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Igazgatói jelentés a tanintézet 187 2/3 tanévi
állásáról.

A. A főiskola kormánya.

1. A főiskola fe lü g y e lő je  tekintetes Mossóczy Lajos úr.
2. .Főiskolai tanács. Elnöke: Samarjay Károly, alelnök: 

Jeszenszky József. Tagjai: Geyer János, esperes, Raabe 
K. A. lelkész, 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. A tanári karból : 
Csecsetka S. mint igazgató, Bothár Dániel és Liska Sámuel.

B. Gymnasium.

I. Tanári személyzet.

1. Igazgató : Csecsetka Sámuel.
2. R endes ta n á ro k  :
Bothár Dániel előadta a mennyiségtant a II., III., IV., 

természetrajzot a II., Y. és YI. osztályban 17 órában. Az 
első félévben a mennyiségtant az I. osztályban.

Emericzy Lajos előadta a latin nyelvet s ókori történelmet 
az V., s bölcsészetet a VII. és V III. osztályban hetenként 13 
órában. — Osztálytanár 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.

Glatz Henrik előadta a vállástant, magyar s német nyelvet 
természetrajzot az I. s természettant a IV. osztályban hetenként 
11 órában. —• Osztálytanár az I. osztályban.
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(Jrrailich József eló'dta a vallástant, latin, magyar és német 
nyelvet, földrajzot és történelmet a II. osztályban hetenként 15 
órában. — Osztály tanár a II. osztályban.

Harmath Károly előadta a vallástant, latin, magyar és 
német nyelvet s történelmet a III., magyar nyelvet a IV. osz
tályban hetenként 18 órában. — Osztálytanár a III. osztályban.

Kámory Sámuel eló'adta a vallástant az V. és YI. s latin 
nyelvet a YI. osztályban hetenként 9 órában. — Osztály tanár 
a VI. osztályban.

Lichner Pál eló'adta a latin és görög nyelvet a VII. és 
V III. osztályban hetenként 18 órában. — Osztálytanár a V III. 
osztályban.

Liska Sámuel előadta a vallástant, latin s német nyelvet, 
földrajzot s történelmet a IV. osztályban, tót nyelvet a gym- 
nasiumban hetenként 16 órában. — Osztálytanár a IV. osz
tályban.

Michaelis Vilmos eló'adta a német nyelvet az V., VI., VII., 
és VIII., s görög nyelvet az V. VI. osztályban hetenként 17 órá
ban. — Osztálytanár az V. osztályban.

Szeberényi Lajos eló'adta a vallástant a VII. és VIII. osz
tályban hetenként 4 órában.

■ 3. R en d k ív ü li ta n á ro k  :
Böhm Károly eló'adta a latin nyelvet s földrajzot az I. s 

magyar nyelvet a VI. osztályban hetenként 11 órában.
Góbi Imre előadta a magyar nyelvet az V., VII. VIII. 

s történelmet a VI., VII. és VIII. osztályban hetenként 16 
órában.

Pázmány Károly római kath. vallás tanár, eló'adta a vallás
tan t hetenként 3 órában.

Zelenka Gyula segédtanár, eló'adta a mennyiségtant az I. 
s természettant a III. osztályban hetenként 6 órában.

4. M ellék tan ító k  :
König Hugo lyceumi rajztanitó, tanította a rajzot s ábrá

zoló mértant hetenként 14 órában.
Bekker Adám tanította a szépírást az I. és II. osztályban 

hetenként 2 órában.
Christe Ch. V. franczia nyelvmester.
Martinengo Nándor tornamester.
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II. Előadott tantárgyak.

a) K ö te le z e t t  ta n tá r g y a k .

Első osztály.
V allástan . Ószövetségi válogatott szakaszok alapján a 

hit- s erkölcstani igazságok fejtegetve, hetenként 2 óra.
L a tin  nyelv. Schulz-Kiss nyelvtana és gyakorlókönyve 

szerint, alaktan a szenvedő' igealakig a hozzá tartozó gyakorla
tokkal ; hetenként 6 óra.

M agyar ny e lv  hetenként 2 óra. Alaktan Írásbeli gyakor
latokkal (K. K. Sárospataki m. nyelvtan.) Költemények emléke
lése s elemzése. (Dlhányi olvasókönyve.)

N ém et nyelv  hetenként 2 óra. Az alaktan elméletileg és 
gyakorlatilag. T. K. Rassmann német nyelvtana és Mager olvasó
könyve.

F ö ld ra jz  Bellinger-Fényes tankönyve szerint hetenként 3 
órában. Általános földrajz, az egyes földrészek termékeinek is
mertetésével együtt.

M enny iség tan  hetenként 3 óra. A négy első művelet egész 
s közönséges törtszámokkal, a számok oszthatósága a legkisebb 
közöstöbbes.

Téralaktan, vonalok, szögek, háromszögek; — különtéle 
geometriai mértékek és szögletek s azokból folyó alaptételek. 
T. K. Mocznik-Szász és Mocznik-Szabóky.

T erm észe tra jz  h. 2 óra. Első félévben : emlős állatok ; 
második félévben : ízállatok. T. K. Dorner József állattana.

S zép írá s  h. 2 óra.

Második osztály .
V a llá s ta n  h. 2 óra. Újszövetségi válogatott szakaszok 

alapján a hit- s erkölcstani igazságok fejtegetve.
L a t in  n y e lv  h. 6 óra. Az alaktan befejezése mind rendes 

mind rendkívüli szókra nézve ; a hajlíthatlan beszédrészek. írás
beli gyakorlatok; szavak, mondatok, mesék emlékelése T. K. 
Schulz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyve.
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M agyar nyelv  li. 2 óra. Az alaktan folytatása, szavallások 
s irályi gyakorlatok. T. K. Dlliányi olvasókönyve.

N ém et nyelv  li. 2 óra. Alaktan folytatása, olvasmányok 
Mager olvasókönyve nyomán.

F ö ld ra jz  első félévben h. 3 óra. Európai államok s Magyar- 
ország bővebb leírása; térképi' vázlatok készítése. T. K. Batiz- 
falvi földrajza.

T örténelem  második félévben h. 3 óra. Ókori történelem 
életrajzokban. T. K. Zsilinszky.

M enny iség tan  h. 3 óra. A négy első mívelet tizedes tör
tekkel s többnemű számokkal. Mértani viszonyok, arányok és 
hármas szabály. Három- négy- és sokszögek T. K. Mocznik-Szász 
és Mocznik-Szabóky.

T erm észetra jz  h. 2 óra. Első félévben ásványtan Szabó 
J. tankönyve nyomán; második félévben növénytan jobbára 
szemléletileg.

Szép írás h. 2 óra.

Harmadik osztá ly .

V a llá s ta n  h. 2 óra. Kér. egyháztörténet különös tekintet
tel magyarhoni reformatio történetére, s rövid symbolika. T. K. 
Pálfy, a kér. egyház rövid története kisebb kiadás.

L a tin  nyelv h. 6 óra. Latin mondattan. Esettan és a 
melléknevek és névmások sajátságos használata. Schulz-Kiss latin 
nyelvtana szerint szóbeli és Írásbeli gyakorlatokkal, hetenkénti 
házi gyakorlatokkal. — S ieb e lis-H o rv á th  Tirocinium poeticum 
czimű olvasmányokból I. 1., 21—48., 69—91., 4., 45—49., II. 1., 
1—15., 18., 19., 22., 24., 25., 32., 36., 2., 4., 5., 6. az első fél
évben. — I. 4., 15—26., II. 8., 11., 15., 17—22., 27., 29. a 
második félévben. — Weller latin olvasókönyvéből I. II. III. 
IV. V. VI. az első és XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. szakaszait 
a második félévben.

M agyar nyelv  h. 2 óra. Magyar mondattan és Körmon
dattan. írásbeli jelek használata és helyes irástan folytonos 
óráról órára készített gyakorlattal, kéthetenkénti házi munkával. 
Azonkívül költemények elemzése, fordítása németre s emlékelése 
kéthetenként szavalás. T. K. Sárospataki magy. nyelvtan, s 
Erdélyi J. Péter magy. olvasókönyve III.
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Német ny elv  h. 2 óra. A németnyelvtan ismétlése elejétől 
végig, folytonos óráról órára készített gyakorlatokkal s kétheten
ként házi dolgozattal. Azonkivül költemények elemzése, fordítása 
magyarra s emlékelése. T. K. Rassmann n. nyelvt. Mager olvasó
könyve. I.

T örténelem  h. 4 óra. A közép- s újkori történelem élet
rajzi vázlatokban. Zsilinszky tankönyvének II. kötete szerint 
Spruner-Brettschneider féle fali abroszok használatával, térképek 
és kortáblák készítésével.

M ennyiségtan h. 3 óra. Rövidített szorzás és osztás, olasz 
gyakorlat, egyszerű hármas szabály különböző alkalmazásaiban. 
Ellentett mennyiségek, hatványok és gyökerek. T. K. Mocznik- 
Szász.

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

T erm észettan  h. 2 óra. A testek általános tulajdonságai, 
a hőtan alap elemei. T. K. Gregus Gy. természettana.

Általános természettani földrajz rövid vázlatban Lutter 
Nándor kézikönyve nyomán.

Negyedik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Hittan és erkölcstan. T. K. Tischer- 
Margócsy. A kér. vallás alapvonásai.

L a tin  ny elv  h. 6 óra. Syntaxis, különösen módtan meg
felelő szó- és írásbeli fordításokkal, Schulz-Kiss 1. mondattana és 
gyakorlókönyve nyomán.

Cornelius Néposból : Miltiades, Themistocles, Aristides, 
Chabrias, Timotheus és Datames ; előkészülés, elemezés, magya
rázás, fordítás s részben emlékelés. — Latin prosodiából a lénye
ges szabályok. — Siebelis Tirocinium poeticumának III. könyvé
ből 7 kiszemelt szakasz olvasva, elemezve, fordítva, s 5 emlé
kelve is. Hetenként egyirásbeli magyar-latin fordítás otthon.

M agyar nyelv  h. 2 óra. Szókötéstan u. m. a névragok, 
nevek, igék stb. használata. Szórend. Irálytan. Továbbá : költe
mények elemzése s emlékelése, kéthetenként szavalás. T. K. 
Erdélyi-Indali P. m. olvasókönyve IV. — Sárospataki magyar 
nyelvtan.
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N ém et nyelv  h. 2 óra. A haladottakkal: helyesírás, 
mondattan és interpunctio. T. K. Rassmann Leitfaden beim Unter
richt in d. Grammatik. Irályi gyakorlatok.

A kezdőkkel : alaktan, magyar-német fordításokkal, Stein- 
acker-Ballagi n. nyelvtana szerint. Mager olvasókönyvéből ol
vastatott, elemeztetett, fordíttatott s emlékeltetett 12 szemel
vény.

F ö ld ra j z és tö rtén e le m  h. 4 óra. Az elsőfélévben az osztrák
magyar irodalom földrajza Batizfalvi tankönyve alapján. A máso
dik félévben : Magyarország története Szász Károly tankönyve 
szerint; térképek és kortáblák készítésével.

M ennyiségtan  h. 3 óra. Összetett hármas szabály, tár
sasági, vegyítési és láncz-szabály. A négy első mívelet algebrai 
mennyiségekkel, első fokú egyenletek egy ismeretlennel. T. K. 
Mocznik-Szász.

A kör és tömeg-mértan, Mocznik-Szabóky szerint.
T erm észettan  h. 3 óra. Erőtan, hang- és fénytan, dele

jesség, villanyosság. T. K. Greguss és Piskó természettana.

Ötödik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Bevezetés az ótestámentomba. Magya
rázva : Zsoltár 1. 19. 90. 91. Példabeszédek 22—24. Ezsaiás 1. 
4. 11—13. 28. Jeremiás 14 rész.

L a tin  nyelv h. 5 óra. Caesar L, II., III., IV., és Ovidius 
Metamorph. több szakasza olvasva, értelmezve, fordítva és 
részben emlékelve is. A versmérték, régiség- és regetani ismer
tetések alkalmilag. Irályi gyakorlat egy órában.

G örög nyelv  h. 4 óra. Görög nyelvtan. A fő és mellék
név, névmás és számnév ragozása; a rendes hajtogatású w igék 
praesens tője, az összevont igék; ide tartozó darabok szó- és 
írásbeli fordítása s elemzése. T. K. Lichner P. nyelvtana és 
Schenkel-Kiss olvasókönyve.

M ag y ar ny elv  h. 2 óra. Verstan és a költői Írásművek 
elmélete a drámáig. Példánydarabok olvasása, fejtegetése. Irály- 
gyakorlatok. T. K. Zsilinszky költészettana.

N ém et nyelv  h. 2 óra. Szókötés gyakorlatokkal és mondat
képek készítésével. Mager olvasókönyvének II. részéből prózai
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és költői darabok olvasása, magyarázata, emlékelése. Irályi dol
gozatok.

A kevésbé haladottakkal nyelvtani tanulmányok és fordítá
sok, válogatott költemények emlékelése.

T ö rtén e lem  h. 4 óra. Ókor : a keleti népek, görögök 
és rómaiak története Augustusig, fó'tekintettel a népek vallási 
állami, művészeti és irodalmi fejlődésére. T. K. Batizfalvi, I. 
rész.

M enny iség tan  h. 3' óra. Általános fogalmak, a számok 
tulajdonságai, mérés, a szorzat és hányados tulajdonságai, közön
séges és tizedes törtek, hatványozás, gyökkivonás, viszonyok és 
arányok, reciprocus érték. Mértanból : rajzolási gyakorlatok, 
szögek, háromszögek, összeesés, négyszögletes idomok, párlag( 
ferdeszögű egyenköz és háromszög terűjét számolás által kitalálni. 
Pythagoras tétele, kör, körmérés, sokszögek, testtan.

Természettan. Az első félévben: vegytan, Fuchs A. füzetei 
szerint, hetenként 2 óra ; a második félévben ásványtan h. 3 
órában. T. K. Dorner ásványtan.

Hatodik osztály .

V a llá s ta n  h. 2 óra. Bevezetés az IJjtestámentomba. Ma
gyarázva : Lukács evangelioma I—XII.

L a t in  nyelv  h. 5 óra. M. T. Ciceronis oratio pro P. 
Sestio I. — XXX. rész. — P. Virgilii M. Aeneidos VII. 601. 
VIII. 634. Az első félévben a nyelvtan ismételése. Irály heten
ként 1 órában.

Grörög n y e lv  h. 4 óra. A rendes <o igék hajtogatása be
fejezve, a iá és rendhagyó igék; előkészület, elemzés, szó- és 
Írásbeli fordítás. T. K. Lichner nyelvtana és Schenkel-Kis elemi 
olvasókönyve. — A második félévben 10 epigramma és Xenophon 
Cyropaediájából a Schenkel-féle kiadás szerint a II., III., IV. 
és V. szakasz.

M agyar ny e lv  h. 2 óra. Szónoklattan. T. K. Zsilinsky. 
A hozzátartozó példák olvasása, irály gyakorlatok.

N ém et ny e lv  h. 2 óra. Versmérték és költészettan. T. K. 
(freely F. M. „Die d. Poetik.“ Olvasmányok Mozart Lesebuch 
íür 0. Gr. I. kötetéből. Irályi dolgozatok.
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A kevésbé haladottakkal mint az Y. osztályban.
T ö rtén e lem  h. 8 óra. A középkor története. T. K. Hun- 

falvy J. Egyet Tört. II. K.
M énny iség tan  h. 3 óra. Ellenkező' mennyiségek, hat mű

tét többtagú egész mennyiségekkel, törtekkel, hatványokkal 
gyökmennyiségekkel. Egy gyökű hatványok, irrationalis mennyi
ségek, első és másodrendű egyenletek, egy és több ismeretlennel. 
— Mértanból : szigorú meghatározása a mértani fogalmaknak; a 
geometriai törvényeknek algebrai kifejezése és a kitalált jelzetek
nek átalakítása, kerület, terület és testtartalomnak kitalálása 
jelzetekben, gömbszeletek.

T erm észe tra jz  h. 8 óra. Az első félévben rendszeres állat
tan, Mihálka Antal tankönyve szerint. A második felévben rend
szeres növénytan kézirát nyomán.

Hetedik osztály.

V a llá s ta n  h. 2 óra. Első félév: Általános egyháztörténet. 
Másodikban: Magyarország egyháztörténete. T. K. Pálfy J . sopro
ni egyháztörténete.

L a tin  nyelv  hetenként 5. óra. Horatius I. 1., 2.. 3., 7., 
9. (1—15.), 10., 11., 12., 14., 21., 22., 24., 28. (1—20.), 31., 35.,
38., II. 1., 2., 6., 7., 9., 13. (1—20.), 15., 16. III. 1., 2., 3., 
(1—16,), 6. (1—16., 33—48.), 11. (33—52.), 16. (9—44.), 18.,
23., 29. (1—16., 29—64.), 30. IY. 3., 4. (29—76.), 5. (1—20., 
25—40.), 6. (25—44.), 7., 9. (1—28., 45—52.), 12. (1—4., 8—28.), 
14. (1—9., 41—52.), 15. Carmen saeculare. Epod. 2. (1—28.), 7.,
13., 16. (41—52.), Epist. 1., 2., 8., 11., 1. (1—22.), 3. 158—176. 
391—415.

Cicero Tusculanáiból 15 válogatott szakasz. Verrina IV-ból 
tanulságosabb fele, de imperio, Cn. Pompeji. Tacitus Germani- 
ája és Agricolája mintegy fele. Irályi gyakorlat hetenként. A 
tanulók szorgalmuk foka szerint Horatiusból 300—500 versnyit, 
Ciceróból és Tacitusból szintén néhány szakaszt emlékeitek.

H ellen  n y e lv  hetenként 4 óra. Homeros Iliasának első 
teléből mintegy 1400 versnyi választék. Xenophon irataiból 
Schenkl chrestomathiája nyomán Cyropaed. II. 1—15., III. 4—8.» 
V. 2—4., VII. 1—30., V III. 1—3., 7—18., 21—28., 71—78.,
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81—92., IX. 1—26., X. 2—4., 16—32., XII. 10—18., XIV. 
1—13., 25—28. Anabasis VI. 1—11., VII. 1—63., V III. 1—28.

M agyar nyelv. h. 2 óra. A. m. irod. története Kazinczy 
Ferenczig. Jellemző mutatványok olvasása az egyes írók művei
ből. írásbeli dolgozatok. T. K. Toldy tört. és olvasókönyve I.

N ém et n y e lv  li. 2 óra. Irodalomtörténet az Ókortól 
Lessingig. T. K. Pütz V. tan- és Weber olvasókönyve. Irályi 
dolgozatok.

T örténelem  li. 4 óra. Az újkor története. T. K. Hnnfalvv 
J. Egyet. Tört. III. kötete.

M enny iség tan  b. 3 óra. Rövid ismétlése a VI. osztály 
pensumának. Láncztörtek, egyenletek, logarithmusok, sorozatok; 
tudományos tárgyalása az arányoknak. Mértan: gyakorlás a geo
metriai bebizonyításokban, trigonometria.

B ölcsészet h. 2 óra. Logika. T. K. Beck.

Nyolczadik osztály .
V allástan  li. 2. óra. Hittan és erkölcstan, írott füzetek 

szerint.
L a tin  nyelv  h. 5 óra. Horatiusból 63 költemény. Tacitus 

évkönyveiből Tiberiust, G-ermanicust és Nérót jellemző kiválasz
tott szakaszok. Cicero de officiis és Brutusából kiszemelt szaka
szok. Irályi gyakorlatok.

H ellen  nyelv h. 4. óra. Platon Apologia 1—9., 16., 17.,
20., 22., 28., 32., 33. Kriton 1—3., 7., 12—17. Phaidon 1. 3.
26., 28., 66. Protagoras 1—3., 6—12., 15., 17., 21., 24., 25., 
28- Homeros Iliasa második feléből mintegy 1500 versnyi vá
laszték.

M agyar nyelv  h. 2 óra. A magy. irod. története a 
Kazinczy-féle nyelvújítástól 1848-ig. A nagyobb költői művek 
tüzetesebb ismertetése, a többi írók müveiből válogatott szakaszok 
olvasása. írásbeli dolgozatok. T. K. Toldy II. kötete.

Ném et nyelv  h. 2. óra. Irodalomtörténet Herdertől az 
újabb ideig. írásbeli dolgozatok. T. K. Piltz V. tan- és Weber 
olvasókönyve.

Történelem  h. 3 óra. A magyarok története az ős 
időktől I. Lipótig. T. K. Horváth M. nagyobb történelmi kézi
könyve.
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T erm észe ttan  h. 6 óra. Fuchs Albert tankönyve szerint.
B ölcsészet h. 2 óra. Tapasztalati lélektan. Beck tan

könyve szerint.

b) M e llé k  és fö l t é te le s e n  k ö te le z ő  ta n tá r g y a k .

1. Tót nyelv  :
a) Az algymnasiumban h. 2 óra. Alaktan, fordítási gya

korlatokkal összekapcsolva ; költemények elemzése, fordítása s 
emlékelése.

b) A felgymnasiumi tanulókkal h. 1 óra. Irályi gyokorlatok 
szavalás.

2. F ra n c z ia i nyelv  h. 2 óra. 1 frt. 50 kr. havidíj mellett.
3. T o rn ásza t h. 2 óra. Tanítási díj egy évre 6 frt.
3. Á brázoló  m értan  h. 2 óra, azok számára, kik a poly- 

technikumra készülnek.
5. R a jz ta n í tá s .  A rajzolásban 90 tanuló három csopor- 

tozatra osztva nyert oktatást h. négy-négy órában. Tandíj egész 
évre 10 frt. 50 kr.

C. Theologiai intézet.

I. Tanári személyzet.

1. Igazgatótanár : CsecsetJca Sámuel.
2. Rendes tanárok : Boleman István, Emericzy Lajos, 

Glatz Henrik, Kámory Sámuel, Széberényi Lajos.
3. Rendkívüli tanárok : Böhm Károly, Liska Sámuel.

II. Előadott tantárgyak.

Első évfolyam .

E g y h áz tö rté n e t. Bevezetés. Eló'történet, apostoli kor, 
egyháztörténet nagy Károlyig, hetenként 4 óra. — Csecsetka. 

Eszjog, hetenként 2 óra. K. k. G-ross-G-regus tankönyve.
— Csecsetka.

Ú jszövetség m a g y a rá z a ta  h. 3 óra. Apostolok cselekede
tei. Újszövetségi görög nyelv. — Glatz.

H om iletika és K a te c h e tik a  h. 2 óra, írott füzetek szerint.
— Szeberényi.
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L itu rg ik a i g y a k o rla to k  második félévben hetenként 2 
óra. — Szeberényi.

H éber nyelv. Nyelvtan. — I. Mózes 1—3 rész. II. Mózes 
1—2. Birák 13—15 magyarázva, hetenként 3 óra. — Kámory.

B ib lia i rég iség tan . Héber asszonyok. Társadalmi ildény, 
mulatságok, vendégszeretet .Halottak. Temetés. Sírok és sírkövek. 
Gyász a halottakért. Halotti tor. A tudomány jellege a héberek
nél. írás. Héber-zsidó irodalom. Theologiai iskolák. Farizeusok és 
szaduceusok, essenusok. Egyéb felekezetek. Az első' félévben h. 2 
óra. — Kámory.

L a t in  i r á ly  h. 1. óra. — Kámory.
N evelés és o k ta tá s ta n  elsó' félévben h. 4 óra. — 

Emericzy.
E lm éle ti bölcsészet, második félévben h. 3 óra — Eme

riczy.
A nth ropo log ia . Egész éven át hetenként 4 órában Írott 

füzetek nyomán eló'adatott a különféle világnézletek bíráló ismer
tetése s az anthropologia álláspontja szemben az újabb philosophiá- 
v a l; az emberi test leírása; a psychophysikai elmélet alap
ján a lelki míveletek a lelki élet kórságos jeleneteivel együtt. — 
Böhm.

Második évfolyam .

K eresz ty én  h itta n  írott füzetek szerint h. 5 óra. — 
Boleman.

S z e n tirá s i m a g y a rá z a tta n , elsó' félévben h. 3 óra. — 
Boleman.

B evezetés az Ú jte s t , második félévben h. 3 óra. — 
Boleman.

Ú jszövetség  m a g y a ráza ta  h. 4 óra. — Boleman.
L a tin  i r á ly ,  h. 1 óra. — Boleman.
E g y h á z tö r té n e t, h. 4 óra, írott füzetek szerint. — 

Csecsetka.
Ó szövetség  m a g y a rá z a ta , h. 5 óra. Zsoltár 90—100. 

Ezsaiás I—YI.—IY. Mózes 9—15. — A héber nyelvtan ismétlése. 
— Kámory.

Sym bolika h. 2 óra, írott füzetek. — Szeberényi. 
H o m ile tik a i, katech. liturg. gyakorlatok, h. 2 óra. — 

Szeberényi.
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Harmadik évfolyam .

K e re sz ty é n  e rk ö lc s ta n  h. 4 óra. — Csecsetka. 
E g y h áz jo g  h. 4 óra. — Csecsetka.
Ú jszövetség  magy. h. 4 óra. Boleman.
L a t in  i r á ly  h. 1 óra. — Boleman.
Sym bolika, írott fűzetek szerint, h. 2 óra. — Szeberényi. 
H om iletikai, kát. lit. gyakorlatok h. 2 óra. — Szeberényi. 
Ó szövetség magy. h. 3 óra. — Kámory.
B evezetés az Ó szövetségbe, második félévben, h. 2 

óra. A költészeti könyvek ; vagyis az u. n. szentiratok. — 
Kámory.

Jézu s élete, Írott füzetek szerint b. 3 óra. — Grlatz.

Negyedik évfolyam .

Ú jszövetség  m a g y a ráza ta  h. 4 óra. Pál apostolnak 
a korinthusiakhoz írott II. levele. Márk evangyeliuma. — Bole
man.

Ó szövetség  m ag y aráza ta , b. 3 óra. Zsoltár 90—100. 
Ezsaiás 1—6. IV. Mózes IV—XV. — Kámory.

Jézu s  élete, írott füzetek szerint h. 3 óra. — Grlatz. 
L a tin  i r á ly  h. 1 óra. — Boleman.
A n th ropo log ia  egész éven át hetenként 4 óra. — Böhm.

Feltételesen kötelező' tantárgy a bibliai tótnyelv, hetenként 
2 óra. — Nyelvtan, olvasás, elemezés, irály, szavalás. Olvasó
könyv : Üjtestamentom. — Liska.

Az elmúlt tanévben theologusaink szent beszédeket tartot
tak a pozsonyi magyar-tót templomban s a közel fekvő evang. 
egyházakban. Azonkívül az algymnasiumi tanulók számára novem
bertől husvétig az iskolai épületben külön isteni tisztelet tarta
tott, mely alkalommal theologiai intézetünk tagjai nemcsak a 
szentbeszédek elmondásában hanem az egész ist. tiszt, vezetésé
ben is gyakorolták magokat.
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D. Taneszközök és gyűjtemények.

I. K ö n y v tá r a k .

1. A S im k ó -fé le  könyvtárban e tanévben semmi változás 
sem történt. Van benne 7364 mű 12.554 kötet. Könyvtárnok : 
Harmatli Károly tanár.

2. A theo lo g ia i k ö n y v tá r . — A lefolyt tanévben követ
kező ajándékokkal gyarapították: Ft. Székács J. sup. Penta- 
teuchus syriacus, arabicus et Samaritanus. Parisiis 1632. 2U. Novum 
Testamentum polyglottum. Tom. I. II. Parisiis. 1630. 1633. 2.

Petrik Géza könyvkereskedő : Schwarz Károly. Adalékok 
a legújabb theologia történetéhez a 4-dik kiadás után for
dította Kovács A. Pest 1872. 8. -—■ Id. Kubinyi Fér. Az ágost. 
hitv. pesti autonom szláv egyház szenvedéseinek története. Pest 
1866. — Király József P. Iker hörpige. — Hrabovszky Sám. 
nyug. törvsz. tanácsos, öcscse Hrabovszky Dávid hagyatékából 
ajándékozd: Wegscheider, dogmatica theologia; Székely S. Az 
unitaria vallás története Erdélyben. — Blázy L. Egyházi tör
vény. Bibliothek deutscher Kanzelberedsamkeit 18 füzet. — 
Aphorismata Davidis Hrabovszky 2 köt. és Tagebuch eines in 
Gr. Brittanien reisenden Ungarn, kéziratban.

Ttes Vermes Móritz úr : Több XVI. századbeli nyomtatvány 
egy kötetben; köztök az 1614-dik évben tarto tt szepesváralljai 
zsinat Kánonainak első kiadása. — Van e könyvtárban 4478 mű 
5054 k.

Könytámoka : Harmath Károly.
3. A h a rm ad ik  szám ú lyceumi könyvtár. — A könyv- 

jegyzék első fele — 20 ív — kinyomatott a lefolyt tanévben, a 
második fele most adatik a sajtó alá. — Ajándékozás utján 
gyarapodott :

A magy. tud. akadémia új nyomtatványaival. 63 db. — 
Petrik Géza úrtól 4 k. — T. ez. Hrabovszky Sámuel úr, néhai 
Hrabovszky Dávid tanár végrendelete értelmében ajándékozott 
66 művet. — A magy. kir. ministerium 3 kötetet. — A magy. 
történelmi társulat 2 k. — A pesti egyetemen tartott alkalmi 
beszédek és egyéb nyomtatványok példányai. T. ez. Hosztinsky
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János úr : „Magyar írók albuma.“ két k. — A pozsonyi keres
kedelmi kamara : „Az 1867. párisi világkiállítás vegytani osz
tálya.“ — A tanév végén volt összesen : 18.742 mű 15.103 k.

Könyvtárnok : Liska Sámuel.
4. Az if jú sá g i k ö n y v tá r  részére ajándékoztak: Csecsetka

S. igazgató 1 k., Ocskay L., Sándor Árpád, Sándor Károly tanu
lók egy-egy könyvet. — Az algymnasiumi tanulók a tavali májusi 
vigalomra begyült pénzösszeg maradékából szerzett 16 könyvet. 
Dorner Pál 1 k. Hajós Menyhért 2 k. Hirschmann Nándor 2 k. 
Lovassy A. 1 k. Popper L. 1 k. Schiller S. 4 k. Stromszky K. 
3 k. Szarka Gyula 1 k. Szúnyogh István 3 k. — Köteteinek 
száma : 497.
- 5. T a n u ló if jú sá g i k ö n y v tá ra k .

a) A theol. magy. Önképzőkör könyvtára áll 401 kötetből.
b) A gymn. magy. Önképzőkör könyvtárában van 1788. k.
c) A tót könyvtárban van. 1519. k.
d) A szerb könyvtárban van 586 k.
e) A német könyvtárban van 490 k.
II. A te rm é sz e tra jz i gyűjteményben van : 853 állat, 

2014 növény s 2194 ásvány. — Tek. Schulpe Emil úr ajándéko
zott 350 katulyát ásványok számára, Tiszt. Blaskovics, gurabi 
lelkész úr 1 fejű s négylábú libát. — E gyűjtemény őre : Bothár 
Dániel tanár.

III. A te rm é sz e tta n i muscumban van : 323 darab gép, 
minta, mérszer, s 7 kép.

IV. A m en n y iség tan i gyűjteményben van 63 d.
Y. A fö ld ra jz i  gyűjteményben van 13 ég- és földteke, 40 

fali térkép.
YI. ra jzeszköz gyűjteményben van : 816 rajzminta.
VII. Az érem gyü jtem ényben  van több 11.000 darabnál.
A Museum őre : Fuchs Albert tanár.

E. Jótékonysági rovat.

1. A lum neum . A lefolyt évben 125 tanuló élelmeztetek^ 
15 ingyen, a többi fizetés mellett. A nagyobb élelmezési dij 42 frt. 
a kisebbik 26 frt.

Supplicatio útján begyült 1104 frt. 91 kr. mely összegnek
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v4 illetvén a gyűjtőket, marad a pénztár számára 828 frt. 68 kr. 
E pénzösszeghez járultak : a pestmegyei, buda-pesti, békési, bácsi 
és bánáti esp. 190 frt. 30 k rra l; a dunántúli superintendentia 
250 frt. 29 kr. ; a nógrádi esp. s a tiszai sup. 243 frt. 10 k r . ;
a bácsi, honti, zólyomi és komáromi esp. 163 frt. k r . ; a nyitrai,
trencséni, árvái, turóczi és liptói esp. 193 frt. 10 k r .; a pozsony- 
megyei esp. 64 frt. 38 kr.

Kegyes adományok: a dunáninneni superintendentia 100 frt., 
a miklósfalvi gyülekezet 12 frt., a zurányi gy. 10 frt. 50 kr. ; 
a hegyeshalmi gy. 10. 50., levéli gy. 10. 50., rajkai gy. 10 frt.
járfalvi gy. 4. 30., oroszvári gy. 2. 10. gálosi gy. 16. 80. —
Gróf Pálffy János 0  méltósága a lefolyt tanévben is kedveskedett 
12 bízott ürüvel.

Az alumneum tőkepénze 42.500 frt.
Ephorus volt Lislca S. tanár, senior Turcsányi Gy., con

senior Frint L.
2. A S karicza-Jeszenák-fé le  Convictusban volt 43 jó- 

téteményes. Ephorusa : Lislca S. tanár, senior Györilc Márton.
Tőkepénze : 40.753 frt. 36 kr. Azonkívül van kétemeletes 

háza a belvárosban s 14 holdnyi szántóföldje.
3. A lyceumi sü k sé g le t e k  fedezésére adakoztak : Egye

temes gyűlés 150 frt., a dunáninneni sup. 100 frt., gyámegylet 
100 frt., pozsony városi gyámegylet 100 frt., nagyszombati gyüle
kezet 15. 75., szentgyörgyi gy. 12. 60., miklósfalvi gy. 12 frt., 
levéli gy. 10. 50. hegyeshalmi gy. 10. 50., gálosi gy. 16. 80., 
rajkai gy. 10 frt., járfalvi gy. 4. 30., oroszvári gy. 2. 50., báró 
Jeszenák J. örökösei 42 frt., Zsigmondy Vilmos úr 10. 50.

4. Ösztöndíjak.
a) Akadémiai ösztöndíjban részesült 17 tanuló 1631 írttal.
b) A Róth-Teleky stipendiumban részesült. 10 — 420 frt.
c) A Balla-félében 6 g. keleti vallási! — 200 frt.
d) A Clementis-félében 4 gömörmegyei — 40 frt.
e) Eisert Krisztián-félében 1 — 27. 50.
f) Bertina-Lehoczky-félében 3 tanuló — 60 frt.
g) Mossóczy-félében 4 alumnista — 40 frt.
h) A Káldy-félében 5 — 250 frt.
i) A Káldy pályadíjban 5 — 250 frt.
k) A Gombócz félében 2 — 30 frt.
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l) A Pauerfélében 1 — 20 frt.
m) Az Adamovich családi stip. 1 — 70 frt.
n) A tengerészeti stip. 1 — 170 frt.
o) A gróf Styrum-Lymburgfélében 1 — 100 frt.
p) A győri árvaalapítványban 1 — 80 frt.
5. A ta n á r i  nyugdíj-, özvegy és á r v a i n t é z e t  el

nöke : Emericzy Lajos, pénztámoka Michaelis Vilmos. Tőkepénze 
az 1872 évi September végével volt 27,548 frt 24 kr. — A se- 
gélyzett özvegyek, árvák és elaggott tanárok száma 7, kik ösz- 
szesen 1061 frt 17 kr.-nyi segítséget nyertek.

Befolyt kegyadományok : offertorium 7 frt 2 kr. házassági 
felmentvények dijából 36 frt, a pozsonyi ev. egyház 100 frt, Pozsony 
városa 150 frt, Pozsonyi I. takarékpénztár 50 frt, Pozsonyi 
I. temetkezési egylet 30 frt, Csecsetka S. igazgatótanár és Hais K. 
egy-egy temető részvényt 20 frt. — Összesen 393 frt 2 kr.

F. Ifjúsági egyletek.

1. A gymnas i umi  magyar  önképző kör  elnöke: Góbi 
Imre tanár; főjegyző: Hoffmann Frigyes, aljegyző és pénztárnok: 
Dinga Imre; főkönyvtárnok: Bäumler Károly. Rendes tag 52, 
olvasó t. 24.

2. A g. n é m e t  e g y l e t  elnöke: Michaelis Vilmos tanár; 
jegyző: Bäumler K. pénztárnok: Geller G. könyvtámokok: Hoff
mann Fr. és Berlin A. Rendes tag 25.

3. A t ó t  ön k é p z ő  k ö r  elnöke: LisJca Sámuel tanár. Tag
jainak száma 12.

4. A szerb e gy l e t  elnöke: Liska S. Tagjainak száma 9.
5. A g y o r s í r á s z a t i  e g y l e t  elnöke: Emericzy L. tanár. 

Tagjainak száma 18, kik Zatkálik Mihály, Bäumler Karoly és 
Krahuletz S. vezetése alatt gyakorolták magokat a magyar és 
német gyorsirászatban.

6. A g y m n a s i u m i  d a l á r d a  elnöke: Michaelis V. tanár. 
Karmester: Tomka István, jegyző: Hóffmann Fr. pénztárnok: 
Bäumler K. ellenőr: Németh I. Tagjainak száma 50.

7. A zeneegyle t  e tanévben alakult. Elnöke: Michaelis V. 
Karvezetője: Serli Lajos, jegyző: Tóth Kálmán; pénztárnok: 
Sséberényi Lajos; ellenőr: Falaky K. Működő tag 9, pártoló 29.
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8. A theologia i  g y ám e g y l e t  elnöke : Turcsányi Gyula 
alelnök. Leffler S. jegyző: Mihályfi G. pénztárnok: Zvarinyi E. 
Az 1871/2 tanévben 12 egyházba küldtek 141 újszövetséget.

9. A gymnas iumi  gyámegy l e t  ez évben is Széberényi 
Lajos lelkész és tanár vezérlete alatt működött. Gyűjtésének 
eredménye 37 frt 40 kr.

G r. A tanulók névsora, vallása és születéshelye*).
I .  A g y i i i n a s i u n i b a i i .

Első osztály.
Andrássy Jenő, pozsonyi r.
Bónis Samu, apagyi-szabolcsi h.
Bunzel Izidor, pozsonyi m.
Dewald Hugo, pozsonyi r.
Engel Gustáv, pozsonyi k.
Förster Károly, pozsonyi.
Galambos László, nemes-ócsai-komáromi h.
Hackenberger Zsigmond, pozsonyi.
Häckl János, pozsonyi.
Hittrich József, révkomáromi.
Ivaneczky Géza, alsó-kemenczei-abauji r.
Jausz Pál, szeghegyi-bácsmegyei a.
Jeszenszky Pál, nagy-kosztolányi-nyitrai.
Jubik Nándor, somorjai-pozsonyi h.
Karika Gedeon, tatai-komáromi h. k. a.
Kautschitz Arthur, pozsonyi r. ö.
Krebesz László, pozsonyi.
Marczell Miklós, vizkeleti-pozsonyi r.
Meyer Frigyes, pozsonyi.
Micsky Imre, kis-mányai-nyitrai h.
Morton Frigyes, pozsonyi r.
Mossóczy Gábor, pozsonyi.
Mossóczy László, pozsonyi.
Nagy Dénes, aranyosi-komáromi h. k.

*) Az idegen hitvallásnak jelzése : h =  helvét hitv. ev .; r — rém. ka- 
tholikus ; g — görögkeleti; m — mézes vallásé ; mt — magántanuló ; a •= 
alumnista; c =  convietorista; ö =  ösztöndíjas; k =  kilépett évközben.

2*
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Nagy Imre, aranyosi-komáromi h.
Nagy Kálmán, bó'nyi-győri h.
Olieim Gyula, somorjai-pozsonyi a. 
Pauschenwein Ernő, pozsonyi.
Pollák Ignácz, d. szerdahelyi-pozsonyi m. mt. 
Puskás Lajos, nemes-ócsai-komáromi h. 
Ringbauer Viktor, somorjai-pozsonyi a. 
Róth Ada Kisasszony, mihályi-soproni mt. 
Róth Lóránd, mihályi-soproni mt.
Szabó László, ekecsi-komáromi h.
Szontagh Géza, pesti.
Tóth Árpád, farkasdi-nyitrai h.
Tóth Lajos, felpéczi-győri.
Tóth Lajos, rév-komáromi h.
Turcsányi Géza, súri-veszprémi.
W inter István, pruszkai-trencséni r. a. 
Vörösmárty Mihály, szeló'czei-nyitrai r. 
Zerdahelyi Eerencz, zerdahely-nyitrai.

Második osztály .
Adler Géza, galanthai-pozsonyi m.
Binder Emil, pólai-isztriai r. ö. 
Brandstätter József, pozsonyi r.
Csepy Zsigmond, aranyosi-komáromi h. a. 
Csermák Károly, holicsi-nyitrai.
Csillagh István, isztebnei-árvai.
Damaszkin István, temesvári g.
Grünbaum Lajos, bécsi-ausztriai r.
Lühe Imre, iglói-szepesmegyei.
Maier Gusztáv, pozsonyi.
Mastena József, pozsonyi.
Nehiba Lajos, verbói-nyitrai a.
Német Kálmán, bönyi-gyó'ri.
Nigrényi Zoltán, jász-apáthü r.
Rock Ernő, somorjai-pozsonyi a.
Ruttkay Gyula, pozsonyi.
Stelzer András, pozsonyi.
Szabó Kálmán, megyeri-komáromi, h. 
Szokolóczy Sándor, zay-ugróczi-trencséni.
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Tárnok Gyula, rév-komáromi k.
Tomka Lajos, bucsáni-nyitrai.
Turner József, német-gurabi-pozsonyi r. 
Ullricb Károly, somorjai-pozsonyi mt.
Yeng Gyula, récsei-pozsonyi a.
Végb Dénes, szilasi-komáromi h. a. 
Zatkalik Károly, krajnai-nyitrai a. ö.

Harmadik osztály .
Adamovich Pál, nyitrai r. ö.
Bihary Kálmán, szó'lló'si-nyitrai h.
Borza Mór, magyar-sóki-nyitrai h. a. 
Böleskey Károly, rév-komáromi h.
Dömötör Béla, besei-barsi h.
Fabriczius Otto, pozsonyi.
Fuchs György, pozsonyi.
Fülöp Kálmán, m. sóki-nyitrai h. a. 
Jeszenszky Gyula, v. újbelyi-nyitrai.
Kúr Géza, kis-mányai-nyitrai b. a. 
b. Mansberg Sándor, m. teleki-bihari. 
Modern Arnold, pozsonyi m.
Németh Dezsó', duna szerdahelyi-pozsonyi h. 
Németh Zoltán, d. szerdahelyi-pozsonyi h. 
Polacsek Rudolf, bazini-pozsonyi a.
Pó'cze Mihály, kocsi-komáromi h. a. k. 
Schöne János, pozsonyi.
Schulpe Vilmos, t. kanizsai-torontáli. 
Sebestyén David, kocsi-komáromi h. 
Szontagh Elemér, pesti.
Thirring Károly, zurányi-mosoni a.
Yalko István, pozsonyi.
Weisz László, pozsonyi.
Winter Gusztáv, pruszkai-trencséni r. a. 
Zander Gusztáv, bécsi-ausztriai.

Negyedik osztály.

Ambro Zoltán, kis-iíjszállási-kunsági h. 
Benkó' Sándor, palotai-veszprémi a.
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Blaskovics Sándor, németgurabi-pozsonyi a. 
Braun Imre, pozsonyi.
Csorba Kálmán, ekeli-komáromi li.
Demény Gedeon, kis-mányai-nyitrai h, 
Domer Pál, keselyűspusztai-baranyai a. 
Emericzy Pál, pozsonyi.
Farkasdy Béla, somorjai-pozsonyi h. a. 
Hajós Menyhért, tasi-pesti h.
Hirschman Nándor, pozsonyi ö. 
Kosztolányi Alajos, n. kosztolányi-barsi. 
Kottony István, révkomáromi h. a. 
Lovassy Andor, n. szalontai-bihari h. 
Michaelis Vilmos, pozsonyi.
Mitterhauszer Károly, gálosi-mosoni.
Mokos Kálmán, kolosnémai-komáromi h. 
Odörfer Kristóf, pozsonyi.
Oravecz Albert, foksani-moldvaországi mt. 
Pálfy Ferencz, kömló'di-komáromi h. a. 
Pauschenwein Otto, pozsonyi k.
Popper Lipót, randniczi-csehországi m. 
Puskás János, gyúrói-fehérmegyei c. 
Sárközy Kálmán, ekeli-komáromi h. a. 
Schiller Sándor, pozsonyi.
Stelczer Dániel, holicsi-nyitrai a. 
Stromszky Károly, pozsonyi ö.
Szarka Gyula, gyontipusztai-bihari. 
Szokolóczy János, zay-ugróezi-trencséni. 
Szúnyogh István, semjéni-szabolcsi h.
Tóth Elemér, pozsonyi.
Turczár Mihály, németgurabi-pozsonyi a. 
Udvamoky Zoltán, olgyai-pozsonyi r. 
Valko Lajos, pozsonyi.

Ötödik osztály.
Ambro Gyula, kis-ujszállási-n. kunsági. 
Bartholomaeidesz Kálmán, ochtinai-gömöri a. ö. 
Bor Imre, sarkadi-bihari h. a.
Bunzl Gyula, pozsonyi m.
Csorba István, nemes-ócsai-kómáromi h.
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Dax György, pozsonyi.
Dévényi Béla, szegszárdi-tolnai r.
Dinga Gábor, vágujhelyi-nyitrai a.
Dobrotka István, trencséni a.
Emericzy Lajos, pozsonyi.
Ferenczy Béla, ó'rkényi-győri a.
Fölkér Mihály, rétei-pozsonyi ö. c.
Freyler Lajos, kőszegi-vasmegyei.
Fiilöp Sándor, nagybecskereki-torontáli c. ö.
Fülöp Zoltán, pesti b.
Gulyás János, komáromi h. a.
Hrdlicska Gusztáv, bécsi-austriai a.
Kankovszky Ferencz, győri r.
Karácsony Ferencz, rétei-pozsonyi h.
Kossaczky Mihály, verbói-nyitrai a.
Kostyál Albert, pozsonyi a.
Koszmovszky Ödön, ivánkai-nyitrai r. 
Krautwurst József, ujverbászi-bácsi a.
Lamperth Gyula, ácsi-komáromi h. a.
László Mór, pusztahidvégi-pozsonyi h.
Meandrity Milan, szent-tamási-bácsi g. ö. 
Mesterházy István, enesei-győri a.
Mossóczy Károly, pozsonyi.
Motesiczky Pál, lédeczi-trencséni r.
Novák Pál, alsókubini-árvai a.
Ocskay László, nyitrai r.
Pétervaldszky Károly, gergelyfalvai-nógrádi c. k. 
Podhradszky Gyula, budapesti r. mt.
Pottornyay Miklós, pottornyai-liptói mt.
Koboz József, bőnyi-győri h. a. k.
Ruman Pál, terényi-honti a.
Sándor Árpád, szlavniczi-trencséni.
Sándor Károly, szlavniczi-trencséni a.
Szekcső Árpád, pozsonyi ö.
Yalaszky Gusztáv, pesti.
Yaszó Áladár, pozsonyi r.

Hatodik osztály .
Bartal Ferencz, etre-karcsai-pozsonyi r.
Bekker Lajos, zurányi-mosoni.
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Berke István, sarkadi-bihari h. a.
Bolla György, pozsonyi r.
Bncsek Gyula, trencséni a.
Csörgey Pál, borsai-pozsonyi r.
Csörgey Zsigmond, vaj as-vattai-pozsonyi r. 
Csukás István, komáromi h. a.
Eisert István, pöstyéni-nyitrai a. ö.
Erdélyi Gáspár, bökipusztai-komáromi h. a. 
Erdélyi József, komáromi h. a.
Farkas István, jász-jákólialmi r. mt.
Flóris Sándor, tatai-komáromi b. a.
Fülöp Imre, magyar-sooki-nyitrai h. a. 
Gerenday Endre, bölcskei-tolnai h. a.
Geyer János, tenningi-felsőaustriai.
Hartstein Albert, dorogi-hajdukerületi m. 
Jánoska Sándor, koosi-nyitrai r. mt.
Jausz Ferencz, szeghegyi-bácsi c. k. 
Jeszenszky Géza, csejtei-nyitrai.
Keresztyén Albert, olaszi-zempléni h.
Kocsis Béla, somorjai-pozsonyi h. a.
Krahulecz Sámuel, szakolczai-nyitrai c. ö. 
László Kálmán, pusztahidvégi-pozsonyi h. 
Lázár Aladár, alsószólló'si-nyitrai h.
Leuthner Ferencz, bécsi-austriai r. mt.
Licsko Márton, nagypeszeki-honti a.
Markovics Pál, ujkarloviczi-határó'rvidéki g. ö. 
Moosy Pál, borsai-pozsonyi h.
Mokos Gyula, kolosnémai-komáromi h. 
Mossóczy Sándor, pozsonyi.
Nagy Imre, (sarkad!) szentesi-csongrádi h. k. 
Okolicsányi János, losonczi-nógrádi h. k.
Paksy Győző, kulcsodi-gyó'ri h. k. a.
Patkó Dezső', apácza-szakállosi-komáromi h. a. 
Pavlik Sándor, vágújhelyi-nyitrai c.
Pékár Lajos, tamási-nógrádi c.
Pongrácz Bertalan, andrásfalvai-liptói mt. 
Radojcsics János, zcmléni-határőrvidéki g.
Bell Pál, abelovai-nógrádi c.
Saly Ágoston, ruszti-soproni a. k.
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Schwarez Gyula, nyitrai m. mt.
Stiegelmár János, gálosi-mosonyi. a.
Szeberényi Lajos, csabai-békési.
Takács Lajos, galantbai-pozsonyi r.
Yucsák Sándor, szentesi-csongrádi r.

Hetedik osztály.
Andrássy Aurél, nagyszombati-pozsonyi r. 
Bartholmaeides Károly, ocbtinai-gömöri c. ö.
Bobok Tivadar, felfalu-nógrádi r. a.
Boor Lajos, bukóczi-nyitrai a. ö.
Bor István, sarkadi-bihari h. a.
Borsos János, szentesi-csongrádi h. a.
Buchsmann Adolf, n. biróczi-trencséni m. mt. 
Csáki István, h. mezővásárhelyi-csongrádi h. a, 
Czikatriczisz Géza, kis-surányi-nyitrai r. a.
Lima Lima, csakovai-temesí g.
Eichenwald Ede, csaczai-trencséni m. mt.
Gáber Lajos, losonczi-nógrádi c.
Gajáry Aladár, modori-pozsonyi a.
Geduly Árpád, beszterczebányai-zólyomi c. 
Gerhauser Jenő, pozsonyi r. mt.
Grünenwald Sándor, pozsonyi.
Hoífenreich Lipót, holleschaui-morvai m. a. 
Horváth Mihály, sz. páli-győri.
Huszár József, trencséni.
J eszenszky Béla, galgóczi-nyitrai.
Kappel Béla, érsekújvári-nyitrai r.
Kaszaniczky Kálmán, lévai-barsi c.
Kecskeméti Eerencz, makói-csanádi h. a.
Kieszig Endre, bazini-pozsonyi c.
Kiss Bálint, orosházai-békési a.
Kis Ernó', pápai-veszprémi h. a.
Knöpfelmacher Adolf, trencséni m.
Kovacsevitj Emil, kovili-csajkáskerületbeli g. mt. 
König Hugo, pozsonyi.
Lakos Imre, szentesi-csongrádi h.
Lanstyák Pál, felsó'zélai-nyitrai a.
Lator Géza, nagy-szó'llősi-ugocsai h.
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Lavotha Bertalan, árvaváralljai a.
Leinwatter György, pozsonyi.
Litassy Ernő, kisendrédi-barsi r. a.
Maier Károly, modori-pozSonyi a.
Molec Geyza, ótnrai-nyitrai r.
Nikolajevics Péter, sztejanovzii-szerérai g. mt. 
Nikolics Demeter, újvidéki-bácsi g.
Ornstein Károly, nemtsitzi-csehországi m. mt. 
Osskó Péter, komáromi mt.
Pálinkás Endre, kis-szecsei-barsi h. a.
Popelka István, tordasi-febérmegyei c.
Popovics István, addai-bácsi g. ö.
Putsa Ferencz, mikalakai-aradi g. a. ö. 
Samarjay Pál, révkomáromi.
Sándor Géza, szlavniczi-trencséni.
Sándor István, szlavniczi-trencséni.
Schmidt Kornél, tótbakai-honti a.
Serly Bajos, losonczi-nógrádi r. a.
Svehla Gynla, turicskai-nógradi c.
Szakmáry Dezső, lucsivnai-szepesi.
Szalay József, makói-csanádi h. a.
Szlabey József, albertii-pesti a.
Sztrazsovecz Albert, zayugróczi-trencséni c. 
Teszák Gyulá, szeniczi-nyitrai.
Tóth Kálmán, iszáki-komáromi.
Thnrzó Dániel, trencséni a.
Varga Mihály, tordasi-fehérmegyei c. ö.
Zipser Lajos, bankai-honti k. a.
Zlocha Mihály, priterzsdi-nyitrai a.

Nyolczadik osztály .
Adamov Milivoj, melenczei-torontáli g. mt. 
Bácsik Lajos, hódmezővásárhelyi-csongrádi c. ö. 
Bäumler Károly, pozsonyi.
Berlin Ágoston, pozsonyi.
Bienenstock Mór, lóki-komáromi m. mt.
Bittner Ede, makói-csanádi r. mt.
Boor Károly, bukóczi-nyitrai c. ö.
Braun Henrik, pesti m. mt.
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Celler Gusztáv, pozsonyi.
Conrád István, kúnói-nyitrai.
Csajka György, mosóczi-turóczi c.
Cselko Ignácz, zsolnai-trencséni r. mt.
Csorogár Romulus, pécskai-aradi g. k.
Dinga Imre, vágújhelyi-nyitrai c. ö.
Dorner Gusztáv, bazini-pozsonyi a.
Dorner Gyula, hercegszó'llősi-baranyai a.
Dürr Károly, pozsonyi.
Eichenwald Arthúr, csaczai-trencséni m. mt.
Elek István, tiszaszőlló'si-hevesi h.
Engel Ignácz, kenderesi-hevesi m. mt.
Engel Zsigmond, kenderesi-hevesi m. mt.
Ercsey Lajos, nagyszalontai-bihari h.
Ealaky Károly, bőnyi-győri a.
Fleischer Ignácz, prossznitzi-morvaországi m. mt. 
Frank József, pilseni-csehországi r. mt.
Frideczky Géza, kaplati-nyitrai r.
Gerenday József, bölcskei-tolnai h. a. ö.
Goldstein Antal, mezőtúri-hevesi m.
Graf Henrik, prágai-csehországi m. mt.
Hámos Zoltán, berzétei-gömöri.
Hoffmánn Frigyes, bulkeszi-bácsi c. ö.
Irinyi Csaba, szürtei-ungi r. mt.
Izsák Gyula, negyedi-nyitrai h. a.
Jánossy Lajos, bajji-bihari h. k.
Jármay Ignácz, szentmiklósi-liptói m. mt.
Joó Sándor, makói-csanádi h. a.
Kirchner József, mucsfai-tolnai c.
Knogler Gusztáv, rudnói-nyitrai.
Kosztics Péter, ópalánkai-bácsi g. mt.
Kozderka Flóris, bisztricsényi-barsi r. mt.
Krausz Mór, újpalánkai-bácsi m. mt.
Kubinyi Lajos, tápio-sz.-mártoni pesti.
Kulás Mihály, magyarbéli-pozsonyi r. mt.
Leelősy Albert, sarkadi-bihari h. mt.
Leimdörfer Lipót, bicsei-trencséni m. mt.
Lencsés Kornél, szelló'czei-nyitrai r. mt.
Löwy Mór, aussei-morvaországi mt.
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Marikovszky Géza, rimaszombathi-gömöri. 
Medveczky Otto, lévai-barsi c.
Mittler Jakab, strasznitzi-morvaországi m. mt. 
Németh János, pozsonyi ö.
Odkolek Adolf, csehorsági r. mt.
Paku Imre, makói-csanádi h. a.
Pawlik Ferencz, zsaroschitz-morvaországi r. mt. 
Pethő Imre, borsai-pozsonyi r.
Pérchy Árpád, debreczeni-bibari r.
Popper Simon, raudnitzi-csehországi m. 
Predragovics Kristóf, kumándi-torontáli g. 
Radvánszky János, radványi-zólyomi mt. 
Rajcsányi Ferencz, szenicz-nyitrai r. mt.
Röhrich Ferencz, pöstyéni-nyitrai r. mt. 
Scbeibner Sámuel, a. szúcsi-trencséni m. mt. 
Schneider Józua, gewitschi-morvaországi m. mt. 
Szabó Sándor, hódmezó'-vásárhelyi h. a. 
Szathmári Lajos, n. szalontai-bihari h.
Szemes Péter, n. szalontai-bihari h.
Sztojkovics Kristóf, n. kikindai-torontáli g. a. ö. 
Szubotics János, karlóczi-ó'rvidéki g. a. ö.
Szucsu Silvius, lipai-temesi g. k.
Szúnyogh Lóránd, n. váradi-bihari h.
Szúnyogh Péter, esztári-bihari h.
Szúnyogh Sándor, új-fehértói-szabolcsi h. 
Szúnyogh Zsigmond. új-fehértói-szabolcsi h. 
Teirich Nándor, bécsi-austriai r. mt.
Todorovics Döme, sz. tamási-bácsi g. mt.
Tokay Elek, apátü-bihari h. a.
Tomka István, bucsányi-nyítrai.
Tomka Kálmán, bucsányi-nyitrai.
Vargha László, kismányai-nyitrai h.
Varsányi Gábor, dömsödi-pesti h. a.
Weil Henrik, brenporitscheni-csehországi m. mt. 
Weil Náthán, pivanai-csehországi m. mt.
Zehery László rimaszombati-gömöri h.
Zorkóczy Tivadar, vágvecsei-nyitrai.
Zzachó János, tordasi-fehérmegyei a. ö. 
Zzarnoviczky Gyula, lázi-trencséni a.
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II. Tlieologiai intézet.

Első osztály .
Bartal András, nagyrőczei-gömöri c. ö. 
Cserneczky Gyula, szarvasi-békési a.
Galás Pál, szobotisti-nyitrai c.
Kuszák Jószef, misérdi-pozsonyi a. k.
Liffa János, bátbi-honti a.
Osztroluczky Gyula, nagybodonyi-nógrádi c. 
Scbleiffer Ármin, szentgyörgyi-pozsonyi c. 
Wargha János, ksinai-trencsényi a.
Zvarínyi Emil, újverbászi-bácsi c. ö.

Második osztály .
I)lliányi Béla, osgyáni-gömöri a.
Hanesz Sámuel, tiszolczi-gömöri c. ö.
Kirchner Elek, mucsfai-tolnai ö.
Lanstyák Lajos, felsőzélai-nyitrai c.
Sebján János, balassagyarmati-nógrádi c. ö.

Harmadik és  negyedik osztály.
Esztel Gusztáv, sárszentmiklósi-fehérmegyei k. 
Freitag János, apateleki-aradi. ö.
Érint Lajos, aradi a. ö.
Gyó'rik Márton, gálosi-mosoni c. ö.
Kadlecsik Sámuel, trencséni k.
Leffler Sámuel, rimaszombati-gömöri c. ö. 
Mihálfi Gusztáv, kiszácsi-bácsi a. ö.
Ringbauer Gusztáv, somorjai-pozsonyi.
Kosza Sámuel, szeniczi-nyitrai c. ö.
Stiegler Gusztáv, pozsonyi ö.
Turesányi Gyula, suuri-veszprémi a. ö. 
Zatkalik Mihály, krajnai-nyitrai c.
Zvarínyi János, szarvasi-békési a.

H. Statistikai kimutatás 187 2/3 tanévről.

1. B e í r a t o t t  az év folytán: I. 39 nyilvános, 3 magán
tanuló, II. 25 ny., 1 mt., III. 25 ny., IY. 33 ny., 1 mt., V. 39
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ny., 2 mt., VI. 41 ny., 5 mt., VII. 54 ny. 7 mt., V III. 54 ny., 
32 mt. Összesen: 310 ny., 51 mt. =  361.

A theologiai intézetben 27 ny. r. hallgató.
2. V i z s g á l a t o t  t e t t  mindkét félévró'l: 1. 36 ny. 3 mt. 

II. 25 ny., 1 mt., III. 24 ny., IV. 32 ny., 1 mt., V. 37 ny., 
2. mt., VI. 37 ny., 5 mt., VII. 52 ny. 7 mt., VIII. 51 ny., 32 
mt.. =  294 ny., 51 mt. =  345.

3. K i l é p e t t  az I. osztályból 3, II. —, III. 1, IV. 1, V. 2,
VI. 4, VII. 1, VIII. 3. Összesen: 15.

4. V i z s g á l a t l a n  maradt: I. 3, II. —, III. 1, IV. 1,
V. 2, VI. 4, VII. 2, VIII. 3. Összesen: 16.

5. A z év v é g é n  a tanodában maradt: I. 36 ny., 3 mt.,
II. 25 ny., 1 mt., III. 24 ny., IV. 32 ny., 1 mt., V. 37 ny., 2 mt.,
VI. 37' ny., 5 mt., VII. 53 ny., 7 mt., VIII. 51 ny., 32 mt. 
Összesen: 295 ny.. 51 mt., =  346.

6. A bejegyzett tanulók közül b e l f ö l d i :  I. 42., II. 24.,
III. 24., IV. 32.,V . 40., VI. 44., VII. 59., VIII. 75. Összesen: 340.

K ü l f ö l d i :  I-ben —, II. 2, III. 1. IV. 2, V. 1, VI. 2.,
VII. 2, V III. 11 =  21.

7. V a l l á s r a  nézve.
Ágost .  hitv. ev.: I. 21, II. 15, III. 12, IV. 23, V. 24, 

VI. 18, VII. 32, VIII. 27 =  172.
He l vé t  hi tval lásét  ev.: I. 12, II. 4, III. 10, IV. 9,

V. 8, VI. 15, VII. 10, VIII. 19 =  87.
R ó m a i  k a t h o l i k u s : I. 7, II. 5, III. 2, IV. 1, V. 7,

VI. 9, VII. 8, VIII. 15 =  54.
Görögkele t i :  II. 1, V. 1, VI. 2, VII. 6, V III. 8 =  18. 
M ó z e s v a l l á s ú : I. 2, II. 1, III. 1, IV. 1, VI. 2, VII. 5.

VIII. 17 =  30.
8. É l e t k o r u k  s z e r i n t :
10—11. éves I. 15, II. 3 =  18.
12 éves I. 12, II. 5, III. 1 =  18.
13 „ I. 7, II. 7, III. 8, IV. 4 =  26.
14 „ I. 5, II. 8, III. 9, IV. 14, V. 1 =  37.
15 „ I. 3, II. 3, III. 4, IV. 7, V. 19, VI. 2, VII. 1 =  39.
16 „ III. 3, IV. 6, V. 9, VI. 13, VII. 3 =  34.
17 „ IV. 2, V. 7, VI. 12, VII. 13, VIII. 7 =  41.
18 „ IV. 1, V. 4, VI. 16, VII. 22, VIII. 22 =  65.
19 és több éves V. 1, VI. 3, VII. 22, VIII. 57 =  83.
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9. A t a n u l ó k  k ö z ü l  t a n u l t :
R a jzo t  I. 14, II. 18, III. 7, IY. 15, Y. 12, VI. 9, VII. 9, 

V III. 6 =  90.
S zép í rá s t  I. 39, II. 25 =  64.
T e s t g y a k o r l a t o t  I. 8, II. 3, III. 3, IV. 6, V. 1, VI. 4,

VII. 2, VIII. 5 =  32.
É n e k e t  I. 4, II. 4, III. 5, IV. 3, V. 8, VI. 10, VII. 9,

VIII. 23 =  66.

I. A 187 74 tanév kezdete.
A tanulók felvétele augusztus 28-dikától kezdve sept. 3-ig 

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 ta r

tozik magát személyesen bejelenteni. Az osztály tanár a jelent
kező tanulót az igazgatótól nyert felvételi jegy alapján az osz
tálykönyvbe beírja, s a befizetett tandíjról szóló nyugtát ellen- 
jegy«-

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

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








