönyv : Toldy. 2 óra. Hó
naponként irály gyakorlatok.

Az első félévben Szeberényi, a másodikban Lichner.
5. Német  nyelv.  Német irodalom története régi korától 

Lessingig, Pütz Vilmos tankönyve és Weber olvasókönyve nyo
mán. Irályi dolgozatok havonként. 2 óra. Michaelis.

6. T ö r t é n e l e m.  Újkor Napóleonig, Hunfalvy tankönyvé
nek harmadik kötete nyomán. 3 óra. Első félévben Glatz, máso
dikban Adamis.

7. Ma t hes i s :  rövid ismétlése annak, mi a hatodik osztály
ban taníttatott. Lánczosztékok. Egyenletek. Logarithmusok. Sor- 
zatok. Tudományos tárgyalása az arányoknak. Geome t r i a
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gyakorlás a geometriai bebizonyitásokban. Trigonometria. 3 óra. 
Fuchs.

8. Bölcsészet .  Logika, Beck tankönyve szerint. 2 óra. 
Emerí tzy.

Nyolczadik gymnasiurni osztálynak tantárgyai.

1. Val lástan.  Első félévben : hittan 2 óra; másodikban er
kölcstan 2 óra. írott füzetei nyomán Szeberényi.

2. L a t i n  Írók. Cicero Brutusa és de Officiis, java kisze
melve. Tac. évkönyveiből Tiberiust, Germanicust és Nérót jel
lemző szakaszok. Horatiusból 70 óda és kiválasztott epistolai sza
kasz. Latin irályi gyakorlatok. 5 óra. Lichner.

3. Hel len Írók. Platon Protagorasából felénél több, Phaido- 
nából 7 fejezet, Apologia és Kriton, néhány fejezet kihagytával. 
Homeros Iliasának második feléből 1500 versnyi választék. 4 óra. 
Lichner.

4. M a g y a r  nyelv.  Irodalom története Kazinczy tói a leg
újabb korig, Toldy könyve nyomán, irálygyakorlatokkal. Heten- 
kint 2 óra. Lichner.

5. Német  nyelv.  Irodalom története a Hainbundtól az 
újabb időig, Pütz Vilmos Uebersicht der Geschichte der deutschen 
Literatur czímü tankönyve szerint. Olvasókönyv: Weber Lesebuch 
zur Geschichte der deutschen Literatur. Havonként irályi dolgo
zatok. 2 óra. Michaelis.

6. Tör t éne lem.  Magyarok történelme, Horváth Mihály 
nagyobb tankönyve alapján. 2 óra. Első félévben Liska, máso
dikban Adamis.

7. Te r més ze t t an .  Fuchs tankönyve alapján. 5 óra. Fuchs.
8. Bölcsészet:  Lélektan, Beck tankönyve szerint. 2 óra. 

Emerí tzy.
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A theologusokiiak előadott tudományok.

I. Az elsőéves theologusok tantárgyai.

1. Új szövet ség magyarázata : 3 óra. Glatz.
2. Bölcsésze t  tör ténelme.  Az indnsok philosophiájától 

egészen Schopenhauer Arthur rendszeréig bezárólag. Füzetek 
nyomán, egész éven át hetenkénti 4 órában. Böhm.

3. Nevelés-  és o k t a t á s t a n ,  füzetek nyomán, az első fél
évben hetenként 4 órában. Emeritzy.

4. Homi l e t i ka ,  füzetek szerint a téli félévben hetenként 
2 órában tanítá Szeberényi.

5. K a t ec he t i ca  füzetek szerint, 2. félévben. Szeberényi.
6. Homil .  katech.  és l i turg.  g y a k o r l a t o k ,  második 

félévben hetenként 1 óra. Szeberényi.
7. Eszjog,  a nyári félévben Gros-Greguss tankönyve nyo

mán, 4 óra. Csecsetka.
8. E g y h á z t ö r t é n e t  közösen a második theologiai osztály

beliekkel, 4 óra. Csecsetka.
9. H é b e r  nyelv ,  Ballagi és Gesenius nyelvtanai nyomán. 

Gyakorlásul a Ballagi nyelvtanában találtató gyakorlatok 1—123, 
159—164. lapig. 3 óra. Kámory.

10. Bib l i a i  a r chaeo log ia :  bálvány-imádás. Az Izraelnek 
nemzetközi viszonyai más népekkel. Nyári félévben 2 óra. Kám.

11. La t i n  i rály.  Hetenként 1 óra Kámory.

2. A másodéves theologusoknak tantárgyai.

1. Keresztyén hi t t an,  Írott füzetek nyomán, az egész tan
éven át hetenként 5 órában tanítá Boleman.

2. Szent i rás i  magyaráza t t an ,  Írott füzetek alapján, első 
félévben 3 óra. Boleman.

3. Beveze t és  az új szövetségbe, füzetek szerint, második 
félévben 3 heti óra. Boleman.

4. Új szövetség magya r áza t a ,  a harmadévesekkel kö
zösen.
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4. Hoxni let ikai ,  k a t e c h e t i k a i  és l i turgiái  g y a k o r 
la tok,  egész éven át 2 óra. Szeberényi.

Egyéb közös tantárgyaik : a latin irály, 1 óra. Boleman.
6. Symbol ika,  első félévben 2 óra, másodikban 3 óra, fü

zetek szerint. Szeberényi.
7. Ó szövetség ma gya r áza t a ,  mint a harmadéveseknél.
8. Beveze t és  az ó szövetségbe,  a harmadévesekkel 

közösen.
9. E g y h á z t ö r t é n e t  ókor, füzetek nyomán, hetenként 

4 órában tanítá Csecsetka.

3. A harmadéves theologusoknak tantárgyai.
1. Űj szövetség ma gya r áza t a  : a téli félévben a galaták 

és a thessalonika-beliekhez irt két levél; a nyári félévben az efe- 
zusiak és a kolossabeliekhez irt levelek, hetenként 4 órában. 
Boleman.

2. La t i n  i rá lyi  gyakorlatok 1 óránként Boleman vezér
lete alatt.

3. Homi le t i ka i ,  ka t eche t i ka i  és l i turgiá i  gyakor 
la tok,  hetenként 2 óra. Szeberényi.

4. Keresztyén theologiai e r kö l c s t an  füzetek szerint, heten
ként 4 órában tanítá Csecsetka.

5. Egyházjog,  füzetek nyomán, hetenként 4 óra. Csecsetka.
6. Sy mbol ika ,  első félévben 2, másodikban 3 óra, saját 

füzetei nyomán Szeberényi.
7. Bevezetés  az ó szövet ségbe ,  jelesül : Birák. Rúth I. 

és II., Sámuel I. és II. Királyok : Ezdrás és Nehémiás I. és II. 
Krónika. Eszter. Füzetek szerint; első félévben hetenkénti 2 órá
ban. Kámory.

8. Ószövetség ma g y a r áz a t a  : I. Sam. 1—12. rész. Zsoltár 
75—80. Ézsaiás 58—63. rész. 3 óra. Kámory.

A szláv nye l v  tárgy altatott három csoportban :
1. A theologiai ifjúsággal : nyelvtan, irályi gyakorlatok, 

szavalás. Olvasókönyv : Új testamentom. Hetenként 2 óra.
2. A felgymnasiumi tanulókkal : irályi gyakorlat és szava

lás, az önképző egyletben. 1 óra.
3. Az algymnasiumi tanulókkal : alaktan, olvasás, elemezés, 

fordítás, irgyakorlatok, emlékelés, szavalás. 2 óra. Liska.



A lyceumi tanuló ifjúság névsora.

Első gymn. osztály.
Becker Ede pozsony m. pozsonyi.
Bihari Kálmán nyitra m. alsó-szőllősi ref.
Czipott Zoltán, vas m. puczinczi. Go.
Fabricius Otto pozsony m. pozsonyi.
Fuchs György pozsony m. pozsonyi.
Hecht Móricz nyitra m. rudnói moz.
Horty István heves m. kenderesi ref. Jut. könyv.
Horty Zóltán heves m, kenderesi ref.
Jeszeszky Gyula nyitra m. vág-ujhelyi.
Kohn Lipót mosony m. bóldog-asszonyi moz.
Koller István szepes m. szepes-váraljai,
Kollmann Móricz mosony m. bóldog-asszonyi moz. mt. 
Kovácsy Béla pozsony m. nagy-madai ref.
Kúr Géza nyitra m. kis-mányai ref.
Majer Károly pozsony m. pozsonyi.
Mannsberg Sándor bihar m. mező-teleki.
Modern Arnold pozsony m. pozsonyi moz.
Németh Dezső pozsony m. duna-szerdahelyi ref. Jut. könyv. 
Németh Zoltán pozsony m. duna-szerdahelyi ref.
Polgár Kálmán nyitra m. farkasdi ref. Al. ingy.
Pőcze Mihály, komárom m. kocsi ref.
Polacsek Rezső pozsony m. bazini. Al.
Roliácsek Emil nyitra m. ó-turai.
Sehlichting Lajos alsó-ausztriai kremsi róm. k.
Schöne János pozsony m. pozsonyi.
Schulpe Vilmos torontál m. török-kanizsai.
Sebestyéni Dávid komárom m. kocsi ref.

J e g y z é k ,  mt =  magántanuló; Al. =  alumneum; Sk. =  Skariczaianum. 
— Ár. i. — árvaintézet, ingyenes; Ár. f. =  árvaintézet fizető. — S t i p e n d i u mo k :  
RT. =  Roth-Telekiféle; N. =  Németh Istvánféle; Ka. =  Káldyféle általános ; Km. 
=  Káldyféle magyar; Cl. =  Clementisféle; P. =  Pauerféle; BS. =  Balasa Su- 
sainiaféle; Be. =  Bertinaféle; B. =  Ballaféle; M. =  Mossóczyféle; Go. =  Gom- 
bóczféle; Ge. =  Géróféle; — Va l l á s  : ref. =  helvet hitvallású; rk. =  római kath. 
gk. •= görög keleti; moz. =  mozes hitvallású. — Kinél vallás nincs kijelelve, az 
ágostai hitvallású evang.
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Szarka László komárom m. nemes-ócsai ref.
Szente Gyula Veszprém m. devecséri. Al.
Toperczer Rezső pozsony m. pozsonyi.
Valko István pozsony m. pozsonyi.
Weisz László pozsony m. pozsonyi.
Wendler János trencsén m. trencséni.
Widder Henrik nyitra m. kamanfalvi moz. mt.
Zander Gusztáv alsó-ausztriai bécsi.

Második gymn. osztály.

Abaffy Zsigmond bihar m. béli.
Benkő Sándor Veszprém m. palotai. Al.
Blaskovics Sándor pozsony m. gurabi. Al.
Braun Imre pozsony m. pozsonyi.
Breuer Móritz nyitra m. nyitrai moz.
Csorba Kálmán komárom m. ekeli.
Dax György pozsony m. pozsonyi.
Dorner Pál baranya m. keselyűs-pusztai.
Emerítzy Pál pozsony m. pozsonyi.
Falb Adolf pozsony m. pozsonyi.
Farkasdy Béla pozsony m. somorjai ref. Al.
Fiala Tófor pozsony m. rnodrai.
Hirschmann Nándor pozsony m. pozsonyi.
Kiss Sándor fehér m. gyúrói. Al.
Kottony István komárom m. rév-komáromi ref. Jut. könyv. 
László Iván pozsony m. pozsonyi.
Manigl Ágoston pozsony m. pozsonyi.
Mokos Kálmán komárom in. kolosnómai ref 
Michaelis Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Odörfer Kristóf pozsony m. pozsonyi.
Pálffy Ferencz komárom m. kömlődi ref. Jut. könyv. 
Pauschenwein Otto pozsony m. pozsonyi.
Popper Lipót csehországi raudnitzi moz.
Puskás János fehér m. gyúrói. Al.
Sárközi Kálmán komárom m. ekeli. Al.
Schiller Lajos pozsony m. pozsonyi.
Schiller Sándor pozsony m. pozsonyi.
Stein Armin nyitra m. nyitrai moz. mt.
Steltzer Dániel nyitra m. holicsi. Al. ingy.
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Szarka Gyula bihar m. gyonti-pusztai.
Stromszky Károly pozsony m. pozsonyi. Jut. könyv. 
Tót Elemér pozsony m. pozsonyi.
Turczár Mihály pozsony m. gurabi. Al.
Vovy György pozsony m. pozsonyi.
Walko Lajos pozsony m. pozsonyi.

Harmadik gymn. osztály.

Bálint Károly komárom m. nagy-ócsai ref. 
Baloghy Lajos nógrád m. felső-penczi. Al. ingy. 
Bunzl Gyula pozsony m. pozsonyi moz.
Csorba István komárom m. nemes-ócsai ref. 
Dinga Gábor nyitra m. vágh-ujhelyi. Al. 
Dukovics István Veszprém m. veszprémi. Al. 
Emerítzy Lajos pozsony m. pozsonyi. Jut. könyv. 
Fölkér Mihály pozsony m. rétéi. Al ingy. 
Galambos József komárom m. nagy-ócsai ref. 
Gavora Pál nyitra m, brezovai. Al.
Gulyás János komárom m. komáromi ref. 
Habermann Ernő pozsony m. pozsonyi.
Horter Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Huszák Victor pozsony m. modorú Al.
Karácsony Ferencz pozsony m. rétéi ref.
Keller József pozsony m. alsó-szeli. Al.
Kosár János pozsony m. al-istályi ref. Al. 
Kossatzky Mihály nyitra m. verbói. Al. ingy. 
Kubis Otto pozsony m. pozsonyi.
Kurdy István komárom m. neszmélyi ref.
Kürthy László komárom m. lak-szakállosi ref. 
Lange Sándor csongrád m. szegedi.
László Móricz pozsony m. puszta-hidvégi ref. 
Levinsohn Sámuel pozsony m. pozsonyi moz. 
Mesterházy István győr m. enesei. Al.
Minich Jároszlav pozsony m. modorú Al. 
Mossóczy Károly pozsony m. pozsonyi.
Pogrányi Endre nyitra m. negyedi ref. Al. 
Sándor Károly trencsón m. szlavniczai. Al. ingy. 
Stuban György győr m. győri. Al,
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Szekcső Árpád pozsony m. pozsonyi.
Varga Lajos komárom m. ácsi ref.
Valaszky Gusztáv pest m. pesti.

Negyedik gymn. osztály.

Bartal Ferencz pozsony m. etre-karcsai r. k.
Berke István bihar m. sarkadi ref. Al. Jut. könyv. 
Bolla György pozsony m. pozsonyi r. k.
Bruckner János pozsony m. pozsonyi.
Bunzl Lajos pozsony m. pozsonyi moz.
Czirók János komárom m. nagy-tani ref.
Csörgey Pál, pozsony m. nagy-borsai r. k.
Csörgey Zsigmond pozsony m. vajasvattai r. k.
Deák Gyula nyitra m. farkasdi ref. Al.
Dobrovics Tivadar pozsony m. pozsonyi.
Eisert István nyitra m. pőstyéni. Al.
Eötvös Lajos tolna m. szent-györgyi ref 
Erdélyi Gáspár komárom m. bőki-pusztai ref. Al. 
Erdélyi József komárom m. rév-komáromi ref. Al.
Fülöp Imre nyitra m. magyar-sóki ref Al.
Gersich György csalóközi éberbardi r. k.
Geyer János felső-ausztriai tenningi. Jut. könyv.
Jausz Ferencz bács m. szeg-hegyi. Al. Jut. könyv. 
Jeszenszky Géza nyitra m. csejtei. Jut. könyv.
Jurenka Lajos nyitra m. túra-lukai. Al.
Keller Ferencz pozsony m. alsó-szeli. Al.
Kocsis Béla pozsony m. somorjai ref Al.
Könczöl László komárom m. kocsi ref 
Kostyál Albert pozsony m. pozsonyi. Al.
László Kálmán pozsony m. puszta-bidvégi ref.
Lackner Károly pozsony m. pozsonyi.
Marcball Gyula báró, nógrád m. perczeli.
Mokos Gyula komárom m. kolos-némai ref. Jut. könyv. 
Mocsi Pál pozsony m. borsai ref.
Mossóczy Sándor pozsony m. pozsonyi.
Paksy Victor győr m. kulcsodi ref.
Pavlik Sándor nyitra m. vágb-ujhelyi. Al.
Pékár Lajos nógrád m. tamási. Sk.
Rajos Zoltán nógrád m. sziráki. Sk.
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Schmidt Lothár pozsony ni. pozsonyi.
Spitz Nehémiás trencsén m. csizmányi moz. mt. 
Stiegelmár János mosony m. gálosi. Al.
Stinner István komárom m. csúszi. Ar. íiz.
Szalay Gyula győr m. kis-péczi.
Szeberényi Lajos békés m. békés-csabai.
Tóth Géza komárom m. nagy-tani ref.
Yályi Lajos komárom m. perbetei ref.
Zaboji Gusztáv pozsony m. felső-szelii.

Ötödik gymn. osztály.

Audrássy Aurél pozsony m. nagy-szombati r. k.
Anizits János zala m. zala-egerszegi r. k. 
Bartholomeides Károly gömör m. ochtinai. Sk. Cl. 
Bekker Lajos mosony m. zurányi.
Boor Lajos nyitra m. bukóezi. Al.
Császár István nyitra m. magyar-sóoki ref. Al.
Detrich Jenő nógrad m. ipoly-kis-kéri.
Franits Kamillo pozsony m. pozsonyi r. k.
Frecska Kálmán nógrád m. lesti. Al. ingy.
Gallia Vilmos morvaországi zwittaui moz.
Geduly Árpád zólyom m. beszterczebányai. Jut. könyv. 
Gerhauser Jenő ausztriai bécsi r. k.
Grünenwald Sándor pozsony m. pozsonyi.
Horváth Mihály gyér m. dura-sz. páli.
Jeszenszky Béla nyitra m. galgóczi. Jut. könyv. 
Karácsonyi Dániel pozsony m. rétéi ref.
Keresztessy Kázmér pozsony m. galántai ref. Al. 
Kieszig András pozsony m. bazini.
König Hugo pozsony m. pozsonyi.
Kosztits Péter bács m. ó-palánkai gör. kel. Al. Ba. 
Krebesz Ferencz pozsony m. pozsonyi.
Lanstyák Pál nyitra m. felső-zelei. Al.
Lázár Aladár nyitra m. alsó-szőllősi ref.
Leinwather György pozsony m. pozsonyi.
Licsko Márton hont m. nagy-peszeki. Al.
Madarasy Gyula szatmár m. patjódi ref.
Madarasy Zoltán szatmár m. szatmári ref.
Mesterházy Lajos győr m. enesei. Al.
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Nagy Gyula szatmár m. angyalosi ref.
Nikolajevits Péter szerem m. gör. kel. Al.
Pálinkás Endre vas m. kis-szecsei ref. Al.
Patkó Dezső komárom m. apácza-szakállosi ref. Al. 
Popelka István fehér m. tordosi. Sk. Be.
Popovics István bács m. adai gör. kel.
Popovics Szvetozár temes m. temesvári gör. kel. Al. 
Rigyicsky Miklós torontál m. mokrini gör. kel. 
Samarjai Pál komárom m. rév-komáromi.
Schaden Sándor pest m. váczi.
Sólymosi Endre szatmár m. ér-endrédi ref. 
Tanázevics Mihály temes m. temesvári gör. kel. 
Tanító Kálmán pozsony m. zsigárdi ref Al.
Tesszák Gyula nyitra m. szeniczi.
Tóth Kálmán komárom m. iszáki ref. Al.
Vai'ga Mihály fehér m. tordacsi. Sk. Be.
Zlocha Mihály nyitra m. pritrsdi. Al.
Zsacho János fehér m. tordacsi. Sk.

Hatodik gymn. osztály.

Bäumler Károly pozsony m. pozsonyi.
Blaskovics Vilmos pozsony m. puszta-födémesi. Al. 
Boor Károly nyitra m. bukóczi. Sk. Be.
Celler Gusztáv pozsony m. pozsonyi.
Conrad István nyitra m. kunói.
Dínga Imre nyitra m. vág-ujhelyi Sk.
Dorner Gusztáv pozsony m. bazini. Al.
Dorner Gyula bárány a m. herczeg-szőllősi.
Dürr Károly pozsony m. pozsonyi.
Egyházi Gáspár pozsony m. rétéi r. k.
Elek István heves m. tisza-szőllősi ref.
Palaki Károly győr m. hőnyi Al.
Fodor Imre Szabolcs m. patrohai ref 
Francisci Miloszlav bihar m. debreczeni.
Gayári Aladár pozsony m. modori. Al.
Hrasko Lajos hont m. csánki. Al.
Ilics Milivoy bács m. pirosi gör. kel. Al. Ba.
Illés Jenő csongrád m. mágocsi.
Izsák Gyula nyitra m. negyedi ref. Al.

2
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Jurenka Ede nvitra m. turo-lukai. Al.
Kirchner József tolna m. mucsfai. Al.
Knogler Gustáv nyitra ni. rudnói.
Kovács Lajos nógrád m. losonczi.
Kranzthor Miksa szathmár m. németi mt. moz.
Kronics István bács m. zombori mt. gör. kel.
Kubinyi Lajos pest m. tápio-sz.-mártoni.
Kugel Ignátz trencsón m. új-beszterczei moz.
Lehelősi Albert bihar m. sarkadi ref. AL 
Majer Károly pozsony m. modori. Al.
Mainszky Dragutin bács in. petrova-zeloi gör. kel. Ba. 
Németh János pozsony m. pozsonyi. Sk. Ka.
Novkovics Szvetozar bács m. ó-becsei gör. kel.
Pető Imre pozsony m. borsai r. k.
Popper Simon csehországi raudniczi moz.
Radulovics Péter őrvidéki tomasoviczi. gör. kel. Al. Ba. 
Rohony Braniszlav bács m. glozsani. Al.
Sándor Géza trencsén m. szlavniczai.
Sándor István trencsén m. szlavniczai.
Sátor Dávid pozsony m. lőgér-patonyi ref. Al.
Sauber Lajos pozsony m. pozsonyi.
Szucsu Silvius temes m. lippai gör. kel. Al. Ba.
Szűcs Dezső Veszprém m. csetényi ref.
Tomka István nyitra m. bucsáni.
Tomka Kálmán nyitra m. bucsáni.
Tóth Lajos mosony m. orosz vári Al.
Varga László nyitra m. kis-mányai ref.
Zsák Endre pozsony m. modori. Sk.
Zsarnovitzky Gyula trencsén m. lázi.

Hetedik gymn. osztály.

Adler Jenő szathmár m. nagy-károlyi mt. moz. 
Baloghy Elek nógrád m. felső-penczi. Al.
Bernáth István gömör m. rima-szombati ref. 
Bogdanovics Antal szerém m. tumai mt. gör. kel. 
Bonis Lajos gömör m. alsó-szuhai ref.
Csorba Béla gömör m. pálfalvai ref. Al. 
Damaszkin Arzén temes m. temesvári gör. kel. 
Pabriczius Lajos pozsony m. pozsonyi mt.
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Fuchs János tolna in. hideg-kúti. Sk. Be.
Fuchs Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Gavora Károly nyitra m. brezovai. Al.
Gáspár Imre hont m. nagy-csalomiai.
Glaser József alsó-ausztriai korneuburgi r. k.
Glatz Béla mosony m. hegyeshalomi. Sk.
Grosz Zsigmond trencsón m. lukyi moz.
Haan Béla békés m. csabai. Al.
Hegedűs Mihály békés m. mező-berónyi. Sk. RT. 
Heim Ede pozsony m. pozsonyi.
Heim Gusztáv pozsony m. pozsonyi. Sk.
Herzfeld Lajos pozsony m. pozsonyi moz.
Hirsch Sándor pest m. nagy-abonyi mt. moz. 
Jeszenszky István trencsén m. rovnei.
Jeszenszky Pál békés m. mező-berényi. Al.
Kiss Lajos trencsén m. dezséri.
Koroknay Zsigmond bihar m. nagy-váradi ref. 
Kuszák József pozsony ni. misérdi. Sk. RT. 
Lallosevics János bács m. zombori gör. kel.
Lestyán Dániel békés m. mező-berényi. Al. 
Mainszky Milutin bács m. petrova-zeloi gör. kel. Ba. 
Maries Béla zólyom m. beszterczebányai r. k. 
Micsura György trencsén m. hosszúmezői mt. r. k. 
Mitták Károly nyitra m. szakolezai.
Piovarcsi Ferencz pozsony m. pozsonyi r. k.
Plachy Gyula zólyom m. korponai. Al.
Pollak Ignácz pozsony m. galánthai moz.
Popovics Dusán bács m. addai gör. kel.
Popovics György arad m. ménesi gör. kel.
Riesz László trencsén m. podluzsáni. Sk.
Ringbauer Károly pozsony m. somorjai. Sk. 
Rosenkranz Károly baranya m. pécsi.
Samarjai Emil torontál m. beodrai.
Schleifer Armin pozsony m. szent-györgyi. Sk.
Simon Tamás győr m. győri.
Stephan Bertalan bihar m. nagy-váradi ref. 
Stephanovics Pál őrvidéki mitroviczi gör. kel.
Steuer Károly mosony m. hegyeshalomi. Sk.
Szlámka Lajos pozsony m. zvoncsini. Al.
Szlubek Gyula pozsony m. pozsonyi.

2 *
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Szuchánszky György csanád m. nagy-laki. Al. 
Szulyovszky István hont m felső-fegyverneki. 
Tanázevics Arzén temes m. temesvári gör. kel. Ba. 
Toperczer József biliar m. nagy-váradi. r. k.
Toperczer Vilmos pozsony m. pozsonyi.
Válent Lajos pozsony m. sz. györgyi. Al.
Varga János trencsén m. ksinai. A l ingy.
Vonstetten János pozsony m. pozsonyi r. k.

Nyolczadik gymn. osztály.

Achim Lajos békés m. csabai. Al.
Andrysek Constantin morvaországi domanyini r. k. mt 
Baltazzi Aristid törökországi constantinápolyi ev. ang. mt 
Bánik Lajos bars m. maróthi.
Bariss Sándor torontál m. nagy-kikindai mt.
Bellony József bars m. lévai r. k.
Bene Ferencz felső-ausztriai ischeli mt. r. k.
Benes János pozsony m. pozsonyi r. k.
Bernáth Jenő bihar m. nagy-váradi mt. ref.
Bogdán Zsifko torontál m. tisza-hegyesi gör. kel. 
Borszuk Károly nyitra m. szakolczai. Sk. Be. 
Breitwieser Henrik bács m. ó-verbászi. Al.
Brody Lajos szathmár m. domahidai mt. moz. 
Brunovszky Frigyes nyitra m. szeniczi.
Cancrinyi Kálmán árva m. árva-váraljai.
Csenár János soprony m. alsó-pulyai mt. r. k.
Cserno Bohumil trencsén m. trencséni. Sk. Ka. 
Csillaghi József árva m. isztebnei.
Despotovits Péter bács m. zombori mt. g. k. 
Deutschberger Frigyes nógrád m. losonczi mt. moz. 
Devernya Lyubomir szerém m. karlowitzi g. k. Al. 
Dobrovolni Ferencz alsó-ausztriai bécsi.
Ehrenfeld Adolf nyitra m. nyitrai mt. moz. 
Eichenwald Lipót trencsén m. csaczai mt. moz. 
Eremits Bogolyub bács m. martonosi g. k.
Gr. Eszterházy Mihály pozsony m. pozsonyi mt. r. k. 
Famler Adolf pozsony m. modorú Al.
Fesztoraczy Géza nyitra m. nyitrai r. k.
Fessler Zsigmond fehér m. móri mt. moz.
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Feuer Miksa nyitra m. szobotisti mt. moz.
Fischel Ede csehországi bitschofi mt. moz.
Fried Dávid borsod m. miskolczi mt. moz.
Fürst Armin pozsony m. nádasi mt. moz.
Galás Pál nyitra m. szobotisti. Al. ingy. Ka.
Galitzenstein Lipót pozsony m. pozsonyi mt. moz.
Grosz Zsigmond trencsén m. lukyi mt. moz.
Haas Móricz trencsén m. domaniczi mt. moz.
Handler Zsigmond nyitra m. galgóczi moz.
Jakubovits Jakab Zemplén m. gálszécsi mt. moz.
Jeftics István bács m. uj-vidéki g. k.
Iskrits Szvetozár őrvidéki karlsdorfí mt. g. k.
Kenczler József nyitra m. vicsapi mt. moz.
Kirchner Elek tolna m. mucsfai. Sk.
Kmentt Miksa sziléziai tescheni mt. r. k.
Kossátzky Vilmos nyitra m. verbói mt.
Kovács Mihály nógrád m. marokházi.
Krascsenics Árpád pozsony m. duna-szerdahelyi mt. r. k. 
Kübel Jakab gallicziai lembergi mt. moz.
Lakner Béla hont m. alsó-nyéki.
Lange Gyula csanád m. makói Al.
Lange Károly csanád m. makói. Al.
Lanstják Lajos nyitra m. felső-zelei. Al.
Lencsés Soma nyitra m. szelőczényi mt. r. k.
Linde Gyula tolna m. udvari. Sk.
Löwy Gyula csehországi eidlitzi mt. moz.
Mark Mihály pozsony m. sz. györgyi mt. moz. 
Maximovits János bánáti, g. k. Al. Ba.
Maximovits Milán bács m. bajsai. g. k.
Melkus Ágost alsó-ausztriai bécsi mt. r. k.
Momirovits Miloslaw bács m. zombori g. k.
Olgyay Lajos pozsony in. olgyai mt. r. k.
Pap Szilágyi József bihar m. terjei mt. gk.
Perls Ede szathmár m. nagy-károlyi mt. moz.
Píaffingcr József felső-ausztriai zwetti mt. r. k.
Pichler Alfons steyerországi weitzi mt. r. k.
Pollak Adolf pozsony m. galántai mt. moz.
Pollak Ignácz pozsony m. galántai moz.
Kiemer József alsó-ausztriai markgraf-neusziedeli mt. r. k. 
Rimszky János morvaországi lodenitzi mt. r. k,
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Roscony Victor pest m. budai mt. r. k.
Rosenzweig Adolf árva m. turdossini mt. moz.
Scherz Aladár de Vaszója trencsén m. klucsói mt. r. k. 
Schnabel Josef nyitra m. popudini mt. moz.
Schneider Jakab nyitra m. bosaczi mt. moz.
Schöffmann Imre komárom m. komáromi mt. moz.
Schön Márton pest m. pesti mt. moz.
Seres Lajos biliar m. sarkadi Al. ref.
Schreiber Emanuel morvaországi leipniki mt. moz.
Stark Sándor Veszprém m. veszprémi mt. moz. 
Stefanovics Pál határvidéki mitroviczi mt. gör. kel, 
Steiner Károly szerém m. rumai r. k.
Stepan Ferencz csehországi podhradi mt. r. k.
Stojsics Simon szerém m. nyiregi g. k.
Szeberényi Márton békés m. csabai. RT.
Szigethy József soprony m. sopronyi ref.
Szlubek Ernő pozsony m. pozsonyi.
Szulyovsky Aurel hont m. felső-fegyverneki.
Tomasoff Jakab árva m. zazrivai mt. moz.
Tóth Mói’icz tolna m. simontornyai mt. r. k.
Tormay Géza nyitra m. récsei.
Tormay Otto nyitra m. récsei.
Vitéz Lajos békés m. orosházi ref. Al.
Weisz Ignácz pest m. domonyi mt. moz.
Weisz Lipót arad m. lalpasi mt. moz.
Werner Károly felső-ausztriai waldhauseni mt. rk. 
Wiener Lipót pest m. budai mt. moz.
Wiener Márk trencsén m. varini mt. moz.
Wilcsek Adolf bars m. bisztriczenyi mt. moz.
Wlha Lajos pozsony m. pozsonyi.
Zsifkovics György bács m. zombori. Al. g. k. Ba.

Első theol. osztály.

Freitag János arad m. apatelki Sk. Be.
Frint Lajos arad m. aradi. Al.
Győrik Márton mosony m. gálosi. Sk.
Leffler Samu gömör m. rima-szombathi. Al. Cl. RT. 
Mihályi! Gusztáv bács m. kiszácsi. Al. ingy. 
Ringbauer Gusztáv pozsony m. somorjai. Al. ingy.
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Rossza Samu nyitra m. szeniczi. Sk. RT.
Stiegler Gusztáv pozsony m. pozsonyi.
Zatkalik Mihály nyitra m. krajnai. Sk.
Zvarinyi János békés m. szarvasi. Al.

Második theol. osztály.

Bakay Péter békés in. szarvasi. Al.
Chovan János zólyom m. beszterczebányai. Al. RT.
Eidenmiiller Ádám bács m. kiskéri. Al.
Farkas Géza nógrád m. nagy-kürtösi. Sk.
Gyurkovics Gyula hont m. dacso-lámi. Al.
Jávor Márton zólyom m. radványi. Al.
Kadlecsik János trencsén m. trencséni. Sk.
Klimo Vilmos zólyom m. radványi. Sk. Ka.
Kovárik Károly pozsony m. pozsonyi.
Sachs Benő pozsony m. modori. Al.
Scharbert Armin pozsony m. bazini.
Turcsányi Gyula Veszprém m. suuri. Al. ingy. Be.

Harmadik theol. osztály.

Bartholomeides Gyula gömör m. jólsva-taplóczí. Sk. Cl. RT. 
Brózik Titus hont m. cserii. Sk.
Csepreghi György békés m. csabai. Sk. Be.
Frenyo Gyula nógrád m. sz. péteri. Sk. Be.
Fuchs János zólyom m. lipcsei. Sk. Be.
Hlavacsek Andor bars m. lévai. Al. ingy. Be. RT.
Horemus János csongrád m. holdmező-vásárhely Sk. consenior. RT. 
Jeszenszky Károly békés m. mező-berényi, Al. RT.
Kmetty János zólyom m. beszterczebányai. Sk. senior. Ka. 
Maróthy Emil. nógrád m. cseh-brezói. Al. consenior. RT.
Maszny Pál bars m. nagy-szelezsényi. Sk. Be.
Ruttkay Sándor pest m. maglódi, correpetitor az árva-intézetben. P. 
Szeberényi Vilmos Veszprém m. pápai. Al. RT.
Szlaboczky Imre gömör m. jólsvai. Sk. Cl.
Turcsányi Gusztáv nógrád m. lapujtói. Al.
Zajacz Endre békés m. csabai. Al. RT.
Zorkóczy Sámuel zólyom m. radványi. Al. senior. RT.



Igazgatói je len tés.

i.
Történelmi adatok.

Megnyugtatással és a legszebb reményekkel nyitottuk meg 
az 187%-iki tanévet. A latin és hellen nyelvnek tanszékét a fel- 
gymnasiumban ismét a régi, megpróbált erő foglalta el és teljes 
okunk volt reményleni — mely reményünk valósult is — misze
rint az újonnan nyert erő működésében betegeskedés által aka
dályoztatni többé nem fog.

Glatz Henrik tanár úr a múlt tanévben is, a csekély fizetés 
daczára, mint rendkívüli tanár, teljes odaengedéssel tölté be hi
vatalát a lyceumban, és mind a theologiai intézetben, mind a 
gymnasiumban solid tudományosságát és didaktikai s paedago- 
gikai ügyességét tanúsította.

Böhm Károly tanár, ki a múlt tanév végével a hozzá inté
zett meghívást, rendkívüli tanárnak, hasonló feltételek alatt elfo
gadta, mint legfiatalabbik elődje Glatz Henrik tanár, szintén meg
kezdte működését, mely új erőt szintén örömmel kell üdvözöl
nünk. A mint ismeretes, a használható jeles tanerők ritkák kez
denek lenni, úgy hogy ha valamely megürült hely betöltendő, 
nem kis aggodalommal néz eléje az ember azon fáradságnak, 
melylyel járand egy oly egyéniségnek keresése, a ki feladatát 
megoldani képes leend. Ámde hogy is lehetne ez máskép? Erő
teljes, tehetséges ifjak érdemesnek sem tartják magokat a tanári 
pályára szánni. Nem kecsegtet ezen pálya a társadalmi életben 
oly kiváló állással, a minőre a jogász, az orvos a theologus szá
míthat; a mellékjárulékok jelentéktelenek, a rendes fizetések 
pedig alig nagyobbak, mint ezelőtt 50 évvel, holott az életszük
ségletek háromszorosak és a teendők is megszaporodtak. A tanár
nak vagy családjának nyugdíjazásáról, vagy hivataloskodásról a 
teljes fizetéssel való nyugdíjaztatásig, szó sincs! Annál inkább ör
vendünk, hogy Böhm Károly úr tanintézetünkben működni el
határozta magát. Mély tudománya, kedélyes és derűit benseje, 
nyugodt és komoly külseje, tanítványainak és hallgatóságának
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tiszteletét és szeretet, valamint kartársainak rokonszenvót szerezte 
meg neki.

Lehr tanár genialis költőnk és jeles történészünk, a mindig 
derült kedélyű és hálás tanítványaitól joggal mélyen tisztelt férfi, 
örvendetes bizalommal kezdé meg tanítását; október hónak vége 
felé azonban gyengélkedni kezde; mely gyengélkedés huzamosabb 
ideig fog ugyan tartani, ámde kímélés és türelem által könnyen 
legyőzhető. Épen e gyöngélkedése miatt szükségét érzé annak, 
miszerint előadásait egy időre megszakítsa; és a tanárok nem kés
tek egy pillanatig, megbetegedett kartársoknak tanórait minden 
fizetés nélkül az egész félévre elvállalni, minden fő- és mellék- 
jövedelmeket a betegnek átengedvén. Csak igy volt lehetséges, 
minden megakadás nélkül az első félévi vizsgákig eljuthatni. A 
második félévben azonban szükségesnek látszott új erőről gondos
kodni, hogy az elárvult tudományok ismét előbbi terjedelmessé- 
gökben előadathassanak. Adamis Károly úr tanárjelölt, Lehr tanár 
úr tudományainak egy részét az egész felgymnasiumban elvállalni 
szíveskedett, és e szándékát erélyességgel s kitartással véghez 
is vitte és feladatát sikerrel oldotta meg.

Ily körülmények közt épen nem lehet csodálkoznunk, ha az 
egyetemes gyűlés által megállapított és az egyes tanintézeteknek 
szerinte való alkalmazkodás végett leküldött tanterv nem léptet
hetett életbe egész terjedelmében, különösen a mi a tanórák szá
mát illeti. Van remény azonban, miszerint, mihelyt Lehr tanár 
betegségéből teljesen felépült, — minek e nyár folyama alatt 
minden bizonynyal meg kell történnie — a pozsonyi tanintézet 
nem fog késedelmezni teljes erőből oda iparkodni, hogy azon 
ifjak, kik e tanintézetben készülnek az élet hivatására, a művelt
ség azon fokát érhessék el, mely az egyetemes gyűlés tantervében 
czéloztatik.

Nem egy könnyen örvendhetett egy ágost. hitv. tanintézet 
oly sok nemesszívű jóltevőnek, mint épen a pozsonyi; és pedig 
nem csak a múlt, hanem a legújabb időkben is. Zay, Jeszenák, 
Skaritza, Káldy, Mossóczy, Zerdahelyi és 50 másnak neve ragyog 
az evang. iskola évkönyveiben, örök helyet szerezvén magoknak 
ezekben. Halhatatlanságot azonban csak úgy nyernek, ha e 
nevek évenként emlittetnek és pedig nyilvánosan az egész tanuló 
ifjúság és az egyházközség jelentékeny része előtt, a midőn is 
áldásos működésök hálásan rajzoltatik és példányképen állíttatnak 
fel a jóltevők, hogy az ifjúság általok hasonló nemes tettekre
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buzdíttassék. Szerencsés intézkedésnek mondható tehát a tanári 
kar és az iskolai tanácsnak azon határozata, miszerint az „iskola 
jóltevőinek emlék-ünnepélye“ ismét oly módon ünnepeltessék meg, 
a mint ez az 1848-iki év előtt évenként november hó 30-án, az
az Sz. András, — mint az iskola 1606. évben történt megalapításá
nak és megnyitásának — évforduló napján, szokásban volt. Ennek 
folytán ez ünnepély tehát 21 évi szünet után legelőször az 1869. 
évi november 30-án, és másodszor 1870-iki évben az előbb szoká
sos módon a könyvtári teremben ünnepélyes karénekkel, egy 
megnyitó beszéddel, és négy, latin és a három hazai nyelven szer
kesztett alkalmi szavalatokkal, méltóan megületett. Legutolsó al
kalommal a megnyitó beszédet Mciróthy Emil, harmadéves theol. 
(cseh-brezói) mondá; a latin előadást Zorkóczy Sámuel, harmad
éves theol. (radvanyi) tartá; Széberényi Márton, VIII. osztálybeli 
(pozsonyi) magyar-, Eéllony, VIII. osztálybeli tanuló (pozsonyi) 
német-, és Kadlecsik János, másodéves theol. (trencsényi) szláv 
költeményt szavalt.

II.
Elöljárók, és tanárok.

Főiskolánk közvetlen elöljárója tek. Mossóczy Lajos úr, a 
pozsonyvárosi esperesség és a lyceum felügyelője.

Az iskolai senatusba megválasztattak az egyházból : tekint. 
Jeszenszky József úr mint elnök; továbbá: Chalupka András, 
Freiler Sándor, Falb Pál, Gesell János, Kesselbauer György, mélt. 
Osztroluczky Miklós, Pauschenwein Endre, Samarjai Károly, 
Samarjai Mihály, Schedius Lajos, Tomka Kálmán, Wrchovszky 
Alajos; azon kívül hivataluknál fogva a helybeli lelkészek : 
Geyer János esperes, Baabe Ágost, Széberényi Lajos, — a lyceum 
és polgári iskola igazgatója, az alumneum és skariczaianum epho- 
rusa, — végtére a polgári iskola tanítóinak két követje : Pollreis 
Pál és Prochászka József urak.

A lefolyt évnek igazgatója a lyceumnak : Fuchs Albert.
A theologiai szakban tanítanak : Boleman István, Böhm 

Károly, Csecsetka Sámuel, Emerítzy Lajos, Glatz Henrik, Kámory 
Sámuel, Széberényi Lajos; — a gymnasiumi osztályokban : Bothár 
Bániéi, Böhm Károly, Emeritzy Lajos, Fuchs Albert, Glatz Hen
rik, Grailich József, Harmath Károly, Kámory Sámuel, Lichner 
Pál, Liska Sámuel, Michaelis Vilmos, Széberényi Lajos. — Mint 
segédtanár tanított: Adamis Károly; a kath. vallást tanítá n. t.
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Pázmány Károly úr, ki már tavai prímás ő herczegsége által a tör
vények értelmében, azon hivatalra kineveztetett; a szépirást (I. 
és II. osztályban) tanítá : Hekker Adám ; a rajzolást: König 
Hugo; a franczia nyelvet : Christ René, nyelvoktató.

III.
Könyvtárak és gyűjtemények.

1) A lyceumi  nem theologiai  k ö n y v t á r  számára véte
tett 29 új, különféle tartalmú könyv. Azonkivül kegyes adakozók 
is gyarapították a könyvtár ezen osztályát. Ugyanis ajándékoztak: 
Főtiszt Geduly superintendent úr, Brelmi ornitol. műveiből 6 köte
tet; tek. Schedius Lajos ügyvéd úr, a pozsonyvárosi ev. gyüleke
zet főjegyzője : Pölitz Jahrbücher der Geschichte und Staatskunst. 
Leipzig 1831—1849, 38 köt.; Grailich és Tamasko tanár urak 
egy-egy kötetet; Hamath  tanár úr a Dolinay-Batizfalvi ifjúsági 
közlönyből 1 teljes, és 3 csonka példányt a tavali III-dik gymn. 
osztály részéről; Horváth Mihály ötödik gymn. osztály tanulója 
2 kötetet; Néhai Laucsék úr hagyatékából kapott 336 könyvet; 
tek. Kachelmann János selmeczvárosi tanácsos úr ajándékozta 
munkájának egy példányát : Das Alter und die Schicksale des 
ungarischen, zunächst schemnitzer Bergbaues; Tettei Nándor és 
társa könyvkereskedésétől beküldetett : A gróf Zichy-család ok
mánytárának első kötete; Heckenast Gustáv könyvkiadó úr kül
dött : Ballagi Károly, a földgömb; Dunay Ferencz, formai ész
tan; Marko Lajos, testgyakorlás; Loskay Bekény, nemzeti iroda
lom története; Pisko-Aujeszky, természettan; Ribáry Ferencz, 
világtörténelem; Szabó Ignácz, a csillagászati földrajz; Szász Ká
roly, vers-szavalás; Riedl Szende, a német irodalom kézikönyve; 
Lampel Róbert, pesti könyvárus 9 kötetet.

Tiszt. Frecska Lajos, limbachi evang. lelkész úr küldött 
1 darali régi ezüst érmet.

2) A Simko-féle könyvtá r  rendezése az előbbi években 
Szeberényi Lajos, könyvtárőr által befejeztetvón, miután a könyv- 
jegyzék nyomatása is végbe ment, a lefolyt tanévben már át volt 
adva az ifjúság használatának.

3) A theologiai  könyvtár rendezése is elkezdetett a múlt 
szünidőben, s miután a legtöbb szak már fölállítva, számozva és 
lajstromozva van, a még hátralévő vegyesek szaka is e nyár folytán 
elkészül. A gyarapodás a lefolyt évben nagyon csekély, minthogy
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Kámory bibliafordításán, Révész Figyelmezőjén, s Egervári Ódon 
„A protestantismus élet-halálharcza a jezuitismus ellen Magyar- 
országon“ czimű munkáján kívül a könyvtár e része számára más 
nem szereztetett. Főtiszt. Geduly Lajos, püspök úr, néhány füzet 
egyházi névtárt ajándékozott. E könyvtárral kapcsolatban lévén a 
kézirattár, ennek rendezése, Isten segedelmével, a legközelebbi 
jövőnek, részben már a mostani szünnapoknak, lesz nehéz feladata.

4) A t e r més ze t r a j z i  muzeum 187°/j-t>en a következő 
tárgyak birtokába jutott :

a) A bécsi cs. k. ásvány-cabinet igazgatósága 77 kőzet-da
rabot ajándékozott.

b) A lyceumi ifjúság költségén Argonauta Árgo, Unio mar
garitifera és balanns tintinnabulum szereztettek.

c) Lehr Zsigmond tanár úr több darab kősót adományozott.
d) Dr. Celler Nándor úr bővitette a physikai gyűjteményt 

ritka gondossággal kidolgozott és szárított boncztani 7 készitmény- 
nyel. Három mutatja a szív szelepeit, négy pedig a szem belsejét.

IV.
Stipendiumok és jutaiom díjak.

1) Akad. Stipendiumok következőleg osztattak ki; jelesül :
a) A Zay-féle alapítványból 6 theologus nyert segélyt.
b) A közönséges alapból 5 theologus.
c) A Rojko-féiét 4 pozsony-születésü nyerte.
d) Pálffi-félét 1 technicus.
e) Szeleczky-félét 1 technicus.

2) Lyceumi szorgalom-díjakban részesültek :
a) Róth-Telekianumban 13.
b) Balla-félében 9 g. k.
c) Bertina- és Mossóczy-félében 11.
d) Clementis-félében 4 gömöri.
e) Eisert-félében 1.
f) Gléró-félében 1.
g) Gombócz-félében 1 vend nemzetiségű.
h) Káldy-féle általánosban 5.
i) Káldy-féle magyar pályadíjban 5.
k) Németh István-félében 1.
l) Pauer-félében 1.

m) Jutalom-könyvet nyert 13.
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V.
Sevelés- és táp-intézetek.

1) Az a l umne umba n  a lefolyt tanévben 127 tanuló élel- 
meztetett. Az élelmi díj kétféle; a nagyobb : 41 frt. 26 kr., a 
kisebb : 25 frt. 26. kr. A nagyobb illetéket a jövevény alumnu- 
sok fizetik az első évben, kivéve az ágost. hitv. ev. lelkészek v. 
tanítók fiait, kik mindjárt az első évben a kisebb illetéket fizetik. 
A következő években az ágost. és helv. hitvallású ev. tanulók ki
vétel nélkül a kisebb illetéket fizetik.

Supplicatio utján begyült 1157 frt. 75 kr., mely pénz
összegnek egy negyedrésze illetvén a gyűjtőket, maradt az alum- 
neumi pénztár számára : 864 frt. 57 kr. — E pénzösszeghez já
rultak : a békési, bánáti és bácsi esperességek 201 frt. 40 kr.; a 
dunántúli superintendentia 174 frt. 86 k r.; a buda-pesti és pest 
megyei esperes. 171 frt. 25 k r .; a tiszai superintendentia, a kis- 
honti és gömöri esperes, kivételével 142 frt. 20 k r.; a nógrádi, 
kis-honti és gömöri esp. 139 frt. 34 k r.; a nyitrai, trencséni, lip
tói, turóczi és árvái esperes. 136 frt. 65 k r.; a komáromi, barsi, 
honti és zólyomi esperes. 127 frt. 86 k r .; a pozsony megyei esp. 
64 frt. 17 kr.

Egyes jóltevők s egyházközségek termesztményekkel s pénz
zel kedveskedtek; nevezetesen gróf Pálffy János ő méltósága e 
tanévben is kedveskedett 18 hízott ürüvel.

Pénzben adakoztak : a dunáninneni superintendentia : 100 ft. 
miklósfalvai egyház 24 frt., zurányi egyház 10 frt. 50 kr., hegyes
halmi egyház 10 frt. 50 kr., levéli fiókegyház 10 frt. 50 kr., 
rajkai egyház 16 frt. 80 k r . , gálosi egyház 16 frt. 18 kr. — 
Alsó-szelii egyház 15 frt., német-gurabi egyház 5 frt. — A két 
utolsónak adománya a pozsony megyei esperesség adományában 
foglaltatik. — Ephorus : Csecsetha Sámuel theol. tanár; Senior : 
Zorhkzy Sámuel; consenior ; Maróthy Emil.

2) A Skar icza-féle t ápdában  a lefolyt évben 38 tanuló 
élelmezte tett, ezek között 37 ingyenes, 1 pedig fizető. — Ephorusa 
ezen intézetnek volt Grailich József tanár úr.

3) Azon jótékony intézetbe, melyben szegény árvafiúk addig 
neveltetnek, míg valami mesterségre adhatók, és hol nem 
csak minden szükségleteik fedezve vannak, de m 'g gondosan vá
lasztott theologus felügyelete alatt is állanak, ki velők correpetál, 
fizetésért is vétetnek fel algymnasiumi tanulók. A havi fizetés 
múlt évben volt 16 frt.
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VI.
Ifjíisrfgi egyletek.

Ezekről, melyeknek feladata az ifjúság önálló önképzése, áll
janak itt következő adatok :

1) A lyceumi  t he o l og i a i  magyar  önképző kör  20 
tagból állt. Védnöke : főtiszt. Geduly Lajos, superintendens úr; 
elnöke : Csecsetka Sámuel, theol. tanár; alelnök : Zorkóczy Sámuel; 
főjegyző : Jeszenszky Károly; pénztárnok : Kmetty János; könyv
tárnok : Horemusz János. A kör czélja egyrészt a theol. ifjúság 
önképzése főleg azon tudományokban, melyek a választott élet
pályához tartoznak, vagy azzal szoros viszonyban vannak; más
részt pedig a magyar tudományos ii’odalomnak s főleg a theolo- 
giainak pártolása, így a kör és a tanintézet czélja összhangzás
ban vannak egymással, s az önképzés és az iskolai oktatás egy
mást gyámolítják s kiegészítik.

A németországi egyetemeken az akadémiai ifjúság tudo
mányos mivelődését nagy mérvben mozdítják elő az úgynevezett 
„semináriumok“, melyeknek tagjai szaktanárok vezetése alatt 
egyes szaktudományokból gyakorlati oktatást nyernek. A mi 
theologiai intézeteink a tanerők csekély száma miatt ilyen semi
náriumok nélkül szűkölködnek. — E bajon a pozsonyi theologiai 
ifjúság ezen társulat által akar segíteni.

2) A magyar  e g y l e t  is megérezte azon hézagot, melyet 
benne rendes elnökének, Lehr Zsigmondi társunknak hosszas be
tegsége okozott. Hogy pedig működése meg ne akadjon, még a 
múlt októberben, erre az ifjúság által is fölkéretve, Széberényi 
Lajos vette át ideiglenesen vezetését, s azt — mennyire halmo
zott foglalatosságai engedék — a tanév végéig folytatta. Rendes 
és olvasó tagjainak összes száma 51 volt, amazoké 31, ezeké 20. 
A hivatalokat viselték : Szeberényi Márton, VIII. oszt. főjegyző; 
Kuszák József, VII. oszt., aljegyző; Lakner Béla, VIII. oszt., fő- 
könyvtárnok; Bellony József, VIII. oszt.; Szulyovszky Aurél, VIII,; 
Kirchner Elek, VIII.; Hegedűs Mihály, VII.; Heim Ede, VII., 
könyvtárnokok. A Káldy-féle jutalomra való pályázásra a kör 
maga 10 munkát méltatott, melyek közül az egyház által kikül
dött bizottság a következőket tartotta az 50—50 frt.-os jutalomra 
méltóknak : Fuchs Jánosét, VII. : „Az emberiség és vallás fej
lődése“; Kirchner Elekét, V III.: „Lessing drámai jelentősége“; 
Kuszák Józsefét, VII. : „Az epos“; Linde Gyuláét, VIII. : „A tra-
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gicum“ ; Szelj erényi Mártonét, VIII. : „Arany balladájáról.“ Ezen 
kivül ugyan e bizottság még Samarjai Emil, VII. osztálybeli ta
nulónak művét : „Nevetés és mosoly“ tartotta dicsérettel kieme
lendőnek.

3) A német  egylet  Michaelis tanár elnöklete alatt. Tagok
nak száma 15. Hetenként tartatott egy ülés. Folyóiratok közül 
csak egy járatott, t. i. „Westermann’s illustrirte Monatshefte.“ 
Az egylet könyvtára szaporodott részint vétel, részint adományo
zás által.

4) Szláv és szerb egy l e t  — az előbbi 16, az utóbbi 18 
tagból állván. — Liska Sámuel tanár elnöklete alatt folytatták 
hetenként egyszer működésöket.

5) A lyceumi  gyámi n t éz e t  Emer it zy tanár elnöklete 
alatt. 1868/69-dik iskolai évben 15 írt. 60 kr. gyűjtött, melyet a 
ligetfalvi (Audorf, Pozsony mellett) evang. iskolának felsegélésére 
fordított. 186 9 / 7 o ugyanazon egylet gyűjtött 18 frt.-ot, és azt a 
szarvasi gymnasiumnak küldte.

Ugyan csak a lyceumi gyámintézet vezetését, melyből a 
theologiai hallgatók az 1869/70. évben kiléptek, hogy külön, a 
gyámintézettel semmi összefüggésben nem álló gyámegyletet ala
kítsanak, a lefolyt év elején Széberényi Lajos vette át. Az intézet 
megfeszített erővel dicséretesen működött, mind a nyolcz gymna- 
siumi osztályban havonként eszközölvén gyűjtéseket, s ezeket 
minden következő hónap elején számba vevén. Azon kivül egy 
új jövedelem-forrást igyekezett nyitni az által, hogy az évenként 
két ízben tartatni szokott lyceumi úrvacsora alkalmával, a tanári 
kar előleges beleegyezésével a gyámintézet javára offertoriumot 
rendezett. Tisztviselői voltak : jegyző : Széberényi Márton, főpénz- 
tárnok : Szlubék Ernő; gyűjtők az egyes osztályokban : Széberényi 
Márton, Kuszák József, Dingha Imre, Vargha Mihály, Berke 
István, Bálint Károly, Stromszky Károly és Horti Zoltán.

Egész évi jövedelme 71 frt.-ot tett, melyről akkép intézke
dett , hogy a jövedelem egy harmadát 23 frt.-ot a folyamodó 
miskolczi ág. hitv. evang. algymnasiumnak rendelte elküldetni, 
két harmadát pedig a kerületi s illetőleg egyetemes gyámintéz
etnek szolgáltatta át, a fön maradt összeg jövő évi tartaléknak 
hagyatván.

6) A t he o l og i a i  gyámegylet .  Elnök: Zorkóczy Samu. 
Az egylet havonként tartotta ülését, melyen a pénztárnok az illető 
hónapban begyült pénzösszegről számolt, azonkívül az egyletet
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illető ügyek tárgyaltattak. Tagoknak száma 36. A begyült és 
kamat utján szaporodott pénzösszeg : 39 írt. 66 kr., mely pénzen 
vett magyar, tót, német részint bibliák, részint uj testamentomok 
következő egyházak közé osztattak el : Apatelek, Süvete két 
filialis egyháza, Periász és Mikolcsány, Pitvaros, Apostag, Léva, 
Bánfalu, Tót-Lipcse, Karáncs-Lapujtő, Bakony Sz.-László, Récse, 
Sz. Péter, Gyimót, Radván.

7) A gyor s í r ásza t i  egyle tben Emeritsy tanár elnöklete 
alatt 30 tag vett tettleg részt, és Tliaisz János, Leinwather Ká
roly végzett VlII-dik osztálybeli, Achim Lajos VIII., és Bäumler 
Károly VI. oszt. tanítása alatt gyakorolták a magyar és német 
gyorsirászatot két-két osztályban, a kezdők és haladók.










