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Igazgatói jelentés a tanintézet 187V, tanévi
állásáról.

A. A főiskola kormánya.
A főiskola magában foglalja az egyetemes gyűlés által meg

állapított tanterv szerint szervezett nyolcz osztályú gymnasiumot, s 
theologiai intézetet. — E két tanintézet a pozsonyi ágost. hitv. ev. 
egyházközség közvetlen védelme és pártfogása alatt áll. —• Az egy
házközség az iskolára vonatkozó felügyelési s igazgatási jogait egy
házi s országos törvények értelmében vagy közvetlenül az egyház- 
községi gyűlés, vagy közvetve az általa választott tisztviselők s 
iskolai tanács által gyakorolja.

1. A főiskola fe lü g y e lő je  tekintetes Mossóczy Lajos úr.
2. F ő isk o la i tan ács . Elnöke: Samarjay Károly, alelnök: 

Jeszenszky József. Tagjai : Geyer János, esperes, Raabe K. A., lel
kész, Szeberényi Lajos, lelkész, Chalupka András, Czilchert Károly, 
Falb Pál, Hacker Károly, jegyző, Kesselbauer György, Koller István, 
Samarjay Mihály, Schulpe Emil, Tomka Kálmán, Vrchovszky Alajos, 
Zechmeister G., Csecsetka S. mint igazgató, Emericzy L. és Har- 
mat.h K., tanárok.

B. Gymnasium.
I. Tanári személyzet.

1. Igazgató : Csecsetka Sámuel.
2. R endes ta n á r o k :
Bothár Bániéi előadta a mennyiségtant a II., III., IV., ter

mészetrajzot a II., III., V. és VI. osztályban hetenként 17 órában. 
— Az első félévben előadta a mennyiségtant az I. osztályban.

Emericzy Lajos előadta a latin nyelvet s történelmet az V., 
s bölcsészetet a VII. és VIII. osztályban hetenként 13 órában; az 
első félévben a vallástant a VII. osztályban.

Fuchs Albert előadta a mennyiségtant az V., VI., VII., a 
vegytant az V. és a természettant a VIII. osztályban hetenként 17 
órában.

Grailich József előadta a vallástant, latin, magyar és német
l*
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nyel vet, földrajzot és történelmet a II. osztályban hetenként 16 érá
ban; — az első félévben vallástant az I. osztályban.

Harmath Károly előadta a vallástant, latin, magyar, német 
nyelvet s történelmet a 111., és magyar nyelvet a IV. osztályban 
hetenként 17 érában. Az első félévben történelmet a VI. és VII. s 
magyar nyelvet az V. osztályban.

Kámory Sámuel előadta a vallástant az V. és VI., s latin 
nyelvet a VI. osztályban hetenként 9 érában.

Lichner Pál előadta a latin és görög nyelvet a VII. és Vili- 
osztályban hetenként 18 érában.

Liska Sámuel előadta a vallástant, latin s német nyelvet és 
történelmet a IV. osztályban s tét nyelvet a gymnasiumban heten
ként 16 órában.

Michaelis Vilmos előadta a német nyelvet az V., VI., VII. és 
Vili., s görög nyelvet az V. és VI. osztályban hetenként 17 érában.

Szeberényi Lajos előadta a vallástant a VII. és Vili. osztály
ban hetenként 4 érában; az első félévben a magyar nyelvet a VII. 
osztályban.

3. R endk ívü li s s e g é d ta n á ro k :
Böhm Károly előadta a latin s magyar nyelvet s földrajzot 

az I. osztályban hetenként 11 órában; az első félévben magyar 
nyelvet a VI. osztályban.

6\latz Henrik előadta a vallástant, számtant, német nyelvet s 
természetrajzot az I., természettant a IV. s görög nyelvet a VII. és 
VIII. osztály azon tanulóinak, kik idegen iskolából jővén, hiányos 
készültségüknél fogva nem voltak képesek a többiekkel haladni.

Góbi Imre,, a második félévben előadta a magyar nyelvet az 
V., VI., VII., VIII. s történelmet a VI., VII. és Vili. osztályban 
hetenként 18 órában.

Pázmány Károly, róm. kath. vallástanár, előadta a vallástant 
hetenként 2 érában.

Adamis Károly, segédtanár, az első félévben tanította a ma
gyar nyelvet s történelmet a VIII. s német nyelvet a III. osztály
ban hetenként 7 érában.

Zclenka Gyula, segédtanár, előadta a természettant a III. osz
tályban hetenként 3 érában; az első félévben természettant a IV. 
osztályban.

4. M e llé k ta n itó k :
König Hugo, lyceumi rajztanité, tanította a rajzot hetenként 

12 órában.



BeJcJcer Adám  tanította a szépírást az I. és II. osztályban 
hetenként 2 órában.

Christe Ch. V., franczia nyelvmester.
Martinengo Nándor, tornamester.
Varga Károly, angol nyelvmester.

(1. UlíiiuloU liuililrs.vali.
a) K ö te leze tt  tantárgyak.

Első osztályban.
Osztálytanár : Böhm Károly.
V allás tan . Ószövetségi válogatott szakaszok alapján a hit- s 

erkölcstani igazságok fejtegetve, hetenként 2 óra.
La t in  nyelv hetenként 6 óra. Alaktan a szenvedő igéig, a 

hozzá tartozó gyakorlatokkal. Tankönyv : Schulz-Kiss 1. nyelvtana 
és gyakorlókönyve.

Magyar  nyelv hetenként 2 óra. Alaktan, szólás- és Írásbeli 
gyakorlatokkal; költemények s kisebb prózai darabok emlókelése s 
elemezése. Havonként egy házi s hetenként legalább egy iskolai 
irálydolgozat. T. K. Töpler kisebb nyelvtana a németek számára s 
Dlhányi olvasókönyve.

Német  nyelv hét. 2 óra. Az alaktan elméletileg és gyakor
latilag; versek emlékolése; irálygyakorlatok. T. K. Bassmann német 
nyelvtana és Mayer olvasókönyve.

Fö ldra jz  h. 3 óra. Általános földrajz tekintettel a termények
nek földövek szerinti elosztására s az emberfajok jellemzésére. K. K. 
Belli nger-Fényes.

Menny iségtan  h. 3 óra. A négy első mivelet egész számok
kal s közönséges törtszámokkal; téralaktan, szögek, háromszögek. 
T. K. Mocznik-Szabóky és Mocznik-Szász.

T e rm é s ze t ra j z  h. 2 óra. Első félévben : emlős állatok s 
madarak; második félévben : hüllők, halak s ízállatok. T. K. Dor- 
ner József állattana.

Szépírás  h. 2 óra.
Héti órák : 22.

Második osztály.
Osztály tanár : Grailich József.
Vall  ás tan h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok alapján 

a hit- s erkölcstani igazságok fejtegetve, füzetek szerint.
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Latin  nyelv h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 
mind rendkivüli szókra nézve; a hajlíthatlan beszédrészek. írásbeli 
gyakorlatok, szavak, mondatok, mesék emlékelésével. T. K. Schulz- 
Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.

M a g y ar  nyelv h. 3 óra. Az alaktan folytatása, szavallások 
s irályi gyakorlatok. T. K. Dlhányi olvasókönyve.

Német nyelv h. 2 óra. Alaktan folytatása, olvasmányok 
Mayer olvasókönyve nyomán.

Fö ld ra jz  első félévben h. 3 órában. Europa államai s Ma
gyarország bővebb leírása; térképi vázlatok készítése. T. K. Batizfalvi.

Tör téne lem  második félévben ókori történelem életrajzokban. 
T. K. Zsilinszky.

Menny iségtan  h. 3 óra. A négy első mívelet tizedes törtek
kel s többnevü számokkal. Mértani viszonyok és arányiatok. T. k. 
Mocznik-Szász. Három- és négyszögek, Mocznik-Szabóky szerint.

Te rmésze t ra jz  h. 2 óra. Első félévben ásványtan Szabó 
Ignácz tankönyve nyomán; második félévben növénytan jobbára 
szemléletileg.

Szépírás  h. 2 óra.
Héti órák összes száma 23.

Harmadik osztály.

Osztálytanár : Harmatb Károly.
V a l lá s t an  k. 2 óra. A kér. egyház története, különösen a 

magyar ev. egyház története. Kézikönyv : Pálfy József kisebb tan
könyve.

La t in  nyelv h. 6 óra. Latin mondattan a nominativus, ge
nitivus, dativus, accusativus és ablativus használata; a melléknevek 
és névmások sajátságai számos példával világosítva, szó- és heten
kénti írásbeli fordításokkal. K. k. Schulz-Kiss latin nyelvtana és 
gyakorlókönyve.

W ell e r  latin olvasókönyvből fordittatott nehány szakasz, s 
Siebel is  „Tirocinium poeticum“-ából fordittatott és emlókeltetett 
számos különféle mértékű sor és nehány phaedrusi mese.

Magyar  nyelv h. 2 óra. Magyar mondattan. Egyszerű és 
összetett mondatok, körmondatok. Költemények szavalása, magyará
zása s emlékelése. K. k. Sárospataki m. nyelvtan s Erdélyi-Indali 
olvasókönyve.

Német  nyelv h. 2 óra. Az alaktan befejezése; irálygyakorla
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tok, példák készítése, szavalás, elemező olvasás, költemények fordí
tása s emlékelése. K. k. Eassmann s Mayer.

Tör ténelem h. 4 óra. A közép- és újkori nevezetesebb ese
ményei életrajzokban. Térképek s kortáblák készítése. K. k. Zsi
linszky II. k. Spruner térképei.

Menny iségtan  b. 3 óra. Rövidített szorzás és osztás, olasz 
gyakorlat, egyszerű hármas szabály különböző alkalmazásaiban; hat
ványok és gyökerek. K. k. Mocznik-Szász.

Sokszögek, az egyenes oldalú idomok átalakítása s területök 
kiszámítása; a három és sokszögek hasonlósága. K. k. Mocznik- 
Szabóky.

Természe t ra jz ,  első félévben h. 2 óra. Ásványtan elemei. 
K. k. Szabó Ignácz.

T e rm é s ze t t a n ,  második félévben h. 3 óra. K. k. Gregus ésPiskó.
Héti órák 22.

Negyedik osztály.
Osztálytanár : Liska Sámuel.
V a l lá s t an  h. 2 óra. Hittan és erkölcstan. K. k. Tischer- 

Margócsy, „a kér. vallás alapvonalai.“
La t in  nyelv h. 6 óra. A latin mondattan folytatása, neveze

tesen : az idők, consecutio temporum, jelentő-, foglaló-, parancsoló- 
és határozatlan mód, accusativus cum infinitivo stb. — K. k. Sehulz- 
Kiss mondattana.

Cornelius Neposból : Pausanias, Cimon, Conon, Dion és Iphi
crates elemezve, magyarázva, fordítva s részben emlékelve. Latin 
verstanból a lényeges szabályok. Siebelis-Horváth „Tirocinium poé- 
ticum“-ának III. könyvéből 7 szemelvény olvastatott, elemeztetett, 
fordíttatott és 4 emlékeltetett is.

Magyar  nyelv h. 2 óra. A magyar szóegyeztetés és szó- 
vonzat szabályai példákkal világosítva. K. k. Sárospataki m. nyelvtan.

Az irálytan. Leírás, elbeszélés és elmélkedés; levelek, ügyira
tok, füzetek szerint. Havonkénti házi munkák s óránkénti példák 
készítése, szavalás, költemények magyarázása s emlékelése. Olvas
mányok Erd.-Indali olvasókönyvének II. kötetéből.

Német  nyelv h. 2 óra. A haladókkal: helyesírás és mondat
tan Eassman Ernő vezérfonala szerint; irályi gyakorlatok. A kez
dőkkel : alaktan, Steinacker-Ballagi német nyelvtana nyomán. Mager 
olvasókönyvéből 10 kiszemelt darab olvasása, elemezése, fordítása és 
emlékelése.
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Föld ra jz  és t ö r t éne lem  h. 4 óra. Az osztrák-magyar biro
dalom részletes földrajzi ismertetése, Batizfalvi tankönyve szerint. 
Magyarország története Szász Károly tankönyve szerint.

M enny iség tan  h. 3 óra. Összetett hármas szabály, társasági, 
vegyítési és láncz-szabály; ellentett mennyiségek. A négy első mí- 
velet algebrai mennyiségekkel, első fokú egyenletek egy ismeretlen
nel. K. k. Mocznik-Szász. A kör- és tömegmértan, Mocznik-Szabóky 
szerint.

Te rmésze t tan  b. 3 óra. K. k. Greguss és Piskó természettana.
Héti órák 22.

Ötödik osztály.
Osztálytanár : Michaelis Vilmos.
Va l lá s tan  b. 2 óra. Bevezetés az ószövetségbe; válogatott 

szakaszok olvasása s magyarázása.
La t in  nyelv b. 5 óra. Caesar I., II. és III. könyve és Ovi

dius több szakasza olvasva, értelmezve, fordítva és részben emlézve 
is. A versmérték, régiség- és regetani ismertetések alkalmilag. Irály i 
gyakorlat bet. 1 órában.

Görög nyelv b. 4 óra. A fő- és melléknév, névmás és szám
név ragozása; a rendes hajtogatású co igék praesens és erős aoristos 
tője, az összevont igék; ide tartozó darabok szó- és Írásbeli fordítása 
s elemezése. K. k. Licbner Pál nyelvtana és Scbeukel-Kis olvasó
könyve.

Magyar  nyelv b. 2 óra. Magyar költészettan. Példánydara
bok olvasása, fejtegetése, részben emlékelése. Hónaponként irály
gyakorlatok. K. k. Zsilinszky költészettana.

Német  nyelv h. 2 óra. Szókötés gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével. Mager olvasókönyvének II. részéből prózai és 
költői darabok olvasása, magyarázata, emlékelése. Irályi dolgozatok.

A kevésbé haladottakkal nyelvtani tanulmányok és fordítások, 
válogatott költemények emlékelése.

Tör ténelem b. 4 óra. Ókor : a keleti népek, görögök és ró
maiak története Augustusig, főtekintettel a népek vallási, állami, 
művészeti és irodalmi fejlődésére. K. k. Hunfalvy J. I. k.

Mennyiség tan  h. 3 óra. Általános fogalmak, a számok tulaj
donságai, mérés, a szorzat és hányados tulajdonságai, közönséges és 
tizedes törtek, hatványozás, gyökkivonás, viszonyok és arányok, reci
procus érték. Mértanból: rajzolási gyakorlatok, szögek, háromszögek, 
összeesés, négyszögletes idomok, párlag, ferdeszögű egyenköz és
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A rajz ok ta t  ás számára minden évfolyamban hetenként 4 óra 
van kitűzve. — A rajzoktatás magában foglalja nemcsak a szabad
kézi , hanem a vonal és mértani rajzolást is. — A szabadkézi rajz- 
tanitásnál figyelembe vétetik főleg az elemi, ékí tményi  és a lak
z a t i  ra jz ,  ámbár a virág-, állat- és tájképrajz sincs egészen ki
zárva, kivált ama tanulóknál, kik technikai pályára nem szánják 
magukat. — A vonalrajz köréből a t á v l a t i  (szűkebb értelemben 
véve a vonalrajzhoz) és a szerkezet i  szintén — megfelelő arányban
— tanulmány tárgyai. — Az általános hadkötelesség szempontjánál 
fogva az utolsó évfolyamban még a hadászati, illetőleg helyszin-  
r a j z r a  (Situation) is fektettetik súly; az 1872/3 iskolai óv beálltá
val pedig azon felgymnasiumi tanulók, — az 5-dik osztálytól kezdve
— kik technikai pályára szándékoznak lépni, külön magán óráka t  
nyerhetnek, hogy a rajzoló m ér tan ,  mint a v e tü l e t t a n  elő- 
iskoIá jának,  alapelemeit, mint szintén — legalább főbb vonásai
ban — a le i r a t !  m é r t a n t  elsajátíthassák, miknek ismerete a mű
egyetemekbe való felvételnél okvetlenül megkivántatik.

A tanfolyam, a tanulók korához mérve, e következő :

Első osztály.
(Elemi rajz a kézügyesség elsajátítása miatt.)

Ha a tanuló elegendő biztosságot tanúsít a különböző fekvésű 
és irányú egyenes vonalak kihúzásában, s e mellett — előre bocsát- 
ván azok felosztásának, nem különben a szögletek, három-, négy- s 
többoldalú szabályos idomok szerkesztése s különféle részekre való 
osztásának magyarázatát, — ezeknek rajzolásában megkivántató 
ügyességre tesz szert : következik az ezeken alapuló, egyenes vona
lakkal határolt részarányos alakok és ábrák rajzolása. Ezzel pár
huzamban gyakoroltatik a görbe vagy hajlított vonalak és idomok 
szerkesztése, mihez sorakozik a különböző alakú és nagyságú ívek, 
negyed, fél s végre egész körök s a többi görbék, mint szintén a 
mértani alakokba rajzolt, ékítmény gyanánt szolgáló, levélszabású 
részarányos lombozatok.

Egyúttal hozzászoktattatik a tanuló a rajzvonasz és táblához, s 
köteles a fatáblára rajzolt feladvány-példányt előre készített háló
zatba szabad kézzel utánrajzolui, s a rajzolatot tusfestékbe mártott 
tollal kivonalozni.

Második osztály.
Az elemi rajz körébe vág, vele mintegy lépést tart az u. n. 

függő vagy falitábla minták után készítendő ékí tmónvi  rajz. —
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Ha a tanuló a rajzvázlatok hű és pontos előállításában s azoknak 
tus festékbe mártott tollal való kivonalozásában, megkivántató jár
tasságot tanúsít —, bevezettetik — később előfordulandó technikai 
vonalrajzolatok helyes és pontos szerkesztésének előgyakorlatául — 
a rajzeszköz egyes szereinek dologértő kezelés módjába, hogy így 
képesítessék közönséges író- és rajztollal egyenes és körded (kihúzott, 
pontozott és szaggatott) vonalaknak, nem különben mértani  ra jzo
la tok ,  úgy mint : különböző fekvésű egyenes vonalok és szögletek 
mérésének, a háromszögek oldalai és szögletei — szerkesz té 
sének önmagától való létrehozatalára, mi a dolog természetéből 
kifolyólag csak is megfeszített szorgalom és gyakorlat utján eszkö
zölhető.

E tanfolyam zárpontját nehány rajzolatnak tusfestékkal való 
a l j azása  (festése) képezi.

Harmadik osztály.
Miután a tanulók már elegendő jártassággal bírnak a fent 

érintett előgyakorlatban, ez osztályban elő vétetik a vonalrajz még 
pedig t áv l a t i  alapon.

A távlat alapelemeiről, a függélyes  és vizirányos s ík — 
s a szempontról — előleges magyarázat folytán — tiszta fogalmat 
nyervén a tanuló, ennek félbeszakíttatlan alkalmazása mellett a szem
pont a testek rajzolásánál majd jobbra majd balra, hol a tárgy fölé 
hol még annak alája vagy a magosság kellő közepébe irányoztatik, 
míg végre, saját erejére támaszkodva, megtalálja a helyes szempon
tot s létrehozza a képet, melynek szerkesztése képezi a feladat tár
gyát, s mely az eredeti példányképpel vagy tökéletesen azonos, vagy 
ahhoz legalább is hasonló. — A testcsoportok akként rendezvék, 
hogy a koczka képezi a kiindulási pontot. A kivitel és árnyazás 
rajztollal s az utóbbi függélyes vonalokkal történik.

A szabadkézi rajz az arczrészek s az u. n. doriai  rend-  
szerén t i  o lda lké pek -p ro f i le kke l  veszi kezdetét s kihat az épí
tészet ugyan e nemébe vágó ék í tmény csoportokra  is. Az ide 
tartozó kör rajzok,  conto ur-ok — az arczrészeket kivéve 
tusba mártott tollal huzatnak ki.

Negyedik osztály.
E tanfolyam főfeladata a távlat alapelemeinek végkifejtésében 

áll. — Az előbbi tanfolyamban tanultaknak ismétlésén kiviil tanul
mány tárgyai még a távolság és távolságpontjainak meghatározása.
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— A testek csak is távlatilag szerkesztetnek s rajzoltatnak, és míg 
az előbbeni tanfolyamban csupán a magassági és szélességi mértékek 
vétettek elő, itt előfordul már a mélység mértéke is, mely a táv
l a t  a lape lemeinek  zárkövét képezi.

Mindenek előtt egyenes lapokkal határolt testek vétetnek elő s 
a mélységre vonatkozó távolságpontoknak alkalmazásai; továbbá a 
körnek távlata legtávolabbi vagy legközelebbi, legmagosabb vagy 
legmélyebb pontból kiindulva, erre következnek : a bengerkúp és 
gömb s összetett testek csoportjai, mihez sorakozik épúgy mint a 
3-dik osztályban, a váz la tok  és ékí tmények rajza. —• Az adott 
vázlatok eleintén mértanilag, adott magasság és hosszúság mértéke 
szerint vonalzó segedelmével, később távlatilag szabadkézzel rajzol
tatnak. — Ezekhez sorakozik az oldalképek gyakorlata, melyeknek 
kezdete még a 3-dik osztályba esik. — A mértani rajzok kiviteléhez 
tartozik az arányító mérték, melyet a .tanuló maga készít és alkal
mazásba vesz. — Szabadkézi rajzból az arczviszonyok s a fej arány 
részei oldalképekben falitáblák után magyaráztatnak s felváltva majd 
jobb majd bal felőli fekvéssel a hálóba rajzoltatnak. A kivitel ré
szint ironnal részint tollal történik.

A felsőbb osztályokban figyelembe veendő a tanulók különböző 
tehetsége és jövendő életpályája; ennek folytán egynek a vonalrajz, 
másnak a szabadkézi rajz ajánltatik. — Az utóbbira vonatkozólag 
ékítmények készíttetnek írón-, to ll-, tus- és sepiafestékkel, azután 
fejek természetes nagyságban és arányítva falitáblák után, mint 
szintén azok vázlatai, különféle virágok, állatok és tájképek. — A 
vonalrajzot illetőleg : egyes géprészek, házfedélszerkezetek, lépcsők, 
azok alapja és vázlata, technikai rajzolatok és ábrázolatok a kézi
könyveknek megfelelőleg, nagyobbított alakban építészeti tervezet
másolatok stb.

A főfeladat valamennyi tanulót akként foglalkoztatni, hogy 
kedvet és ösztönt kapjon tanulmányainak tovafolytatására. — Az egy 
éves katonakötelezettség jogosultságánál fogva az utolsó tanfolyamban 
nagy súly fektettetik még a he ly s z in ra jz r a  is. — Az egyenes 
vonalok és vázlatok elkészítése rendszá la k  és metszékekkel  tör
ténik ; a művészet hadászat és hidászat különféle tárgyai tollal vagy 
festékkel vitetnek véghez. — A je lze tek  ismerete könnyen sajátít
ható el, de annál nehezebben s ép azért folyton gyakorlandó, a viz 
és talajemelkedésre vonatkozó vonalos metszés (sraffirozás).
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Azon felgymnasiumi tanulóknak, kik technikai pályára szánják 
magukat, a szerkezet i  r a j z  kedvéért a szokásos, hetenkénti négy 
órán felül egyelőre még, e lm é le t i  ok ta tás ra  szán t ,  két óra ada
tik, úgy hogy a rendes összejövetelek ideje kizárólag rajzolat-gya
korlatokra, szabadkézi és helyzetrajzra fordíttathatik.

Szerkezeti rajz (hetenként két órában).
a) Sík szerkezetek. Egyenes vonalú idomok, főleg három, négy 

és több oldalú szabályos sokszögek ábrázolása, ezeknek más idomokká 
átváltoztatása. A kör-, kerülék-, mentelék- és hajtalékra vonatkozó 
tantételekből a legfontosabb feladványok nevezetesen, melyek eme 
görbék és érintőiknek ábrázolására vonatkoznak.

b) Szerkezetek derékszögű ábrázolás mellett. Az oktatás a le- 
i r a t i  mér tan ,  ve tü le ts ikok  és tengelyek ,  az alap és vázlat, 
oldalnézlet és átmetszet alapelveinek magyarázásával kezdődik. — 
Erre a szemnek a tárgyra való függesztése úgy, amint azt a leirati 
mértan megköveteli, t. i. homlokrajznál vizirányosan előre, alaprajz
nál pedig függélyesen annak minden pontja fölé, mindaddig magya
rázat utján értelmeztetik, mig a tanuló helyes fogalommal nem bir 
a p á rh u z a m - v e tü l e t  s annak a távlathozi ellentétéről, a midőn 
is a látsugarak nem gondolandók párhuzamosaknak. — Ehhez csat
lakozik a pont-, egyenesvonal-, sík-, soklapok- és köröknek a kép 
nyílt felülete felé hajlott síkon való ábrázolása; a pont, egyenes vo
nalok és síkok egymásközti viszonyából eredő legfontosabb feladatok
nak rajzolás általi feloldása. — Hasábok és gúlák, mint szintén 
azok egyenes vonalak és síkok általi metszetének s hálózatának 
ábrázolása. Az imént említett feladványok alkalmazása az árnyazás 
egyszerű példáinak használása mellett.

C. T h e o l o g i a i  i nt éze t .
1. Tanári személyzet.

a) Igazgató : Csecsetka Sámuel.
b) Rendes tanárok : Boleman István, Emericzy Lajos, Glatz 

Henrik, Kámory Sámuel, Széberényi Lajos.
c) Rendkívüli tanárok : Böhm Károly, Liska Sámuel.

3. Előadott tantárgyak.
Első évfolyam.

Észjog hetenként 3 óra. Kézi könyv : Grosz-Greguss tan
könyve. Csecsetka.
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Egyház tö r té ne t .  Középkor és újkor füzetek szerint heten
ként 4 óra. Csecsetka.

Újszövetség  m ag y a ráz a t a  s újszövetségi görög nyelv, hét. 
3 óra. Glatz.

Hom ile t ika  és Ca teche t ica  füzetek szerint, hét. 2 óra. 
Szeberényi.

Homile t ikai ,  lit. és catech. gyakorl a tok ,  második félév
ben, hét. 1 óra. Szeberényi.

Héber  nyelv. Nyelvtan Gesenius és Ballagi szerint; gyakor
latok. Hét. 3 óra. Kámory.

Bib l ia i  r ég iségtan,  második félévben, hét. 2 óra. Kámory.
La t in  i rá ly ,  hét. 1 óra. Kámory.
Neve lés -  és o k t a t á s t a n ,  első félévben h. 3 óra. Emericzy.
Elméle t i  bölcsészet ,  második félévben, h. 3 óra. Emericzy.
Bölcsészet '  t ö r téne lm e ,  egész éven át h. 4 órában, a böl

cselem fejlődési menete az indusok schemaképző rendszereiktől kezdve 
Schopenhauer rendszeréig. Böhm.

Második évfolyam.
Keresz tyén  h i t t an ,  füzetek szerint, hét. 5 óra. Boleman.
Szen t i r ás i  m a g y a ráz a t t a n ,  első félévben, h. 3 óra. Bole

man.
Bevezetés az ú j szöve tségbe ,  második félévben, hét. 3 óra. 

Boleman.
Újszövetség m agya ráz a ta ,  Pál apostolnak a rómaiakhoz s 

korinthusiakhoz Írott levelei, bet. 4 óra. Boleman.
Lat in  i rá ly ,  bet. 1 óra. Boleman.
Egyház tö r téne t ,  hét. 4 óra. Csecsetka.
L i tn r g ik a  és theol.  pa s to ra l i s ,  bet. 2 óra. Szeberényi.
Homile t ika i ,  catech. és lit.  gyakorlatok, hét. 2 óra. Sze

berényi.
Ószövetség m agya ráza ta ,  nevezetesen Zsoltárok 81—89. 

IV. Mózs. 1—8. Esaiás 68— 66. Nahum. Hét. 3 óra. Kámory.

Harmadik évfolyam.
Újszövetség m agya ráza ta ,  hét. 4 óra. Boleman.
L a t in  i r á ly ,  hét. 1 óra. Boleman.
Kér. e rkö lcs tan ,  hét. 4 óra. Csecsetka.
Egyház jog ,  hét. 4 óra. Csecsetka.
L i tu rg ika  és theol. past. bet. 2 óra. Szeberényi.
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Hom i le t i ka i ,  cat. és l i t .  gyakorlatok, h. 2 óra. Szeberényi.
ó szövetség  m agya ráz a ta ,  hét. 3 óra. Kámory.
Bevezetés az Ószövetségbe, hét. 2 óra. Kámory.
F e l t é t e l e s e n  kötelezett tantárgy : a bibliai tótnyelv. Nyelv

tan, irályi gyakorlatok, szavalás. Olvasókönyv : tótbiblia. — Hét. 2 
óra. Liska.

3. Szigorlatok.

A vizsgálatok kétfélék, u. m. a félévi rendes vizsgálatok, és a 
négyéves tanpálya befejezése után a lelkész! hivatalra képesítő szi
gorlatok. Ez utóbbiakat az 1871-dik évi egyetemes gyűlés szabályozta 
s életbe léptette. A jegyzőkönyv 20 pontjában foglalt határozat kö
vetkezőleg hangzik :

„Vizsgálati zsinórmértékül ezentúl a következő pontok fognak 
szolgálni :

1. Történik e vizsgálat az egyházkerületi gyűlés által három 
évre választott vizsgáló bizottmány előtt, melynek elnöke az illető 
superintendens, tagjai : két lelkész, két világi egyén és a theologiai 
intézetben működő tanárok.

2. A vizsgálat évenkint csak egyszer tartatik. A vizsga idejét 
s helyét az egyes superintendentiák helyi körülményeikhez képest 
határozzák meg.

3. A theologusok a negyedik tanfolyam befejezése után, a külső 
vocatio elnyerése előtt bármely évben, azon egyházkerületben tehetik 
le a vizsgálatot, a melynek hittani intézetében a harmadik tanfolyamot 
végezték.

4. A vizsgát letenni akarók tartoznak az iránt magukat leg- 
fölebb aprilhó végéig az illető superintendensnél jelenteni.

5. A vizsga tárgyai:
a) A theologiából : az ó- és újszövetség könyveinek magyará

zata, bevezetés az ó- és újszövetség könyveibe, egyetemes egyház
történelem tekintettel a magyar prot. egyháztörténetre, symbolika, 
kér. hittan és erkölcstan, homiletika, katechetika, liturgika, theologia 
pastoralis, magyar prot. egyházjog.

b) A bölcsészetből: a bölcsészet története, metaphysika, kiváló- 
lag nevelés- és oktatástan.

6. A vizsga irás- és szóbeli:
a) Az írásbeli megelőzi a szóbelit. — A vizsgatevők két érte

kezést tartoznak otthon készíteni, egyet latin s egyet magyar nyel
ven, melyeket tisztán leirva legalább négy héttel a szóbeli vizsga



19

előtt tartoznak az illető superintendensnek megbirálás végett bekül
deni. Azután a kitűzött napon a vizsgálat helyén megjelenvén, itt 
zárhelyen felügyelet alatt készítenek azon nyelven, melyen majdan 
szónokolni akarnak, szent beszédet, melyre a superintendens úr által 
kitűzött alapigét csak akkor kapják.

A kidolgozandó értekezésekhez a theol. tanárok adnak a supe- 
rintendenssel egyetértőleg három vagy négy tárgyat, melyek közül 
a vizsgát letevők tetszésök szerint választhatnak.

b) A szóbeli vizsgákat megelőzőleg tartoznak a vizsgát letevők 
a bizottmány előtt felmutatni bizonyítványaikat, névszerint a gym
nasium bevégeztével nyert érettségi, s a rendesen töltött 4 évi 
theol. tanfolyamról szóló bizonyítványaikat.

Ha ez alkalommal kiderülne, mikép egyik vagy másik a vizs
gálandók közül egy vagy más kötelezett tantárgyat épen nem, vagy 
nem kielégítő eredménynyel hallgatott, vagy a négy évi theol. tan
folyamot nem töltötte ki rendesen; — vagy ha a vizsgáló birák 
többségének ítélete szerint valamelyiknek munkái a mértéket meg 
nem ütik, vagy végre ha valamelyiknek erkölcsi és vallásos jelleme 
ellen tétetik alapos kifogás, — az a szóbeli vizsgára nem bocsát - 
tatik.

c) A szóbeli vizsga az 5. szám alatt elősorolt tudományokból 
történik az illető szaktanárok á lta l; ezután a többi bizottmányi 
tagok terjeszthetnek a vizsgálandók elé kérdéseket tetszésök szerint.

7. A vizsgát kellő eredménynyel letett ifjak erről rendes ok
mányt nyernek, melynek a superintendens és a vizsgáló bizottmány 
minden jelenlevő tagja aláírja magát.

A bizonyítványban használandó osztályzatnak bárom fokozata 
különböztetik meg, u. m. kitűnő, dicséretes és elégséges.

8. A ki ily okmány birtokában van, ezzel mind a négy egy
házkerületben képesíttetik a megválasztásra lelki tanítói hivatalra, — 
s ha a letett vizsga után egy évnek lefolyta előtt megválasztatik, 
azonnal fel is avattathatik minden további vizsga nélkül; ha pedig 
a vizsga után egy évvel, vagy még később kapná a hívást, akkor 
az illető superintendens által ennek tetszése szerint összehívott bi
zottmány előtt igazolja magát az iránt, mivel foglalkozott a pap- 
jelölti vizsga óta? Azután a superintendens colloquiumot tart vele, 
melyből kitűnjék, hogy a tudományban nem hanyagolta el magát.

Mielőtt a vizgát valaki letette s képességi okmányt nyert, nem 
jeleltethetik ki lelkészi hivatalra.

9. A ki a vizsgáló birák többségének Ítélete szerint a vizsgát
2*
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nem állotta ki kellő eredménynyel, az egy év múlva, ka úgy tet
szik neki, ismételheti az t ; ha azonban ekkor sem felelne meg a 
várakozásnak, végkép elutasíttatik.

10. A vizsgákról rendes jegyzőkönyv vezetendő.
11. A vizsgáért s az arról kiállítandó bizonyítványért minden 

papjelölt 15 forintot fizet, melyből 5 frt a superintendent illeti, 
10 frt pedig a bizottmánynak a vizsgálatban részt vett tagjai közt 
egyenlőkép osztatik fel.

12. Ezen szabályzat az egyet, gyűlés határzata szerint az 
1871/2 tanévben lép életbe.

Átmeneti intézkedések,
megállapítva az egyet, gyűlési határozatnak a dunáninneni egyház- 
kerületben leendő életbeléptetésére nézve egy a Superintendens elnök
lete alatt a pozsonyi lyceumi theologiai tanárokból álló, 1872. évi 

februárhó 14-kén megtartatott értekezletben.
A végleges eldöntés az egybázkerületi gyűlésnek, mint illetékes 

hatóságnak, hagyatván fen, addig is ideiglenes érvénynyel a követ
kezők állapíttattak meg :

1. A folyó 1871/2 tanévben három éves tanfolyamukat vég
zendő theologus ifjaknak ajánltatik, menjenek ki közvetlenül a kül
földi egyetemekre s végezzék ott a negyedik évet, miszerint addig 
is, mig fenálló honi theol. intézeteinken vagy a felállítandó theol. 
akadémián a négy éves tanfolyam szerveztetnék, általok az egyetemes 
gyűlés határozatának elégtétessék, s e feltétel teljítése után 1873-ban 
a vizsgához bocsáthatók légyenek.

2. Azok is, kik Bécsben tanulnak, miután ott is csak három 
éves tanfolyam létezik, úgy, mint a kik Magyarországon végzik a 
3-dik évet, az egyetemes gyűlés határozatának megfelelőleg, töltse
nek még egy évet valamely külföldi egyetemen.

3. Ha az az eset fordulna elő, hogy a jövő egyházkerületi 
gyűlésig oly jelölt, ki tanulmányait az eddigi rendszer szerint végezé, 
hivatnék meg lelkésznek vagy lelkészsegédnek, felavatása s az ezt 
megelőző megvizsgáltatása az eddigi módon fog megtörténni.

4. Az 1872 3-dik i tanterv.
Az 1869-dik évben tartott acsai theologiai értekezlet főleg 

azon kérdéssel foglalkozott : miképen lehetne és kellene theologus 
ifjaink képeztetését úgy intézni, hogy az úgy a theol. tudományok 
mai színvonalának, mint a lelkészi hivatás kívánalmainak teljesen
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megfelelőnek, s e szerint végkép befejezettnek tekintethessék? Az 
értekezlet e kérdést csak egy módon vélte megoldhatónak, t. i. egy 
önálló, tökélyesen fölszerelt theologiai akadémia fölállítása által.

A tanácskozás eredménye az egyetemes gyűlés elé terjesztetett, 
s innen az egyházkerületekhez s esperosségekhez leküldetett, hogy 
erre vonatkozó észrevételeiket főfelügyelő úrhoz mielébb beterjeszszék. 
Az 1870-diki egyetemes gyűlés kijelentette, hogy egy önálló theol. 
akadémia felállítása iránti törekvéseit ezentúl is folytatni fogja 
tekintet nélkül a magyar kir. közoktatásügyi minister úr azon tör
vényjavaslatára, mely szerint prot. theol. fakultás felállítását a pesti 
egyetemen tervezte.

Az 1871-dik évi egyetemes gyűlés egy lépéssel tovább ment, 
mert az acsai értekezletnek a theol. szigorlatokra vonatkozó javasla
tát elfogadta, a hittanjelölti vizsgákat megszüntette, s a lelkészi 
pályára képesítő vizsgákat szabályozta s életbe léptette.

A theol. akadémia felállítása s korigényelte szervezése égető 
szükség, melynek kielégítését veszély nélkül későbbre nem halaszt
hatjuk, mert a theologusok száma évről évre aggasztólag fogy, s 
attól tartunk, hogy nehány év múlva nem leszünk képesek a meg
ürült lelkészi helyeket alkalmatos s kellőleg kiképzett egyénekkel 
betölteni. Ezen szomorú jelenségnek egyik oka az , hogy mig a fé
nyes jövőt ígérő jogi, orvosi, technikai stb. pályára lépett ifjak a 
hazai tanintézetekben végezhetik szaktudományaikat, mi a szerény 
lelkészi pályára lépett vagyonilag szegény ifjainktól azt kívánjuk, 
hogy külföldi egyetemeken tanuljanak, mire egy év alatt legalább 
800—1000 forintot szükségeinek.

A pozsonyi theologiai intézet tanári kara egyetértve a pozsonyi 
evang. gyülekezettel, tanintézetünk nagylelkű pártfogójával elhatá
rozta, hogy a jövő tanévben a negyedik évfolyamot életbe lépteti. 
Ezen intézkedés által a szegényebb tanulóknak alkalmat akarunk 
nyújtani arra, hogy theol. tanulmányaikat megszakadás nélkül s 
kevesebb költséggel befejezhessék, valamint arra is, hogy a felebb 
közlött szigorlati szabályzatnak életbeléptetése könnyítessék. — Ezt 
azon reményben teszszük, hogy az egyházegyetem intézkedésünket 
helyeselni s törekvéseinket gyámolítani fogja.

Az 1873 3-cIiki tanterv.

Boleman I. tanár előadni fogja a hittant, hermeneutikát, be
vezetést az újszövetségbe a II. évfolyamban; Pál apostolnak a ko-
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rinthusiakhoz írt második levelét s Márk evangéliumát, s latin irályt 
a II., III. és IY. évfolyamban.

Csecsetka S. tanár tantárgyai : észjog az I. évfolyamban; egy
házjog tekintettel a magyarországi ev. egyház történelmére a III., 
dogmatörténet a IV. évfolyamban; ókori egyháztörténet az I. és II. 
évfolyamban.

Szeberényi L. tanár tantárgyai: symbolika a II. és III., homi- 
letika és katechetika az I . , homiletikai, katechetikai és liturgikai 
gyakorlatok, kapcsolatban az evangyé l iomi per ikopák gyakor 
la t i  m a g y a r á z a t á v a l  II., III. és IV. évfolyamban.

Emericzy L. tanár tantárgyai: nevelés- és oktatástan, s elmé
leti bölcsészet az I. évfolyamban.

Kámory S. tanár tantárgyai : ótestámentom magyarázata a
II., III. és IV., bevezetés az ótestámentomba a I II ., héber nyelv, 
bibliai régiségtan és latin irály az I. évfolyamban.

Glatz H. tanár tantárgyai : bibliai tan a IV., a synoptikusok 
magyarázata az I. évfolyamban.

Böhm K . tanár tantárgya: anthropologia a IV. és I. évfolyam
ban. — Az anthropologia kiterjedvén az embernek mind testi mind 
lelki életére, az első részben vizsgálja az emberi test szervezetét s 
életét, s valljon elegendő-e a physiologia! functio a psychikai tüne
mények magyarázatára, mely alkalommal a materialistiskus és idea- 
listikus világnézetnek bírálati átnézető mellőzhettem Az ember lelki 
életében a legáltalánosabb törvények megállapításával kell foglal
kozni értelem, akarat és érzés körében, s ezen törvényekből lehozan- 
dók a 3 lelki nyilatkozattal foglalkozó tudományok alapelvei. Miután 
pedig az emberiség a kiterjedt ember, ennek mívelődése és mű
vészete tárgyalásunk főczélja. Ez által egyrészt pótolni akarjuk a 
hiányt, melyet az aesthetikának mellőzése hagy tanulóink ismereté
ben , másrészt pedig a művelődés történelme megismertet azon 
tényezőkkel, melyek örökké mozgatják az emberiség életét, s melyek 
csak koronként tűnnek fel haladási menetében.

Liska S. tanár tantárgya : a bibliai tótnyelv.
Semináriumaink nem lévén theologiai intézetünk, e hiányt is 

törekszik pótolni az által, hogy a lelkész! hivatalra szükséges isme
retekben s ügyességekben oktatást nyújt az intézet tagjainak. Az 
1872/3-diki tanévben Szeberényi tanár úr vezetése alatt theologusaink 
szent beszédeket magyar, tót és német nyelven fognak tartani az 
illető templomokban. Azon kívül az algymnásiumi ifjúság számára 
novembertől húsvétig az iskolai épületben külön isteni tisztelet tar
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tátik, melyet theologusaink végeznek. Ezen intézkedés mind az al- 
gymnásiuini tanulókra, mind a theologusokra nézve igen czélszerű- 
nek bizonyult be. Ez alkalommal a theologusok gyakorolhatják ma
gokat nemcsak a szentbeszédek elmondásában, hanem az egész isteni 
tisztelet vezetésében is.

D. Taneszközök és gyűjtemények.
I. A lyceumi könyvtár részei:
1. A Simkófé le  könyvtárban, melyet az érettebb ifjak, név- 

szerint a theologiai hallgatók szorgalmasan használnak, a múlt év-
ben semmi változás nem történt, áll pedig 
művekből :

A) Theologia, és pedig :

a könyvtár a következő

1. exegezis .......................................... 458 mű 658 kötet
2. egyháztörténet............................... 1961 55 2830 5 )

3. rendsz. theol.................................... 339 55 405 55

4. gyakori, theol................................... 547 55 677 55

5. theol. encvclop. folyóiratok stb. . 118 55 321 55

összesen 3423 mű 4891 kötet.
B) Philosophia..................................... 364 55 570 55

C) P h ilo lo g ia ..................................... 989 55 1933 55

D) Történelem..................................... 1252 55 3337 55

numismat......................................... 354 55 470 n
E) Jog ............................................... 128 55 158 55

F) Természeti tudomány . . . . 598 55 781 55

G) Polymathia..................................... 256 55 394 55

összesen 7364 mű 12,554 kötet.
2. A theologiai  könyvtár rendezése az 1870/1. szünidőben

befejeztetvén, nyomtatás alá kész jegyzéke 
mát mutatja :

a művek következő szá-

1. Exegezis, és pedig bibliák . . . 339 mű 385 kötet
„ magyarázat . . 591 55 773 „

2. Történeti theol.................................... 954 1314 „
3. Rendszeres th e o lo g ia ..................... 763 55 793 „
4. Gyakorlati th e o lo g ia ..................... 1265 55 1452 „
5. Theol. encyclopedia........................... 233 55 306 „

összesen 4465 mii 5023 kötet.
A lyceumi könyvtár ez osztályát a lefolyt évben következő

ajándékokkal gyarapították:



24

1. Adamis Károly segédtar : Egyházi unió, Simko Vilmostól; 
Biblische Dogmatik von M. L. de Wette; Német biblia (címlap 
nélkül) a 16. századból.

2. Lacknerné asszony : Analytische Erklärung aller Briefe der 
Apostel von Carl Friedr. Bahrdt. 3 kötet; Tbeoduls Gastmahl 
(Starktól); Kibini : Memorabilia ecclesiae Augustanae Confessionis. 
2 kötet.

3. Chalupka Endre , ügyvéd úr : Geschichten und Lehren aus 
der heiligen Schrift, von August Schuhknecht; Andenken an die 
300-jährige Jubelfeier der evang. Gemeinde in Leutschau; Anschickung 
zu den biblischen Geschichten; Luthers Katechismus nach Herders 
Ausgabe; Christliche Lehre für Coufirmanden von Thielisch, dazu 
Spruchbuch; Geschichten und Lehren der heiligen Schrift, von Fried
rich Bohrausch; Johann Pogner’s Verzeichniss; Jahrbuch für evan
gelische Familien; Német biblia, Halle 1766; Unterricht in der Be- 
ligion von Joli. E. Schubert; Historia religionis et eccl. christianae, 
Schröckh 1818; Etwas von den Wahlen der Beligionsdiener; Wö
chentliche Wahrheiten für und über die Prediger in Wien; Anlei
tung zur Erkenntniss der christlichen Beligion; Würtemberg. Ge
sangbuch; Tudomány, vallás és egyház, Michaelis Károly után 
Kunsch Lajos; Mildheimisches Liederbuch.

A könyvtár e két osztályát jövő évre Harmath Károly veszi át.
3. A ha rm a d ik  számú lyceumi könyvtár köteteinek száma 

15,600. — A könyvtár ezen osztályának rendezése be van fejezve, 
jegyzéke a szünnapok alatt sajtó alá adatik.

Ajándék utján gyarapodott:
1. Nt. Salkinson úr : Miltons Paradise Lost in Hebrew blank 

verse, translator J. E. Salkinson.
2. Muchov úr, pozsonyi aranymíves : Velenczében 1555-ben 

kiadottt példányiratokat.
3. Lichner tanár úr : 3 könyvet.
4. Adamis Károly úr, volt h. tanár : 1 kötetet.
5. A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akademia igazgatója, 

b. Mednyászky : A selmeczi m. kir. bányász- és erdész-akademia 
évszázados fenállásának emlékkönyvét 1770—1870. Selmecz, 1871. 
Emlékpénzzel.

6. A magyar tud. akadémia minden új nyomtatványából egyet- 
egyet — 78 darabot.

7. Wigand K. F. úr : Alvensleben Allgem. Weltgeschichte- 
hől 70—108. füzetet.
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8. Grailich József tanár úr : Pressburger Zeitung-ot 1835-ik
évről.

9. A vallás és közoktatásügyi m. kir. minister Geduly L. su
perintendens úr által : Magy. kir. ministernek az országgyűlés elé 
terjesztett jelentését a népiskolai közoktatás állapotáról 1870-ben. 
Két rész. — A balaton-füredi Szeretetház értesítvényét 1870/l-ik 
évről. — Ethnographie der österr. Monarchie. 3 köt. — Industrie- 
Statistik der österr. Monarchie, für das Jahr 1856—1858. Három 
füzet. — Das österreichische Budget für 1862. Két kötet.

10. Glialupka Endre ügyvéd úr : 108 könyvet Szakmáry volt 
városi tisztviselő után maradt könyvekből.

11. Jeszenszky Géza Y. és Bunzl Gyula IY. gymn. osztály 
tanulója egy-egy könyvet.

12. A pozsonyi kereskedelmi iparkamra: A földmívelés-, ipar
és kereskedelemügyi ministeriumnak öt évi működése.

13. III. osztály tanulói: „Kis Újság“ 1871. októberi s decem
beri folyamát.

4. Tanulói f jusági  könyvtárak:
a) A theol. magyar önképző kör könyvtára áll : 385 kötetből.
b) A gymnasiumi magyar önképző kör könyvtárában van : 

1650 kötet.
c) A tót könyvtár áll 1516 kötetből.
d) A szerb könyvtár áll 582 kötetből.
e) A német könyvtár áll 524 kötetből.
II. A te rm észe t ra jz i  gyűjteményben van : 853 állat, 2014 

növény, s 2194 ásvány. E gyűjteményt Kubinyi Ferencz úr gyara
pította, ki 50 ritka szépségű ásványdarabot ajándékozott. — Van 
még 130 jegeczminta, 1 goniometer, 1 keménvségi skala, 1 fogó, 
1 erős patkóalakú delej. Mcholson areométere.

III. A t e rm észe t t an i  muzeum leltári kivonata 1871/2. kez
detén: az erőtanhoz 93 darab, a fénytanhoz 83, a delejtanhoz 11, a 
villanytanhoz 31, a hévtanhoz 14, a vegytanhoz 43, gazdászati min
tákhoz 18, mérszerekhez 30 darab s 7 természettani kép. Vegytani 
anyag 237 példány.

A természettani múzeumot ajándékok által gyarapították : Dr. 
Céller Nándor úr 5 kitünően kidolgozott boncztani készítménynyel; 
Klabzuba J. VIII. osztály tanulója knyiahinyai lebkőnek két töredé
kével.

Megszereztetett : hullámzási gép, mely víz, lég és aether hul- 
lámjait mutatja.



26

IV. A m enn y i s é g ta n i  gyűjteményben volt: 63 darab.
V. A fö ld ra jz i  gyűjteményben volt: 13 ég- és földteke, s 

40 fali térkép.
VI. A rajzeszközgyüj t emónyben  volt: 816 rajzminta.
VII. A pénz-  és é rem gyü j tem ény  több mint 11,000 da

rabból áll.
VIII. A r ég i sé ggyü j t em é ny  a szünnapok alatt rendeztetik 

s felállíttatik. E gyűjtemény Kubinyi Ferencz úrtól ajándék útján 
nyert 2 ládában régiségeket.

E. Jótékonysági rovat.
1. Alumneum. Az alumneumban a lefolyt tanévben 117-re 

ment az alumnusok száma, kik közül 17 ingyen, a többi pedig 
fizetés mellett nyert élelmezést. Az élelmezési díj kétféle, 41 frt 
26 kr., és 25 frt 26 kr.

Supplicatio utján begyült 906 frt 53 k r., mely pénznek egy 
negyedrésze illetvén a gyűjtőket, maradt az alumneumi pénztár szá
mára 679 frt 90 kr. E pénzösszeghez járultak : a dunántúli supe
rintendentia 172 frt 93 k r .; a békési, bánáti és bácsi esperességek 
154 frt 68 k r.; a nyitrai, trencsényi, liptói, turóczi és árvái espe
rességek 122 frt 60 kr . ; a buda-pesti és pestmegyei esper. 113 frt 
90 kr. ; a komáromi, barsi, honti és zólyomi esper. 120 frt 30 kr . ; 
a nógrádi esper. és a tiszai superintendentia 163 frt 20 kr . ; a po- 
zsony megyei esper. 58 frt 90 kr.

Azonkívül adakoztak : a dunáninneni superintendentia 100 frt, 
a gálosi gyülekezet 16 frt 80 kr., a levéli gy. 10 frt 50 kr., a he
gyeshalmi 10 frt 50 kr., a rajkai 10 frt, a miklósfalvi 12 frt, a 
járfalvi 4 frt 30., az oroszvári 2 frt 50 kr., a zurányi 10 frt 50 kr.

Gróf Pálffy János ő méltósága ez intézetnek nagylelkű jótevője 
e tanévben is kedveskedett 12 hízott iirüvel.

Az alumneum bír kamatozó tőkepénzben 42,000 frt.
Ephorus volt Emericzy Lajos tanár, Senior Chovan János, 

Consenior Baltay Péter. — Mint szegény tanulók nagylelkű párt
fogóját említjük Pálugyay Jakab urat is, ki lyceumunk két tanuló
jának egész éven át ingyen ebédet adott.

2. A Skaricza-féle convictusban a lefolyt évben 44 tanuló 
élelmeztetett; ezek között 4 fizető és 40 ingyenes, s egy jeszenaky- 
anus. — Ephorusa volt Emericzy Lajos tanár, Seniora Klimo Vilmos.
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— Tőkepénze : 39,753 frt. Azonkívül van a belvárosban kétemeletes 
háza és 14 holdnyi szántóföldé.

3. A lyceumi szükségletek fedezésére adakoztak : Egyetemes- 
gyűlés 210 frt, duáninneni superintendentia 100 frt, egyházkerületi 
gyámegylet 150 frt, pozsonyvárosi gyámegylet 100 frt, szentgyörgyi 
egyház 12 frt 60 kr., Miklósfalvai egyház 12 frt, nagy-szombati 
15 frt 75 kr., gálosi 16 frt 80 kr., levéli 10 frt 50 kr., hegyes
halmi 10 frt 50 kr., rajkai 10 frt, járfalvi 4 frt 50 kr., oroszvári 
2 frt 50 kr., zurányi egyház 10 frt 50 kr., Néhai báró JeszenáTc J. 
örökösei 42 frt, Zsigmondy Vilmos úr 10 frt 50 kr.

4. Ösztöndíjak.
a) Egyetemi ösztöndíjban részesült 16 tanuló 1630 írttal.
b) A Bóth-Telekyféle stipendiumban részesült 13 tanuló 546 frt.
c) A Ballafélében 9 görög-keleti vallású 200 frt.
d) A Clementisfélében 4 gömörmegyei tanuló 40 frt.
e) Eisertfélébeii 1. — 27 frt 50 kr.
f) Bertina és Mossóczyfélében 7. — 110 frt.
g) A Káldyféle stipendiumban 5. — 250 frt.
h) A Káldyféle pályadíjban 5. — 250 frt.
i) A Gombóczfélében 1. — 30 frt.
k) A Pauerfélében 1. — 20 frt.
5. Ju ta lomkönyvek .  Ezentúl a jutalomkönyvek csak minden 

második évben osztatnak, még pedig felváltva az algymnasiumnak, 
felgymnasiumnak és theologusoknak. Ez idén 17 algymnasiumi ta
nuló jutalmaztatott.

6. A tanár i  nyugd í j - ,  özvegy-  és árvaintéze t .  Ezen a 
lyceumi tanárok által alapított, a pozsonyi evang. egyház pártfogása 
alatt álló s a tanárok által kezelt intézet folytonosan gyarapodik. 
Tőkepénze az 1871-dik évi September végével volt : 24,931 frt 70 kr.
— A segélyezett özvegyek, árvák és elaggott tanárok száma 6, kik 
összesen 749 frt 93 kr.-nyi segítséget nyertek.

Befolyt kegyadományok : offertorium 23 frt 24 kr., házassági 
felmentési díjakból a sup. gyűlés által 60 frt, b. e. Kovács-Martint/ 
Róza úrhölgy hagyománya 143 frt 22 k r ., Wigand M ór, könyv- 
kereskedő adománya 17 frt 16 kr . , a pozsonyi ev. egyház 100 frt, 
Pozsony városa 100 frt.

F. Ifjúsági egyletek.
1. A theo log ia i  magyar  önképző kör e tanévben is hala

dott kitűzött czélja felé, mely nem egyéb, mint a theol. ifjúság ön-
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képzése főleg azon tudományokban, melyek a választott életpályához 
tartoznak, vagy azzal szoros viszonyban vannak.

Védnöke : Főtiszt. Geduly Lajos superintendens ú r ; elnöke: 
Csecsetka Sámuel, theol. tanár; alelnök : Klimo Vilmos; főjegyző 
Chovan János, pénztárnok Leffler Samu, könyvtárnok Turcsányi 
Gyula.

2. Theologiai  dalárda.  Elnöke : Csecsetka Sámuel, theol. 
tanár; karmesterek : Balcay Péter és Zvarinyi János; jegyző : Já
vor M árton ; pénztárnok : Leffler Samu.

3. A g y m n a s iu m i  magyar  önképző kör elnöke első félév
ben Széberényi Lajos, a másodikban Góbi Imre. Főjegyző : Kuszák 
József, aljegyző : Samarjay Emil, főkönyvtárnok : Fuchs János. 
Eendes tag 30.

4. Német  egy le t  elnöke : Michaelis Vilmos, jegyző : Steuer 
Károly. Tagjainak száma 24.

5. A gym nas ium i  tót önképző kör tagjai Liska Sámuel 
tanár elnöklete alatt gyakorolták magokat a tót irályban és szava
lásban. Tagjainak száma 11.

6. A szerb egy le t  elnöke: Liska tanár úr, tagjainak száma 18.
7. A g y o r s i r á sz a t i  egy le tben  elnök : Emeritzy Lajos- 

Tagjainak száma 24, kik Zatkalik Mihály és Risztics Svetozár ve
zetése alatt gyakorolták magokat a magyar és német gyorsirá- 
szatban.

8. A gy m n as iu m i  gyámin téze t  Szeberényi Lajos tanár 
vezetése alatt működött. A gyűjtések eredménye a V ili. osztályban 
12 frt 60 kr., a VII. 7 frt 71 kr., a VI. 5 frt 54 kr., az V. 7 frt 
22 kr., a IV. 7 frt 18 kr., a III. 2 frt 39 kr., a II. 2 frt 60 kr., 
az I. 3 frt 33 kr. — Két offertorium úrvacsora alkalmával 3 frt 
41 kr., múlt évi maradvány 1 frt 28 kr . , időközi kamat 83 kr. 
Összesen 56 frt 18 kr. Ennek egy harmada, 18 frt, a szarvasi gymna
sium építésére határoztatott elküldetni.

9. A gym nas ium i  da lá rda  elnöke: Michaelis Vilmos tanár;
karmestere : Rosenkranz Károly; alkarmester : Heim Ede ; jegyző: 
Kuszák József-, pénztárnok : Korolmay Zsigmond. Tagjainak 
száma 91. »

G. Tanodái közlemények.

A felvételi javító és pótvizsgák sept. 1—4-ig tartattak. A ta
nítás sept. 5-dikén vette kezdetét.
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Az első félévi vizsgálatok a theologiai intézetben januárhó 15— 
27., a gymnasiumban január 17-dikétől kezdve jan. 27-ig tartottak.

A második félévi vizsgálatok a theol. intézetben junius 10—25., 
a gymnasiumban junius 13—26-ig tartattak.

Az érettségi magánvizsgálatok Főtisztelendő Geduly Lajos su
perintendens elnöklete alatt januárius 29. és 30-dikán s junius 27— 
30. tartattak. — Januáriusi vizsgára 14 magántanuló jelentkezett. 
Ezek közül egy a szóbeli vizsgálat előtt visszalépett, egy bukott, 
2 dicséretes, 5 jó, 5 kielégítő osztályzattal érettnek Ítéltetett. A 
nyári érettségi nyilván- és magánvizsgálatok eredményéről az l872/s-ki 
Értesítő hoz tudósítást.

E tanévben kétszer járult a tanári kar az ifjúsággal az Úr 
asztalához.

A hálaünnepélyen (nov. 30.) szónokoltak : Farhas Gésa, ma
gyarul, s Leffler Samu latinul; Kirchner Fleh magyar s Boor K á
roly tót költeményt.

A taná r i  k a r n á l  előfordult változások: Glatz Henrik kitűnő 
eredménynyel letette a tanári vizsgát a dogmatikából s magyarázati 
theologiából, s ennek folytán rendes theologiai tanárnak választatott. 
Góbi Im re , tanárjelölt, a történelem, magyar nyelv és irodalom 
rendkivüli tanárává választatott.

Lehr Zsigmond.
Tudósítványunk a lefolyt tanévről megbocsáthatlan mulasztás

ról tanúskodnék, ha egy nagy csapásról, mely intézetünket azonnal 
az első napokban érte, meg nem emlékeznénk. Annál inkább, mivel 
azon férfiú, kit körünkből a halál férfikora tavaszán kiragadott, nem 
csak a mienk, hanem a hazai irodalomé is volt, valamint hogy az 
1871. September első hetében a főváros és vidék valainenynyi lapját 
megjárta azon leverő gyászhír, hogy irodalmunk egy ép oly tehet
séges, mint szerény munkása, Lehr Zsigmond, meghalt. A „Magyar- 
ország és nagyvilág“ czímü szépirodalmi és ismeretterjesztő heti 
közlöny pedig a 39. számban arczképét és életrajzát is hozta. Álljon 
tehát itt is emlékezetére néhány főbb vonás rövid és gyümölcsökben 
mégis gazdag életéből.

Lehr Zsigmond, ki az irodalomban többnyire Lőrinci név alatt 
közlötte müveit, 1841. sept. 1. született Tolna megyében, Szt. Lő- 
rinczen, hol atyja az ott létezett evang. gymnasium egyik jeles 
tanára volt. A vidám és már kicsiny korában szép tehetségeket mu
tatott gyermek itt kezdte első tanulását gondos szülőinek vezetése
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alatt. Midőn a jó hírre emelkedett aytját 1853. a soproni virágzó 
lyceumba hívták meg tanárnak, a kis Zsigmond itt már a 3. gym- 
nasiumi osztályban folytatta tanulását, s itt tette le 1858-ban, még 
pedig- kitűnő sükerrel az érettségi vizsgálatot is. Azon régibb szo
kás szerint, hogy a tanári pályára készülő ifjak a theologiai tan
folyamot is hallgatták, a mi Lehlünk hasonlóképen Sopronban vé
gezte a theologiát. Ekkor ment ki a németországi egyetemekre, s 
ezekben, nevezetesen Halléban, két évet töltött, csaknem kizárólag 
választott szakpályájára, a történelemre készülve. A mellett szorgal
matosán foglalatoskodott a magyar irodalommal, s már előbb Sop
ronban is Kis János által 1791-ben alapított magyar nyelvművelő 
társaságnak egyik munkás és jeles tagja volt. De noha gyermekkora 
óta tett már kísérleteket a költészet terén, érettebb kora előtt nyil
vánosan nem lépett föl.

Németországból visszatérve, két évig magán háznál növelőskö- 
dött, s ekkor kezdtek már reményekre jogosító költészeti müvei né
mely vidéki lapokban, péld. a „Győri közlönyében, utóbb Arany 
„Koszorú“-jában is feltünedezni. Legelső műve azonban tudtunkkal 
a „Hölgyfutár“-ban jelent meg. E müvei ismertették őt meg tágabb 
körökben, s midőn lyceumunkban 1865-ben a történelem és magyar 
irodalom tanszéke megürült, a már jó hírrel bíró fiatal férfiú válasz
tatott meg rá jelentékeny szótöbbséggel.

Itt hozzá méltó tágabb működési tér nyílt számára. Azon évi 
sept. 4. tartott székfoglalóját „Buda halála“ fölötti alapos tanulmánya 
képezte, s ez, valamint kedves nyájassága is, csakhamar tanártársai 
kedvencévé tevék őt. Az alapos készültség és buzgalom, melylyel 
tantárgyait kezelte, s a tapintatos bánásmód, melyet tanítványai iránt 
tanúsított, ezekkel is csakhamar megkedvelteték. Még nagyobb ra
gaszkodásukat az által vívta ki, hogy az önképző magyar kört mint 
elnök hasonlókép ritka tapintattal vezette.

Ezóta gyakrabban találkozunk nevével a jobb szépirodalmi la
pokban, noha őt szerénysége némileg mindig tartózkodóvá tette. 
Csak miután La l la  Roukh fordítása a Kisfaludy-társaság pályáza
tán 1868-ban dicséretet nyert, lépett föl nagyobb elhatározottsággal, 
s ez idő óta korábban írt költeményeit is közi ötté.

Ugyanez évben lépett házasságra a pozsonyi születésű Majer 
Eriderikával.

Azonban családi boldogságának, melyet az utolsó két év alatt 
megjelent több sükerült költeménye ecsetelt, nem soká örvendhetett. 
Már 1870. őszszel kezdett fogyni és köhécselni. Hivatalos buzgósága,
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mely őt naponként több óráig hangosan beszélni kényszerűé és anyagi 
körülményei nem engedék a nyugalomba vonulást, a mi, ha a gyönge 
testalkatú férfiút nem is mentette volna meg a kora haláltól; de 
legalább valamennyire meghosszabíthatta volna tevékeny életét. 
Végre októberben erőt vevén rajta a mellbaj, miután óráit tanártár
sai egymás közt felosztották, megszüntette az eléadásokat. így telt 
az ősz.

Azonban a reménytelenség ez állapotából az 1871. újuló tavasz- 
szal üdülni kezdett, s barátjainak reménye is éledett. Június hónap
ját a németóvári fürdőben töltötte, azon hitben, hogy ez jótékony 
hatással lesz egészségi állapotára. De a hűvös, esős idő csak siettette 
halálát, s visszatértekor látva a szétrombolt testet, bizonyosnak lát
szott közel feloszlása, a mint a múlt évi sept. 3. d. e. 10 és 11 óra 
közt be is következett.

0  maga azonban remélt és — dolgozott. Utolsó néhány hónapja 
volt életének legtermékenyebb korszaka. Még halála előtt néhány 
órával is, sept. 2-dikán, javítgatott Shakespearenek a Kisfaludy-tár- 
saság által már elfogadott „Venus és Adonis“ fordításán. Köz
részvét mellett nagy sokaság kisérte ki a temetőbe, hol alúlirott 
tartott fölötte gyászbeszédet.

Irodalmi munkásságának legbecsesebb gyümölcsei: ritka sükerü 
műfordításai. így a Kisfaludy-társaság Shakespeare-fordításában tőle 
jelent meg 1870. VI. H en r ik  mindhárom része, melyeknek elsejét 
1868-bau, a két utóbbit 1869-ben készíté. Az 1870. fordított „Pe
r ic les“ a múlt évben jelent meg. Kiadatlan műfordítás Moore, 
Tennyson,  Shel ley,  Béranger ,  Tommasio ,  Byron,  továbbá 
G-öthe, Schi l le r ,  B ü c k e r t  stb. után nagy számmal maradt, s 
valamennyi megérdemlené a kiadást.

Halála után nem sokára tanártársai gyűjtést indítottak meg 
magok, továbbá barátjai, tisztelői és tanítványai közt emlékére állí
tandó sírkőre s ez f. évi tavaszszal fölállíttatván egyik dísze a po
zsonyi evang. temetőnek, szemközt a báró Jeszenákféle sírbolttal. 
Az önképző kör tagjai pedig hasonlóképen hálájokat vélték szeretett 
és mélyen gyászolt volt elnökük iránt leróvni az általuk folyó évi 
jan. 6. a lyceum könyvtári teremében tartott Lehr-ünnepély által, 
midőn a lyceumi elöljáróság jelenlétében a gymnasiumi dalárda 
éneklése mellett egyik tag emlékbeszédet mondott, ketten elégiáikat, 
mások meg a boldogult költeményei közül néhányat szavaltak.

Lehr még csak pályája kezdetén állt, melyhez oly közel állt a
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vég, és mégis mi szép eredmény! mi telt volna tőle, ha korának 
legalább delét eléri! Méltán gyászolja őt az irodalom! Áldás emlé
kezetére !

Szeberényi Lajos.

H. A tanulók névsora, vallása és születéshelye*).
I. A gymiiasiiunlKiii.

Első osztály.
Andrássy Jenő pozsonyi r.
Binder Emil isztria-pólai r.
Brandstätter József pozsonyi r.
Csepy Zsigmond komárom-aranyosi k.
Csermák Károly nyitra-kolicsi a.
Csillaghy István árva-isztebnei.
Elsholz Oszkár morvaország-katscheini r.
Eeig Gyula pozsonyi.
Hackenberger Gyula pozsonyi.
Karika Gedeon komárom-tatai k.
Knapp Simon nyitra-kereskényi m. mt.
Kovácsy Béla pozsony-n. mádi k.
Léczay János pozsonyi.
Lüké Imre szepes-iglói j.
Mastena József pozsonyi j.
Maier Gusztáv pozsonyi.
Nagel Adolf nyitra-n. tapolcsáni m. k.
Nekiba Lajos nyitra-verboi a.
Németh Kálmán győr-bönyi.
Nittnausz Sándor pozsonyi.
Oheim Frigyes pozsony-somorjai a.
Eöck Ernő pozsony-somorjai a.
Kuttkay Gyula pozsonyi.
Stelczer András pozsonyi j.
Szabó Kálmán komárom-n. megyeri k. j.
Szokolóczy Sándor trencsén-zay-ugróczi.
Ticky Gusztáv pozsonyi.

*) Az idegen hitvallásnak jelzése : h =  helvét hitvallású; r =  római ka- 
tholikus; g =  görögkeleti; m — mézes vallású. — mt =  magántanuló; a =  
alumnista ; c =  convictorista; ö =  ösztöndíjas; j =  jutalomkönyvet kapott; k =  
kilépett évközben.
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Tomka Lajos nyitra-bucsáni.
Ulrich Károly pozsony-somorjai a.
Weng Gyula pozsony-récsei a.
Végh Dénes komárom-szilasi h.
Zatkalik Károly nyitra-krajnai a. ö. 
Zelenka Ágoston pozsonyi a.
Zerdahelyi Ferencz nyitra-assakürti mt.

Második osztály.
Adamovich Pál nyitrai r.
Bekker Ede pozsonyi.
Bihary Kálmán uyitra-a. szőllősi h. j. 
Borza Mér nyitra-magyar-sóki h. a.
Brach Salamon nyitrai m. mt.
Csergeő Jenő négrád-szendehelyi r.
Csermák János nyitra-holicsi a.
Czipott Zoltán vas-puczinczi ö.
Fabriczius Otto pozsonyi.
Fuchs György pozsonyi.
Fülöp Kálmán nyitra-m. sóki h.
Hecht Mór nyitra-rudnói m.
Horty István heves-kenderesi h.
Horty Zoltán heves-kenderesi h. j. 
b. Hoenning Otto trencsén-waszkai r. mt. 
Jeszenszky Gyula nyitra-v. újhelyi. 
Kovácsik Kornél nyitra-szeniczi.
Kur Géza nyitra-k. mányai h. a. 
b. Mansberg Sándor bihar-m. teleki. 
Modern Arnold pozsonyi m.
Németh Dezső pozsony-d. szerdahelyi h. j. 
Németh Zoltán pozsony-d. szerdahelyi h. 
Neumann Jakab nyitra-újlacskai m. mt. 
Polacsek Rudolf pozsony-bazini a.
Pőcze Mihály komárom-kocsi h. a.
Schöne János pozsonyi j.
Schulpe Vilmos torontál-t. kanizsai. 
Sebestyén Dávid komárom-kocsi h.
Valkó István pozsonyi.
Weisz László pozsonyi.
Wendler János trencséni k.

3
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Winter Gusztáv trencsén-pruszkai r. a. 
Zander Gusztáv ausztria-bécsi.

Harmadik osztály.
Abaffy Zsigmond bibar-béli.
Benkő Sándor veszprém-palotai a. 
Blaskovics Sándor pozsony-német-gurabi a. 
Braun Imre pozsonyi.
Bruck Jakab bars-lévai m. mt.
Csorba Kálmán komárom-ekeli h.
Dax György pozsonyi j.
Dorner Pál baranya-keselyüspusztai a. 
Emericzy Pál pozsonyi.
Farkasdy Béla pozsony-somorjai h. a.
Hajós Menyhért pest-tasi h.
Hirschmann Nándor pozsonyi j.
Kottony István komáromi h. j.
Lovassy Andor bihar-n. szalontai h. 
Michaelis Vilmos pozsonyi.
Mitterhauser Károly mosony-gálosi.
Mokos Kálmán komárom-kolosnémai b. 
Nagy György pesti h.
Odörfer Kristóf pozsonyi.
Pálfy Ferencz komárom-kömlődi h. 
Pauschenwein Otto pozsonyi.
Popper Lipót csehország-raudniczi m. 
Puskás János fehér-gyúrói c.
Sárközy Kálmán komárom-ekeli h. a. 
Schiller Lajos pozsonyi.
Schiller Sándor pozsonyi.
Stelczer Dániel pozsonyi.
Stromszky Károly pozsonyi j.
Szarka Gyula bihar-gyontipusztai. 
Szokolóczy János trencsén-zay-ugróczi. 
Szúnyogh István szabolcs-semjéni h. 
Turczár Mihály pozsony-német-gurabi a. 
Tóth Elemér pozsonyi.
Udvarnoky Zoltán pozsony-olgyai r.
Valkó Lajos pozsonyi.
Vargha Lajos komárom-ácsi.
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Negyedik osztály.

Bakay János békés-szarvasi a. 
Bartholomaeidesz Kálmán gömör-ochtinai a. 
Bunzl Gyula pozsonyi m.
Csorba István komárom-nemes-ócsai h. 
Dinga Gábor nyitra-vág-újhelyi a.
Dobrovics Tivadar pozsonyi.
Dukavics István veszprémi a.
Emericzy Lajos pozsonyi j.
Felvinczy Lajos bihar-jákóhodosi b. j. 
Ferenczy Béla győr-őrkényi.
Fölkér Mihály pozsony-rétei c. ö.
Galambos József komárom-n. ócsai h. 
Gulyás János komáromi h. a. j.
Huszágh Victor pozsony-modori a. 
Karácsony Ferencz pozsony-rétei h.
Keller József pozsony-a. szeli a.
Kossaczky Mihály nyitra-verbói a.
Kostyál Albert pozsonyi.
Kubis Otto pozsonyi.
Lamport Gyula komárom-ácsi h.
Lange Sándor csongrád-szegedi.
László Mór pozsony-puszta-hidvégi h. 
Mesterházy István győr-enesei a.
Mossóczy Károly pozsonyi j.
Motesiczky Pál trencsén-lédeczi r.
Nagy József bihar-n. váradi h. k.
Oravecz Albert moldvaország-foksani mt. 
Pétervaldszky Károly nógrád-gergelyfalvai. 
Boboz József győr-bőnyi h.
Sándor Árpád trencsén-szlavniczi.
Sándor Károly trencsén-szlavniczi.
Szekcső Árpád pozsonyi.
Valaszky Gusztáv pesti.
Vaszó Aladár pozsonyi r. mt.

Ötödik osztály.

Bartal Ferencz pozsony-etre-karcsai r.
Berke István bihar-sarkadi h. a.

3*
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Bolla György pozsonyi r.
Bucsek Gyula trencséni a.
Csörgey Pál pozsony-n. borsai r.
Csörgey Zsigmond pozsony-vajas-vattai r. 
Csukás István komáromi h. a.
Eisert István nyitra-pöstyéni c.
Eötvös Lajos tolna-duna sz. györgyi h. 
Erdélyi Gáspár komárom-böki pusztai h. a. 
Erdélyi József komáromi h. a.
Flóris Sándor komárom-tatai h. a.
Fülöp Imre nyitra-magyar-sooki h. a.
Geyer János felső-ausztria-tenningi.
Jánoska Sándor nyitra-koosi r. mt.
Jausz Eerencz bács-szeghegyi c.
Jeszenszky Géza nyitra-csejtei.
Kocsis Béla pozsony-somorjai b. a.
Kostyál Gusztáv nyitra-vág-újhelyi a. 
Krahulecz Samu nyitra-szakolczai c. 
Kubányi Lajos nógrád-a. esztergályi. 
Lackner Károly pozsonyi.
László Kálmán pozsony-puszta-hidvégi b. 
Maller Lajos komárom-tatai b.
Mocsy Pál pozsony-borsai b.
Mokos Gyula komárom-kolos-némai h. 
Mossóczy Sándor pozsonyi.
Nagy Imre (Sarkadi) csongrád-szentesi h. 
Okolicsányi János nigrád-losonczi b.
Paksy Victor győr-kulcsodi b. a.
Pawlik Sándor nyitra-v. újhelyi a.
Pékár Lajos nógrád-tamási c.
Pettkó Aurél temes-sági g.
Pongrácz Bertalan liptó-andrásfalvai mt. 
Bajcs Zoltán nógrád-sziráki c.
Bell Pál nógrád-abelovai c.
Saly Ágoston sopron-ruszti a.
Schnell Gusztáv a. ausztria-bécsi k. 
Stiegelmár János moson-gálosi a.
Szalay Gyula győr-kis-péczi a.
Szeberényi Lajos békés-csabai.
Takács Lajos pozsony-galanthai r.



37

Hatodik osztály.

Andrássy Aurél pozsony-n. szombati r. 
Bartholomeidesz Károly gömör-ochtinai c. ö. 
Bekker Lajos moson-zurányi k.
Boor Lajos nyitra-bukóczi a.
Borsos János csongrád-szentesi h.
Császár István nyitra-magyar-sooki h. a. 
Franics Kamillo pozsonyi r. k.
Frecska Kálmán nógrád-lesti a.
Gáber Lajos n ígrád-losonczi.
Gallia Vilmos morvaország-zwittaui m. 
Gednly Árpád zílyom-beszterczebányai. 
Gerhauser Jenő a. austria-bécsi r.
Gödölley Kálmán pozsony-kossúthi r. k. 
Grünewald Sándor pozsonyi.
Horváth Mihály győr-duua sz. páli. 
Jeszenszky Béla nyitra-galgóczi.
Karácsony Dániel pozsony-rétei h. a. 
Keresztessy Kázmér pozsony-galánthai h. a. 
Kieszig Endre pozsony-bazini.
Kis Ernő veszprém-pápai h. a.
König Hugo pozsonyi.
Lakos Imre csongrád-szentesi b.
Lanstyák Pál nyitra-f. zelei a.
Lázár Aladár nyitra-a. szőllősi h.
Leinvather György pozsonyi.
Licsko Márton hont-n. peszeki a.
Madarassy Gyula szathmár-patyodi b. 
Madarassy Zoltán szatbmár-szathmári h.
Maki Demeter arad-zarándi g. a. ö. 
Mesterházy Lajos győr-enesei a. k.
Nikolics Demeter bács-újvidéki g. ö.
Pálinkás Endre bars-kis-szecsei b. a.
Patkó Dezső komárom-apácza-szakállosi b. a. 
Popelka István febér-tordasi c.
Samarjay Pál komáromi.
Sándor Géza trencsén-szlavniczi.
Sándor István trencsén-szlavniczi.
Schaden Sándor pest-váczi.
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Sólymosy Endre szathmár-ér-endrédi h. 
Szakmáry Dezső szepes-lucsivnai.
Szlabey József pest-alberti.
Szomjas László szabolcs-dadai r.
Tanazevics Mihály femes-temesvári g.
Tanító Kálmán pozsony-zsigárdi h. a.
Teszák Gyula nyitra-szeniczei.
Tóth Kálmán komárom-iszáki h. a.
Wacbsler Henrik verőcze-eszéki m. mt. 
Vargha Mihály fehér-tordasi c.
Zlocha Mihály nyitra-pritrzsdi a.

Hetedik osztály.
Adamov Milivoj torontál-melenczei g. a. ö. 
Bäumler Károly pozsonyi.
Berlin Ágoston austria-bécsi.
Blaskovics Vilmos pozsony-puszta-födémesi k. 
Boor Károly nyitra-bukóczi c. ö.
Celler Gusztáv pozsonyi.
Conrád István nyitra-kunói.
Csajka György turócz-mosóczi a.
Csorogár ßomulus arad-pécskai g. a. ö. 
Dinga Imre nyitra-vágújhely c. ö.
Dombay Albert bars-kis-endrédi r. mt. 
Dorner Gusztáv pozsony-bazini a.
Dorner Gyula baranya-herczeg-szőllősi.
Dürr Károly pozsonyi.
Elek István heves-tisza-szőllősi h.
Ercsey Lajos bihar-n. szalontai h.
Fabritzius Lajos pozsonyi mt.
Falaky Károly győr-bőnyi a.
Franczisczi Miloslav bihar-debreczeni.
Gajáry Aladár pozsony-modori a.
Gerenday József tolna-bölcskei h. ö.
Goldstein Antal heves-mező-túri m.
Hoffmann Frigyes bács-bulkeszi c. ö.
Illics Milivoj bács-pirosi g. k.
Izsák Gyula nyitra-negyedi h. a.
Jánosy Lajos bihar-bajji h.
Keresztszegi Kornél szathmári h.
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Kirchner József tolna-mncsfai ö.
Knogler Gusztáv nyitra-krencsi mt.
Kosztics Péter bács-ó-palánkai g. mt. 
Kubinyi Lajos pest-tápio' sz. mártoni.
Kugel Ignácz trencsén-új-beszterczei m. 
Kulás Mihály pozsony-magyar-béli r. mt. 
Leelősy Albert bihar-sarkadi h. a. k. 
Littomericzky János pozsonyi r. mt.
Maier Károly pozsony-modori a.
Marikovszky Géza gömör-r. szombati. 
Medveczky Otto bars-lévai c.
Németh János pozsonyi c. ö.
Noa József torontál-n. becskereki m. mt. 
Pethő Imre pozsony-borsai r.
Pérchy Árpád bibar-debreczeni r.
Popper Simon csehország-raudnitzi m. 
Predragovics Kristóf torontál-kumándi g. 
Eadvanszky János zólyom-radványi mt. 
Samson J. Camillo amerika-új-yorki m. mt. 
Schuller László pozsony-bur-sz. miklósi r. a. 
Szathmári Lajos bihar-n. szalontai h.
Szemes Péter bihar-n. szalontai h.
Stojkovics Kristóf torontál-n. kikindai g. 
Szubotics János őrvidék-karlóczi g. a. ö. 
Szucsu Silvius temes-lipai g. k.
Szúnyogh Lóránd bihar-n. váradi h. 
Szúnyogh Péter bihar-esztári h.
Szúnyogh Sándor szabolcs-új-fehértói h. 
Szúnyogh Zsigmond szabolcs-új-fehértói h. 
Tatárovics Vazul torontál-oroszlámosi g. 
Teirich Ferdinand austria-bécsi r. mt. 
Todorovics Döme bács-sz. tamási g.
Tokay Elek bihar-apáti h. a.
Tomka István nyitra-bucsányi.
Tomka Kálmán nyitra-bucsányi.
Thósics Athanáz őrvidék-karlóczi g. k.
Tóth Lajos komárom-oroszlányi a. k.
Újhelyi Szilárd szatmár-rozsályi h. k.
Vargha László nyitra-kis-mányai h.
Varsányi Gábor pest-dömsödi h. a.
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Weinrich Vilmos torontál-kis-zombori a. k. 
Zehery László gömör-r. szombati h.
Zsachó János fehér-tordasi c.
Zsarnoviczky Gyula trencsén-lázi a. 
Zsivkovics Dragolyub bács-ó-becsei g. a.

Nyolczadik osztály.
Balogh József bihar-n. szalontai h. k.
Bauer Jakab pest-irsai m. mt.
Beniczky Aladár turócz-n. rákói.
Bienenstock Lipót nyitra-zsámbokréti m. mt. 
Bienenstock Mór nyitra-zsámbokréti m. mt. 
Bleier Márk csehország-malesiki m. mt. 
Bogdanovics Antal szerém-tumai g. mt. 
Binis Lajos gömör-a. szuhai h.
Boschan Ernő austria-bécsi m. mt.
Brunner Lajos pesti m. mt.
Csorba Béla göinör-pálfalvai h. a.
Damaszkin Arzén temes-temesvári g.
Engel Zsigmond heves-kenderesi m. mt.
Filó Henrik nyitra-privigyei r.
Fränzl Otto austria-bécsi r. mt.
Fuchs János tolna-hidegkúti c.
Fuchs Vilmos pozsonyi.
Glaser József austria-korneuburgi r.
Glatz Béla moson-hegyeshalmi c.
Götz János bajorország-gleisweileri r. mt. 
Haan Béla békés-csabai a.
Hauszka János pozsonyi r.
Hegedűs Mihály békés-mezőberényi.
Heim Ede pozsonyi.
Heim Gusztáv pozsonyi c.
Herz Frigyes Csehország-kreuzbergi m. mt. 
Herzfeld Lajos pozsonyi m.
Holzmann Mór trencsén-hliniki m.
Irinyi Csaba ung-szürtei r. mt.
Jakubovics Jakab zemplén-gálszécsi m. mt. 
Jármai Ignácz liptó-sz. miklósi m. mt. 
Kenczler József nyitra-vicsapi m. mt. 
Klabzuba József pozsonyi r f
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Kobn József pest-kecskeméti m. mt. 
Koroknay Zsigmond bihar-n. váradi h. 
Köllner Otto silézia-oderbergi r.
Krónics István bács-zombori g.
Kár Pál tolna-kajdocsi h. a.
Kuszák József pozsony-misérdi a. ö. 
Lallosevics János bács-zombori g. ö. 
Leimdörfer Lipót trencsén-bicsei m. mt.
Lippe Richard csehország-budini r. mt.
Löwi János nyitra-szobotisti m. mt. 
Majinszky Milutin bács-petrovoszelloi g. ö. 
Maries Béla zólyom-beszterczebányai r.
Mitták Károly nyitra-szakolezai a.
Olgyay Lajos pozsony-olgyai r.
Oxenbauer Fereucz austria-bécsi r. mt.
Perls Ede szatmár-nagykárolyi m. mt.
Pettea Győző nyitra-n. tapolcsáni a.
Piovarcsi Ferencz pozsonyi r.
Plachy Gyula zólyom-korponai a.
Popovics Dusán bács-Adda g.
Popovics Emil torontál-csernabarai g. 
Popovics György arad-ménesi g.
Prenoszil Iván nógrád-illésipusztai r. 
Radulovics Péter őrvidék-tomasoviczi g. ö. 
Rheinkardt Pál pozsonyi r.
Ringbauer Károly pozsony-somorjai c.
Ruzsics György toroutál-n. kikindai g. k. 
Sabin Gusztáv stájerország-sz. péteri r. mt. 
Samarjay Emil torontál-beodrai.
Schenk János morvaország-czehi r. mt. 
Schleifer Armin pozsony-sz. györgyi c. ö. 
Schön Márk szabolcs-bezdéti m. mt.
Schöps Bernhard lengyelország-lembergi m. mt. 
Sedlacsek Victor austria-bécsi r. mt.
Simon Tamás győri.
Stephan Bertalan bihar-n. váradi h. mt.
Stern András stájer-leobeni r. mt.
Steuer Károly moson-hegyeshalmi c. ö. 
Szilniczky Gyula hont-selmeczi a.
Szilvay István trencsén-nemes-ljeszkoi mt.

3* *
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Szlámka Lajos pozsony-zvoncsini a.
Szlubek Gyula pozsonyi.
Szúlyovszky István hont-fegyverneki k. 
Tanazevics Arzén temes-temesvári g. ö. 
Toperczer Vilmos pozsonyi.
Újhelyi Hugo ugocsa-n. szőllősi r. k.
Vargha János trencsén-ksinai a.
Vonstetten János pozsonyi r. 
b. Ward Róbert austria-bécsi r. mt.
Zsivkovics Péter temes-temesvári g.

II. Tlieologiai intézet.

Első osztály.
Borszuk Károly nyitra-szakolczai c. ö.
Dlhányi Béla gömör-osgyáni a. ö.
Hanesz Sámuel gömör-tiszolczi a. ö.
Kirchner Elek muesfa-tolnai c. ö.
Lanstyák Lajos nyitra-f. zelai c.
Sárközy János nógrád-ebeczki a. k.
Sebján János nógrád-b. gyarmati c. ö.

Második osztály.
Freitag János arad-apateleki c. ö.
Frint Lajos aradi a. ö.
Győrik Márton moson-gálosi c.
Leffler Sámuel gömör-rimaszombati a. ö. 
Mihálfi Gusztáv bács-kiszácsi c. ö.
Ringbauer Gusztáv pozsony-somorjai.
Rósza Sámuel nyitra-szeniczi c. ö.
Stiegler Gusztáv pozsonyi ö.
Zatkalik Mihály nyitra-krajnai c. ö.
Zvariuyi János békés-szarvasi c. ö.

Harmadik osztály.
Bakay Péter békés-szarvasi a.
Chovan János zólyom-beszterczebányai a. ö. 
Esztel Gusztáv fehér-sár. sz. miklósi c. ö. 
Farkas Géza nógrád-n. kürtösi c. ö.
Gyurkovies Gyula hont-dacsolami a.
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Jávor Márton zólyom-radványi c.
Kadlecsik János trencséni ö.
Klimo Vilmos zólyom-radványi ö.
Kovarik Károly pozsonyi ö.
Sax Benő pozsony-modori c.
Scharbert Ármin pozsony-bazini c. ö.
Turcsányi Gyula veszprém-suuri a. ö.

I. Statistikai kimutatás 187 % tanévről.

1. B e íra to tt  az év folytán : I. 32 nyilvános, 2 magántanuló, 
II. 30 ny., 3 mt., III. 35 ny. 1 mt., IV. 32 ny. 2 mt., V. 40 ny., 
2 mt., VI. 48 ny., 1 mt., VII. 62 ny., 10 mt., VIII. 52 ny. 31 mt. 
Összesen : 331 ny., 52 mt. =  383.

A theologiai intézetben beíratott 29 nyilv. r. hallgató.
2. V izsgála to t t e t t  mindkét félévről: I. 31 ny., 2 mt., II. 29 

ny., 3 mt., III. 35 ny., 1 mt., IV. 31 ny., 2 mt., V. 39 ny., VI. 
44 ny., 1 mt., VII. 55 ny. 7 mt., VIII. 48 ny., 32 mt. Összesen: 
312 ny., 48 mt. =  360.

3. Ki l épe t t  az I. 1 ny., II. 1 ny., III. —, IV. 1 ny., V. 1 ny.,
VI. 4 ny., VII. 7 ny., VIII. 4 ny. Összesen : 19.

4. Vi zsgá l a t l an  maradt 4.
5. Az év végén a tanodában maradt nyilvános és magán

tanuló : I. 33, II. 32, III. 36, IV. 33, V. 41, VI. 45, VII. 65, 
VIII. 79. Összesen : 364.

Theologus 28.
6. A bejegyzett tanulók közül bel földi :  I. 32, II. 32, III. 35, 

IV. 33, V. 40, VI. 47, VII. 68, Vili. 68. Összesen 35.
Theologus 29.
Kü l f ö l d i :  I. 2, II. 1, III. 1, IV. 1, V. 2, VI. 2, VII. 3, 

VIII. 16. Összesen 28.
7. Va l l ás r a  nézve : ágostai hitv. ev. I. 23, II. 15, III. 22, 

IV. 23, V. 20, VI. 26, VII. 30, VIII. 24. Összesen 183.
Theologus 29.
Helvét hitv. ev. I. 5, II. 10, III. 11, IV. 8, V. 15, VI. 14,

VII. 18, VIII. 6 =  87.
Kómái kath. I. 4, II. 4, III. 1, IV. 2, V. 6, VI. 4, VII. 7,

VIII. 22. Összesen 50.
Görög keleti V. 1, VI. 3, VII. 12, Vili. 12. Összesen 28.
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Mózes vallású I. 2, II. 4, III. 2, IY. 1, Y. —, VI. 2, VII. 4, 
VIII. 20. Összesen 35.

7. É l e t k o r u k  s z e r i n t :
10—11 éves I. 6, II. 1 =  7.
12 éves I. 8, II. 6, III. 3 =  17.
13 „ I. 12, II. 12, III. 15, IV. 1 =  40.
14 „ I. 7, II. 8, III. 7, IV. 11, V. 2 =  35.
15 „ I. 1, II. 6, III. 11, IV. 12, V. 14, VI. 4 =  48.
16 „ IV. 7, V. 12, VI. 10, VII. 7 =  36.
17 „ IV. 1, V. 11, VI. 15, VII. 19, VIII. 4 =  50.
18 „ IV. 2, V. 3, VI. 12, VII. 14, VIII. 10 =  41.
19 és több éves VI. 8, VII. 32, VIII. 69 =  109.
8. A t anulók közül  tanult:
Rajzot I. 9, II. 14, III. 21, IV. 16, V. 16, VI. 15, VII. 10, 

VIII. 7 =  108.
Szépírást I. 32, II. 30 =  62.
Testgyakorlatot I. 1, II. - ,  III. 3, IV. 5, V. 4, VI. 4, VII. 

9, VIII. 1 =  27.
Éneket I. 11, II. 8, III. 13, IV. 13 =  45.

K. Az 1872/3 tanév kezdete.
A tanulók felvétele augusztus 28-dikától kezdve sept. 3-dikáig 

reggeli 8 órától 12-ig s délután 3—6-ig az igazgatósági irodában 
történik. Ezentúl September 15-ig csak azon tanulókat veheti fel az 
igazgató, kik elkésésüket alapos okokkal igazolni képesek; September 
15-kén túl csak a tanári szék adhat engedélyt a felvételre.

A tanév ünnepélyes megnyitása September 4-dikén.
Minden tanuló az illető osztály főnökénél s tanárainál tartozik 

magát személyesen bejelenteni. Az osztálytanár a jelentkező tanulót 
az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján az osztálykönyvbe beírja, 
s a befizetett tandíjról szóló nyugtát ellenjegyzi.

Minden tanuló köteles a tandíj felét, s a többi illetékeket egé
szen lefizetni.

A felvételi, javító- és pótvizsgák tartatnak sept. 1—3-ig.






