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üc Logy addig is, mig minden kútfők felhasználbatása mellett 
az eperjesi evang. fötanoda részletes története meg fog irathatni, az 
érdeklett közönségnek, különösen pedig ez évi jubileumi tisztelt ven
dégeinknek a Collegium viszontagságos múltjának habár csak vázla
tos rajzával is kedveskedhessünk: a jubileumot rendező iskolai gyUlés 
czélszerünek látta kinyomatni azon vázlatot, mely három évvel ezelőtt 
a végett készíttetett, hogy angol nyelvre fordíttatva az „Ausztrá
l iai bazár" akkoron ogybegyUjtött szépszámú és érdekes tár
gyait Melbourűeba kisérje s intézetünket az ottani részvevő közön
séggel, ha csak fövonásokban is megismertesse. Ama „bazár" 
terve ugyan, tölüuk nem függő okok miatt, fájdalom! meghiúsul
ván, feleslegessé tévé Austráliára nézve az azalatt t. Dallas Gyula 
és Pulszky Ágost urak szívessége által létre jött s kinyomatott 
„a short account of the College of Eperjes" czJmü angol fordi 
tást: de az eredeti magyar szövegre nézve azt vélte az isk. gyö-
lés, hogy kinyomatása által kedves dolgot teend a fötanoda azon 
barátainak, kik viszontagságait dúsabb forrásokból nem ismerik. 
Fogadják tehát e vázlatot jó szívvel s meg ne szUjijenek érdek
lődni továbbra is azon hazai protestáns ösintézct iránt, mely an
nyi 8 többnyire áldozatteljes küzdelmek közepette sem téveszté 
cl soha szeme elől eredetileg kitűzött fő-ezélját, az evangélikus, 
hazaíiui s huii.anistikns nevek-s és oktatást, s ahoz minden bi
zonnyal ê i.tAu is hü maradand. 
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Az eperjesi egyházkerületi evang. CoIIégíum tör
téneteinek vázlatos rajza. 

Jó hároiDSzáa éve miiU már annak, hogy Eperjesen a Refor-
matio éveiben evang. kí)zség alakulván, egyidejűleg városi (Icmi, 
8 nem sokára latin iskola i» támadott. Azóta íu embernyom tüiit 
le az emberiség küzdelmes történetében, s valamint összes drága 
hazánk, íigy szintén az állam » egytóz sorsát váltig o»ztó Eper
jes is 8 kivált annak evangelfkus községe és íntéaotei több gyá
szost, mint ön'cndetest láttak cs szenvedtek. Mutatkoznak a viszon-
lagságdús, hosR/.* idő alatt bizonyos kiváló 8 fordulati pontok, 
melyek a kisebb időközöknek tennéazetes batáraí, Coltegiunuink-
ra nézve különösen az IGGÍj. 1711. 1785. 1850-ki évek, melyek 
tanodánk történeti folyamát, keresetlen módoD, öt időszakra oszt
ják: 

l-ső Időszak, 1534-fől—1665-ig. Béfcés alakaUs, 
csendes működés. Nálunk köztudomásű dolog, hogy vala
mint az erdélyi, î gy a fclsömagyarországi városokban, melyeknek 
lakói kivált mint kereskedők és roesteremberek, Németországgal 
BÜrübbeo érintkeztek, — korán ismeretesekké lonik Luther egy-
házjavitó tanai, Így I.öesén, liúrtfán, Eperjesért, Kassán. Itt Eper
jesen már 153i-bau volt evang. község Erdéljfi Antal, (Antonius 
Transilvamts) prcdikátoital, — kit követtek Belsius Benedek Hie-
lonymns György és Fáber János lelkészek. Hogy a község nem 
lehetett csekély, kitetszik már abból is, hogy 1534-ben már gym-
nasiummal is dicsekcdlictclt, melyben az eb mi tanitókon kivííl lega
lább két, söt három tanár működött s a városi pénztárból f/.ette-
tett, úgy, hogy a Bártfiiiak, iskoláikat rendezvén, 1534-ben az 
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Eperjesiekre liivatkoznak mint élö példára; kitetszik továbbá ftn-
nan is, hogy laoáiokúl, kivált igaziatokul hír-neves és sok-
Bíor kUlfölui férfiak hivattak meg « c meghívásnak szívesen is en
gedtek, így lő40be« Werier György, siieslal tuctós, vaJa « ta
noda Igazgatója, kit tndománya es jelleme nem Bokára oly ked
veltté tett, hogy eperjesi flenátorrá lön megválasztva, végre mint 
1 Ferdinánd király liive, kamarai tanácsossá és a sárosi várban 
várnaggyá kinevezve. így az ekSbbinek utódja és v^e , később 
kamarai íiscus, Torda Gelei Sigmond 1560; igy magister Walter 
Ferenci Borosztói, Kail Gyírgy 1580. siiesiai, magister Bocatius 
János (poéta lanreatus) 1582, lusatiíii sxUletésü férfiú; nem külön
ben a k«\clkczö század eJsö felében mag. Golcz Dániel 1009. 
neumarki, Bioei Emo Palatinatusi, mag. fflattltaeidesz János 1G51. 
morvaországi tudós jeles tanár és igazgató. Voltak azonban híres 
igazgatók honfiak is felesen, mint Orbán 1566-ban, eperjesi, Fa-
binyi Lukács, 1570^, poprádi s ennek fia Miksa, Wá§,ner Jakab 
beszterczebányai, Scnltety Szörény 1590., Zólyom-Icholai, mag. 
Rohács Menyhért 1600, íliuróczi, Kosimann János, 1612, báitfai, 
— Ledwess Kristóf 1618, zólyomi, — Járosek Cyriak 1630. Vár
aljai, Seredy János 1631—44, nagy-sárosi, — Dűrner Samuéi 164H. 
K. szcbeni, — Horváti András 1656, peremi és mag. Báyet Já-
BOS 1662, eperjesi születésű férfiak, kiknek életrajzát az 18)30. 
31. 34-ik évi cüllcgiunii programmok tartalmazlak. A második tanár 
c o n r e c t o r n a k , a harmadik pedig sub rec to rnak neveztetett. 

Ai eperjesi község, Bártfa, Szebcn és N. Sárossal egyetem
ben képezte a Sáros-megyei 4 városi esperességct (fratcrnitas to-
trapolitana). 1549 körül már Lőcse és Kassa is ide csatlakozik a 
aláirja azon hitvallást, mely az Agostainak alapján 'gii.atilng itt 
Eperjeseo lőn nicgalapitva és L Ferdinánd királynak benyújtva, 
ki azt kegyesen fogadá s az ily evangel. hitnek követőit üUlöztet-
ni cltiltá. Ilyen cgyliáznicgyei gyűlések — 'siiiatok — (mint akkor ne
veztettek), gyakran tartaltak Eperjesen, igy máu 1546, az isko-
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Iák rendezésének tlgyébcn, továbbá 1549 kÍ7Ul, 1579. 80. 83. 89, 
93. 95. 1602. 9. 15, kivált 56, a hol 22 canon lön megalapítva, 
mely hiteles másolatban a CoUegium könyvtárában még megvan, 
&i eredetije pedig a városi levéltárban, 

A XVI. század vége íelé a városi lakosság java, söt legnagyobb 
része a városi tanácscsal egyetemben evangel. hitű vala. A mostani 
r. kathol. parochialis templom (Sz. Miklós) a német ajkú evang. 
híveké volt, a mostani g. e. püspöki templom a tót ajkuaké, a 
magyarok számára új templom építtetett 16:j7ben, mely is a mos
tani evang. szeategyhá:*. Sáros vármegyében pedig 70-nél több 
cvang. a n y a e g y h á z számláltatott. 

A reformatío diadal-örömmel tllhctte meg 1617-ben évszáza-
di'S jubileumát, s ez volt vinigzásának, hatalmának s dicsoségé-
totöpontja itt és az egész országban. De épen ekkor lép fel Páz
mány l'éfcr, esztergomi érsek, a nwír megerősödött Jezsuitákkal s 
kezdődik a mérges reactio, kezdődik a százéves harcz a polgári 
és vallásos szabadságért. 

A Bocskay-fclkelés idejében 1604 — 6, Eperjes a háború 
által, egy kis ütközetet kivéve a Hajdúkkal, csak közvetve szenve
dett, a beállott drágaság, éhség s az innen eredt betegségek miatt. 
1609-bcn Homonay Bálint nvngfalanifá a vidéket. De a város 
megkíméltetett a Bethlen Gábor alatti támadás korában is 1619-29. 
Rákóczy György hadai 1614 foglalták el Eperjest; épen ekkor 
dühöngött a pestis is, nagy számú népet ragadva halálba. 

Il-ik Időszak, 1665 — 1711. Harczok. 1660. körül 
mgr Horváth János, mgr Báyer János s mgr Zabanlns Izsák alatt 
oly nagy volt az Eperjesi gymnasiumban a tanuló ifjak száma, 
hogy a régi iskola épületébe már alig fért be. S ez vitte Báycrt-
a különben is dicsvágyas férfiút, azon gondolatra, hogy czélszcrtt 
volna Eperjesen nemcsak nagyobb mérvű iskolaépületet emelni, 
hanem áltáljában a felső magyarországi evangélikusok számára, 
egy nagyszerű anyaiskolát. Kzen eszmét Báyer legelébb is a vá-
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ros akkori tudós fóbiiájával Wéber Jánossal közié; s nem sokára 
a város és Siírosniegye előkelő evang. férfiai ez ügyben Ang. 11. 
és 20. 1665-bcn már nyilvános tanáeskozmányokat tartanak, s he
lyeselve az eszmét, eliiatározzák, hogy a felső magy. orgi Rende
ket, megyéket és városi községeket egy Nov. 18-kán Kassán tar
tandó közgyűlésre íelbivják, mely az ügyről döntöleg végezzen. 
S e gyűlés, melyen főurak, megyék s városok követei szép szám
mal megjelentek, *) valóban meg is tartatott és a főiskola felál-
lilása Eperjesen e szavakkal el is határoztatott: „ In honorem 
Dei, religioiiis cvangelicae salutarcm propagationem, nec non po-
litiei (világi rendűek) status uberius incrementum, certum Collegium 
Bcholastieum, in quo praeter artcs iiistrumcntalcs, praecij uae quo-
ĵue facultates superiores, tnm scicntiae tam theorcticae, qnam 

practicae ex professo tractarentur, ín 1. r. Civitate Epeiiessiensi, 
tamquam loco intentioni huic nosfrae commodissinie deservicnte, eri-
gendum, et per viros eruditione ciaros, ac in omnigena rei litera-
riae cognitionc vcrsatissimos contiimo regendum et gubernandum 
decrevimns. " — A nagyobb mérvű, leendő költségek fedczbeté-
sére, a szabad felajánlások- s aláírásokon kivül, országos kére
getést rendeltek cl, Magyar s Erdélyországban, sőt még a kül
földön is. •*) 

A gyűjtés eredményét különféle források így adják elő: Ma
gyarországi és Erdélyi kéregetésből („mendicatio") 30,000 magyar 
forint; külföldről kivált Svédországból 20,000 ft; Keczer családtól 

*) A főbbek ezek: Gildnyi Jiaoa, mint gróf TökSIyi IstvKn kcpviseliíje, 

Osgyini Bakos Gábor, Táikánji Islv. maga személyében, Keczer An

drás Zemplén megye, Desewffy Ferencz s Keezer IMenyliéi-t Sáiosme-

köretei, Madarász Márt. kaisdi, Gosnoviceuiis Máty. lőcsei, GriíiiwaUI 

Salamon bájtfai, Gúth Dániel eperjesi. Sleiner Mátv- szebeni, Ilciden-

reioli késmárki, llécxey János N. bányai küldöttek snt. 

**) A kcre^etűsi megbi/.ú s ajánló, 13 |iecscle:t levél a egy kisi:yo!czadrét 

•egély gyűjtő könyveciUe eiedctije künytiáiiinkban őri;:eik. 



— 8 — 
összesen 10,000 ft. Tarkányi István — 9000, Wittnyédy István-
6000, Dessowffy Ferencztöl 1000, helybeli kereskedőktől 1000, a 
czéhektöl 677, a városi tanácsnokoktól 1760, a választott község
től 950, Sartorius János helybeli lelkésztől 360, egyes nemes 
uraktól hol 600 hol 200 ft. sat. Az összes töke közel járt a 100,000 
fthoz, azonfelül 2 falu (Rajatba, Mochnya), egy puszta s termé
kekben is nagy mennyiség. 

April 6. 1666-ban történt az alapkőnek ünnepélyes letétele 
R gyorsított munkával, (csak körakóknak 300 tallér fizettetett he
tenként), — a kormány s kathol. clenis ismételt tiltakozása da
czára, (mintha a mieink engedély nélkül Akadémiát akarnának 
emelni, — mire alaposan feleltek.) — l ' / j év alatt egy 24" hosz-
szú, 19" széles, 8* magas, emeletes négyszög, mintegy 18 te
remmel tágas folyosókkal a főntczán fel is épül, Oct, 18, 1667 
felavattatik, s részletes szervezés szerint, melynek eredetijét még 
bírjuk, a tanitás megkezdetik. 

Szervezése az eredeti jegyzőkönyv szerint a következő vala: 
Kormányával 6 megyei és 6 városi „Inspector" volt megbízva, 
kik az összes pártfogóság gyűlési egyetemének vagy az általa ki
nevezett bizottmánynak tartoztak eljárásukról számolni évenként. 

A t a n í t á s r a nézve 10 osztály (Classis) lön felállítva, 
l-ső A lphabe t a r io rum, három alosztálylyal három tanító 

alatt (Simonidcsz Ján. Hadik Miki. Szép Ján.) kik a nagyobb de
ákok sorából a rector által választattak, alnmnialís koszt mellett 
16 íl. évi fizetéssel. 

2-ik P r inc ip i s t a rum, vagy Donatistarum „tanítója szüle
tett magyar legyen", szintén a nagyobb deákok kőzUl, alumneu-
mi koszttal és 60 ft. évi díjjal' és szállással. (Sárossy Márton és 
Jankovits János.) Tantárgyak: vallás, latin s magyar ny. elemei, 
és számolás. 

3-ik Grammat i s ta rnm, vagy etymologistarum, kik a latin 



nyelvtan mellett, már a görögöt is kezdik tanulni; tanítója szintén 
magyar (Szánthó András) fizetése mint az előbbinek. 

4. S y n t a x i s t a r u m , „tanitója legyen született német" fize
tése mint az előbbinek, s szintén „ex numero Alumnorum." 

5. P 0 e t a r u m, rendes tanárral (Michaelis Pál.) kinek fizeté
se 100 fi. 3 köbül búza, 6 kb. rozs, 12 fí. fapénz, köteles a 
87.áiutant is tanitaui. 

6. Rlietornm et nratornm, rendes tanár (Lazy Ádám) 
ki a latin rbctorikán kivül az egyetemes történelmet is tanítja; 
fizetése 125 fí. 3 kb. búza 6 kb. gabona, 12 ft. fapénz és Már
ton napján Collccla a városban. 

7. Logicorum, tanára Ladivei Illés, tanit logikát, spbae-
rikát, görögöt, tlieol. polemikát; fizetése 200 fi. 3 kb. búza, 6 
kb. rozs, 12 ft. fapénz s húsvéti CoUecta. 

8. Phi losophorum prac t i corum, cnm história, geogra-
phia et theol. polcmica (Zabanins Izsák.) fizetése nincs kitéve a 
jegyzőkönyvben, de ügy látszik annyi mint a következőé. 

9. Pbys ico rum et Metaphysicorum, cnm theologhi 
polemica (Pancratius = PODgrácz Mihály tanár) fizetése 300 ft. 3 
kb. búza, 11 kb. rozs. 

10. Theo logornm, cum linguis orientalibus, tanára 8 egy
szersmind igazgató Dr. Pomarias Sámuel, Magdeburgból ide hi
vatva, kinek fizetése 400 birodalmi tallér, 6 kb. búza, 24 köb. 
rozs, 2 bordó bor, 10 hordó sör, 25 tallér fapénz és tisztességes 
szállás. — Volt tehát összesen 6 rendes tanár és 7 praeceptor. 

Megvannak még ugyanazon eredeti jegj'zökönyvben az akkor 
hozott i sko la i t ö rvények is, melyeknek első része 21 pontban 
a tanároknak, második része pedig 7 pontban a tanulóknak szól. 

Mindjárt az első évben nagy számú iQuság gyűlt egybe 
ezek közt gróf Tökölyi Imre, báró Nyári Ferencz, báró Petröczy 
Miklós, István és Imre, b. Pongrácz Ferencz, Wittnyédy Pál, 
íscniscy, Sárosy, Szirmay, Görgey, Izdenc/.y, Zombory s számos 
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má.9 nemes családok ifju sarjí),(lékai. Az első kazvizsga 1668.iki 
Oct. 10. tartatott meg, roppant közönség jelenlétében, mely alka
lommal színi előadás is történt a Collegiumban, holott is az árra 
kiszemelt ifjak Ladiveraek „Elcazar constans" czlraü czélzatos da
rabját adták. Legközelebb évben, szintén közvizsgák alkalmával 
„Papinianus tctragonos" czímü darabbal léptek fel, melyben ka-
tholikusokat sértő jelenetek is fordulván elö, sok bajt okoztak 
mind a szerzőnek (Ladívernek), mind az iskolának. A felébresz
tett ingerültséget nevelték még a hevesen polemizáló nyilvános 
vitatkozások is, miket a kassai Jezsuiták részéről lG70-bcn egy 
formaszeriuti kihívás követett, melynek Zubanius Izsák engedvén, 
megdisputált Zambor Mátyás Jezsuitával keményen. 

Az elkeseredés nöttön nőtt kivUl̂  de belül is több ncmü kel
lemetlen súrlódások támadták úgy hogy Pongrácz tanár kilépett. 
Pomarius is panaszkodik, hogy az első lelkesedés hiiledczui kezd 
a pártfogóknál is. Annál többet remélt és mert az ellenfél. 

Bársony György nevű szepesi prépost már lG71-bcn nyilván 
megtámadja a protestáns PiCndck alkotmányos jogait; s ugyanazon 
évbcíi Máj. 23. Eperjesre jön Spanlkaa, császári tábornok, a ssto-
molnoki bánya-administátorral, püspökkel, kanonokkal és jezsui
tákkal s a városházán kijelenti, hogy a törvénytelenül épített Col-
legium király^ -magtárnak fog elfoglaltatni. Délután Hütttü őrnagy 
a CoUcgium kulcsait köv teli. Pomarius hasztalan vonakodik, 
cseng: a lefoglalást „die Desiderii" saját szemeivel kell látnia. 
Elképzelhetni az evangélikusok érzelmeit s az általános gyászt 
Eperjesen! A tanítás ugyan folytattatott a régi gymnasiumban 
még a következő évben is: de már Júliusban 1672-ben a Colle-
gium egy kamarai biztos által a Jezsuitáknak adatott át, kész re-
sidentiáiil. 1673. Márt. 8. gróf Volkra cs. tábornok jővén Eper
jesre katonai erővel s vele szintén fegyveresen Szegedy Lénárt 
egri püspök s számos Jezsuiták, — Márt. 10. késő éjjel, fáklyák 
mellett rohammal foglalják cl az evaug. iskolákat és templomokat, 
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leteszik az egészen protcst. városi tanácsot, számUzik az evang. 
lelkészeket és tanítókat, esak 2 napi veszteglést engedvén nekik 
a városban s esküvel kötvén le őket, hogy többé magyarországba 
vissza nem térnek, banemba mint katholikusok. 

Ez már rettentő csapás volt az egész városra nézve s vala
mint itten, úgy az összes evang. Rendeknél általános elkesere
dést szült. Pomarius Márt. 14. előbb Szepes-Váraljára, veje Bayer-
hez vette útját, GO tanulótól kisértetve, azután Wittenbergbe, hol 
is megirta az Eperjesen történteket ily czim alatt: „Acta tragica 
de fo rmat ion i s Eperiessiensis 1G73." Ez év óta 9 éven át meg-
Bzlint Eperjesen minden evang. tanítás és nyilvános isteni tisztelet. 
Csak Laurenti János volt-tanár a Syntaxisban, visszatérve szám
űzetéséből, tanitgatolt néhány nevcndéket magánosan. 

Az alatt kitört a polgári háború Tökölyi Imre vezérlete alatt 
„pro Deo et patria", s ennek hadai, — a Kuruczok hatalmukba 
hozván a várost, visszahelyezik az evangélikusokat: de a nagyobb 
haddal ide sictett Kopp cs. tábornok a várost elfoglalván, mindent 
ismét a katholikusok kezébe juttat. lG79-beii a kiütött pestis 3000 
lakost ölt oda — a városban. 

1682-ben Augu. 17. Eperjes Tökölyi ostromló seregcinek 
magát megadván, az iskolák és templomok az evangélikusoknak 
visszaadatnak, a jezsuiták kiűzetnek, a CoUegium megújittatik, a 
tanárok visszahivatnak, a többi közt Ladivor mint igazgató. Tö
kölyi Imre Tályai két szöllőjét adományozza a CoUcgiumnak, né
melyek szerint Rimaszombat városa jövedelmeinek is felét. Meg
kezdődött tehát a szellemi működés nagy buzgósággal újra. La-
diver, ki már azelőtt adta volt ki Logikáját, most megirta „Sum
ma metaphysicae aristotelicac" czimii kézi könyvét, Schwarez Já
nos bölcsészeti tanár pedig ily czimü irányzatos színdarabot „He
léna Menelao reddita." 

Fordulván a harczi szerencse koczkája, Eperjest már Sep-
temberben 1685. a császári hadak foglalták el, de az evangéliku
sok nem hántattak. 1G8G. Apr. 2. mcghalálozott Ladivcr Illés 
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igazgató, kit hogy mennyire bccslUtek a mieink, kitetszik abbíü 
is, hogy tetemeit a parochialis nagy templomban takarították el. 
Helyébe SclnvarcB János, eperjesi fi választatott igazgatónak, ki 
azoubau hivatalát csak egy évig folytathatá. 

Az 1687-ik év jl^anis a leggyászosbbá vált az itteni s vi
déki evangélikusokra nézve. Gróf Csáky István cs. tábornok és 
biztos Fcbr. 7, Eperjesre jővén, ax evangélikusokat, mint a kik 
Tökölyivel tartottak volna, templomaik és iskoUiik birtokából ki
veti s számukra a városon kivUl a nagj- hídnál, a hóhér és ku-
t3'apcczérc'k szomszédságában jelöl ki belyot, mit a mieink mint 
meggyáláxót, elfogadni vonakodtak. Ezen általános csapást rüg-
töa követte az egyeseket illető míg borzasztóbb Üldözés, t. i. Ka-
raffa Antal cs. tábornok által feláUitott vértörvényszék (Lanien.-i 
Epcricssiensis) dühöngése. Azon tirügy alatt, liogy az evangéli
kusok a munkácsi kuruczokkal (Tökölyi embereivel) lázadási ö.xz-
szcköttetésben állnának, sokan azonnal, mások később clfogiitván, 
bebürtönöztcttek, irtóztató kínzások közt vallalíattak, kitérésre 
csáb itt attak, az állhatatosak a Collegium elölt lefejeztettek, azután 
neliányan közliiök felnégj'eltctve, a város 4 kap uján.il folakasz-
tattalí. E sors érte Márt, lóén Zinimermann 'Sigmond, llauschcr 
Gáspár, Baranyay Ferencz városi tanácsosokat, és Keezcr Amlras 
földbirtokost; Márt. 22. Keczer Gábor az előbbinek fia, Sárossy 
Márton, nemes Fleischaker Gyürg}' volt eperjesi biró, Medveczky 
Sámuel és Sehönleben György volt scnatorok végeztettek ki; Apr. 
16. nemes Feja Dávid a kínpadon halt meg; Apr. 22. ismét 5 fe
jeztetett le: Székely András, Kovács György, Berthóty János, Pa
lásti Gábor, mint Tökölyi volt hadnagyai, és Eadvanszky György 
földbirtokos; Május 4-én pedig négyen Wéber Frigyes, eperjesi 
jegyző, Bezeg György, Weber Dániel és egy levélhordó, végre 
Sept. 12. Fazekas és egy református lelkész, összesen 21 áldozat. 
Elborzadt az egész ország, s mert a befogások már a katholikua 
nemesekre is kiterjesztettek a nádor közbenjárására végre a ki-
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láíy szétoszlatta az egész vérbir6ságc»t, melyuek bírái, számsze' 
riut 13 többnyire idegenek valának. 

Az Üldözésnek azonban e» által naég nem lett vége. 1686-
tól 1705-ig megszUnt Eperjesen mind az evang. isteni tisztelet, 
mind pedig az oktatás. Scbwarcz igazgató elfogatván,. Slurány 
várába vittctett. Rezik, egy más tanár, Németországba, TUurn-r 
ba menekült s megirta a „Laniena Eperiessiensis" czimü munká
ját. A sanyargatott evang. község küldött ugyan követeket, ré
szint Bécsbe, kik közt kivált Seiedy János szinte 5 évig fárado
zott ottan bámulatos kitartással és buzgósággal, részint Csáky 
grófhoz, mint cs. biztos- és országbíróhoz, — mind hasztalant 
Nem jött semmiféle engedély, semmi vigasztalás s az itteni evang. 
község csaknem egészen elpusztólt. Mert evang. papnak nem 
volt szabad á városba bejönnie sem tanitás, sem keresztelés, sem 
gyóntatás, annál kevésbbé prédikálás végett, — s a mint Audti-
Cins ncvU lelkész 1693. egykor Schier evang. polgár házához ho
zatott volna be, a városi tisztán katholikus tanács azt megtudván, 
a lelkészt elfogatta, 8 hajdúk által rút szitkok és arczcsapások 
kíséretében a városból kivettette. A szomszéd Salgó és Szinnye 
falvakba jártak isteni tiszteletre az eperjesi evangélikusok, söt ezt 
is csak titkon és nagy óvatossággal tehették, de hitökhöz azért, 
kevesek kivételével, állhatatosan bük maradtak. Pedig a nyo
mor még sokáig tartott, semmi kilátással a szabaduláshoz mind 
addig, mig a „pro Deo et libertate" fölkelt II. Rákóczy Ferenci 
seregei elölt 1704-ben Dec. 4. megnyíltak a város kapui, 8 ez 
időre az eperjesi magistratus is máskép kezdett érezni. 

Ugyanazon év Dec. 7-én tartatott ismét evang. Isteni tiszte
let, ámbár csak egy városi v e n d é g l ő b e n , melyet a városi ta
nács, nem gúny nélkUl, e czélra átengedett. De már Jan. 2-án 
1705. Berthóty Ferenci, Rákóczy biztosa, Eperjesre érkezvén meg-
vigasztalá az evangélikusokat és nem hajtván Kolb jezsuita supe-
rior cllcumondásával, nekik a CoUcgiumot, mint sajátjukat, visz* 
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Bzaadatá, Ősszel a Szécsényi gyűlésből kikUldtitt xcgycB bizottmány 
pedig még a nagy 8 magyar templomot is. 

EögtSn új életre ébredett minden. A Collegiumnak 12 fel
ügyelője, mint kezdetben vala, raegválasztatott, Rezik Thurnból mint 
leendő igazgató, visszabivatott, új pénzbeli erő gyűjtetett részint 
ittbon, részint a külföldön. Rezik Márt. 21. beiktattatván, a ta-
nitást nagy buzgósággal megkezdi Ticzay Péter, Barías JáaoS és 
BotŐSX Hátyás collegákkal. 1707. fényes közvizsga a CoUegium-
ban, az evang. közönség örömteljes részvéte mellett. Ugyanekkor 
a Rosenbergben Apr. 3—10. tartandó 'sinatra a Collegium részéről 
követektil választatnak Sxinsay IBiklós, Btezinay János és Beiden* 
leich Jónás felögyelök, kik ott meg Is jelenvén, a Collegium ügyét 
a Rendek szivére kötik s a 'sinat az V. és XXIV. határozatban 
a felsőmagyarországi Evangélikusok ezen fötanodájáról aként ren
delkezik, hogy a ha t -vá ros i S u p e r i n t c n d e n s t a Collegium 
felügyelőjévé teszi, a magyarhoni protestánsokat scgélyzésre szó-
litja fel, s Knnann Dániel, dnnáninneui Supcrintendenst és Pe-
hoiszky Sámuelt kéregetés végett a külföldi fejedelmekhez küldi. 
(Ezen követek megfordultak ugyan XII. Károly svéd királynál, 
ki akkor Mohilewben volt, de tőle biztatásoknál egyi bet nem nyer
tek, azntán egy egész éven át másfelé is utaztak, de a háborús 
idők miatt nem boldogulhatván, 1709. Scpt. 1. Máramiirosou át 
hazaérkeztek.) 

Azalatt Eperjesen a Collcginm bel- és klilligyci az evang. 
Rendek egy tanácskozmányában 2ö pontb. részL-tesen rendeztettek, 
6 Rezik mcgirta a Sept. 12. tartandó közvizsgákra fájdalom! utol
só programmját, mert a nem sokára az az egész országban dü
höngő pestis Eperjesen is elhatalmazván, elragadta más tanárok
kal együtt Reziket is, annyiban boldoglandót, hogy az evangéli
kusok ügyének csakhamar bekövetkezett balra fordultát látnia nem 
kelletett. Eltemettetvén a magyar templom mellett, ezen epita-
pliiumot nyírJ: „Ple MorUYr, Charae posterltatls DIrcCtor! (1710.) 
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Ill-dik Időszak. 17101785. Exilinm. 
Miután l\!ikóc7,y felkelése Romhánynál legyőzetett, 8 az or

szág a Szatljmári békekötés által némikép lecsillapittatott volna: 
meg nem szilnt az evangélikusok üldözése, névszerint a felföldön 
fi kiválóiag a jezsuiták által Eperjesen. — Megszállván 1710-ben 
Nov. végén Eperjest a csász. seregek s a mieink látván, hogy a 
magyar örscrcg sokáig ellent nem állhatand, katholikus polgár
társaikkal oly szerződésre lépnek, hogy készeknek nyilatkornak 
nekik mindent viszaaadni, ha ök ismét az evangélikusokat a ma
gyar templom és Collegium békés birtokában s vallásuk szabad 
gyakorlatában meghagyják. Ez mindkét részről elfogadtatván, 
Dec. 9. követek küldetnek Winnond cs. tábornokhoz a szomszéd 
Sebesre, kik a város maga megadását felajánlják, ha a tábornok 
a többi katonai 8 polgári kedvezmények mellett, a felebbi szerző
dés megtartását biztosítja. Mit miután ez a császár sanctiójáig 
tnegigért, másnap előtte a város kapui megnyílnak s Bécsbe a 
eanctio kieszközlése végett, követek küldetnek. E részben tehát, 
úgy látszott, bekövetkezett a béke, de a városban általános volt 
a gyász, mert a pestis a lakosságnak feIét pusztította el az 1710 
év folytán. Ekkor érkezett meg az újonnan meghívott Collcgiumi 
igazgató, fflatthaeides Sámuel, flresen találván a CoUegiumot, de 
miután az itjúság lassanként ismét bc-bcgyülekezett, a tanítást, 
noha balsejtelmek közt megkezdé s jövő év Sept. l-ig szcrcncsé-
Bcn folytatá. Híre járt ugyan már az 1711 év tavaszán, hogy 
az evangélikusokra nagy csapás vár, de csak Jún. 25-én érkezett 
le kérelmökre Eleonóra kormányzó özvegy császárnétól a válasz, 
hogy vallás-szabadságukat csak a Soproni 1681 és Pozsonyi 1687-
iki megszóritó törvények értelmében gyakorolhatják, vagy is, 
hogy templomuk s iskolájok csak a külvárosban lehet, a belváro
si magyar templom pedig 8 a Collegium a jezsuitáknak kiadan-
dók. Matihacidcsz igazgató s a többi tanárok, miután a közvizs
gák bcvégcztével az ifjúsággal egycteniben a magyar templomban 
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az úr vacsorájával éltek volna, kescrtt küiiyhullatások közt hagy
ják el hosszú-hosszú időre a Collegiumot. — Sept. végén ugyan, 
is, Pálfy János a nádor, Eperjesre érkezvén, személyesen adta 
át a katholikusoknak a CoUcginmot a templommal együtt, az 
evangélikusoknak pedig a nyugati külvárosban jelölt ki 94 öl hosz-
8ZÚ és 56 öl széles helyet, hol templomot és iskolát, de csak 
fából építhessenek. Még ez ellen is tiltakozott Külb jezsuita-
mint helybeli plébános, de a nádor által megróvatott, söt a csá
szári udvartól is jött két rendbli parancs, mely az evangélikusok 
háborgattatását a nevezett helyen, egyenesen tiltá. De a jezsui
ták gyttlölsége nyugodni nem tudott s titokban és nyiltan fanati
zálta a városi és megyei közönséget annyira, hogy 1714-ben Máj 
30. Kolb intézkedésére 20 katona s rajongó pórnép rohaná meg s rom-
bolá sz étaz új épületeket, préda gyanánt vivén magával az építési 
anyagot is, mintha ss^átja lett volna. A mieink keserves panaszára 
jött ugyan Júl. 12. királyi parancs, mely a szabad isteni tisztele-
lot 8 az épületek új felállitását mcgengedé, hanem minden kárpót
lás nélkül. Azonban a jezsuiták kimeritvéu a polgári hatóságok se-
gélyzését, ráveszik B. KrailiBg eperjesi térparancsnokot, hogy az 
építkezés, mint a közel álló puskaporos bástyára nézve veszélyes 
ellen tiltakozzék. Ezen argumentum kiforgutása a mieinknek 
eok idejökbe, nagy fáradságukba és 3000 ftjokba kerUlt. Ea 
Időkről ezeket irja szegény Matthaeidesz igazj,'ató: „Sub dio, 
ubi nec caput declinandi locus ciat, liyeme durissima ad pru-
nas, acstate calídissima inter virgulta, ac denique sub tcntoriis, 
inter Icctionum inquisitioues, studiosorum accusationes, ex uno ho< 
spitio ad alind depulsiones et alia millc incommoda munus deman~ 
dátum gcssi." — 

Felépíttetvén végre a templom és iskola ugyanazon helyen 
és fából , az eperjesi evangélikusok, kisebb faggatásokat tekin
tetbe nem véve, száműzetésükben mintegy 25 évig békében ha
gyattak. Matthaeidesz itteni lelkésznek hivatván meg, az iskola-
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tói, melynek niartyrjii vala 1721-ben búcsút Vett. Helyébe az 
eddigi Conrector, Toperczer Péter Pál lett Rector, ennek 1726 
történt halálával pedig Ihnáty György egészen 1730-ig — a mikor 
Í8 Héthársra papnak hivatván meg, oda költiizött. Ennek utódja 
Sartorias Dániel egy év múltával szintén lelkésznek választatván, 
helyet engedett a sokáig mellőzött Longay Jánosnak 1732—48-ig. 
A tanárok gyakori változásának oka, úgy látszik, a nagy sze
génység volt, holottis a Rector fizetése nem tett többet mint 90, 
a Conrectoré pedig 72 ftot. 

A superinteudentialis cgjházlátogatáskor Ambrözy György su-
perintandeus alatt 1742-ben feltűnt, hogy 30 év óta a vidéki ne
messég az eperjesi cvang. iskolák kormányzásában és segélyezé
sében részt nem vett, söt hogy a helybeli tót egyház is megfonta 
tőle részvétét, most azonban hozzájárulni kivan; a vidéki nemes
ség ugyanazt ígéri. Erre 7 békés év következett s az ej)crjcsi 
gymn.'isium ismét gyarapodásnak jndúlt. 1748-ban Fábry Gergely, 
„poéta laureatus", liivatik meg igazgatónak s nehéz hivatalát a 
bekövetkezett íij sanj^nrgatások közt, ernyedetlen buzgósággal vi
szi 17G9-ig a mikor is „Director scholarnm" czimének megtartásá
val helybeli tót lelkésznek, 1774-ben pedig supcrlntendensuek lön 
megválasztva. 

Az intézetnek újbóli felvirágzása, ismét felkölté az itteni Je-
zsuiták gyűlöletét, kik mind addig nem nyugodtak, mig 1750 a 
kormánynál kivitték, hogy az eperjesi a k a t h o l k u s iskolák, mert 
áltah)k igy neveztettek, csupán csak g r a m r a a t i k á l i s o sz t á 
l y o k r a szoríttattak, s Fábry Reetor és Doloviezeny Conrector, 
az illető ifjúsággal egylitt, kénytelenek valának a várost ide 
hagyni. Azonban csak rövid időre. Mert az eperjesi két község 
Récsbe küldött követeinek (fflazsáry és Pnlszky Sámuel) már Jiiii. 
30. u. a. évben sikerfiit kieszközölni oly udvari rendeletet, mely 
szerint a grammatikálékon kivUl a philosopln'a s theologia tanítása 
is megengedtetik, ha azt az evangélikusok pénzereje győzi, „sine 
adgravio contribuentis plebis." Mire számos és tetemes új alapit-
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ványok történnek a helybeli és vidéki ]):irtf<i;;(')sjlj;- i*észéröt (ket 
Pulszky adott 5000 it., Színnay Adnm -ttOO-, S/.iirniay Mcnyhéi-t 
1000, Dessewffy Tanfcís 4(XX), Pottluifr»y:»y Aiidr, ltK)0 ftot) ter-
raesztménjckljeii Í8 CX kiTboI ímtott alá: A/, iskola kiéjiitésére pe-
diĝ  a szükséges anyag' és ki»It»ég> Ezt trt!>j:tndvi»n a jezsuiták j 
x'tj bosszúra lobbannak, s míndeiit elkCtvetuek, liogy a legfelsőbb 
engedélyt s az új építést nicgliiiisttsák. Mert ainiak ííac/.ára, hogy 
egy iijabb (Jul. G* Itöl-bcrt) kir» rendelet a miilt évi engedély 
akadályozását tiltaiiá, rábeszélik a városi taníiesot, hogy (habáí 
hamis) erólyes vádakkal téi»jea fel az Akadémiá t teAezo s az 
adózó népe t iij tertiekkel sitjtó akíttholikusok ellen. S valóbart 
találkozott két nyomomlt polgár, ki erre letette a hamis íískUt.— 
Csak nagy l)ixjji*l 3 ákhrzjittal sikeiUft a jKirtfo^óságnak Szétosz
tatni a kir. udvarnál rt gonoszlelktileg támasztott hrtmís vádakat* 
A rajo-ngó gj-ühlletnek jellem/.ésére, tneíy a Váíosbaíi aZ evang* 
lelkészek és tanítók ellen uralkodott, s'zolgáljon a következők fel
említése: evang. psipnak vagy tanítónak a belvárosba jímní semmi 
szín alatt nem v^lt szabad; a halottak a kapu eleibe vitettek ki 
s a kíséretet ott vette által &i er* lelkész j a stólát eiöbb a ka-* 
thol. plébánnsnak kellfftt lefizetni, ugy aztán az ev. lelkésznek is 
adni valamint tetszés szerint. Megtörtént, hogy Husz János tanár 
télnek idején a belvárosban kezdte a kis fiukat tanítani, — rög-
tön elfogatott, betömlöezcztetett s csak m l̂sfél év múlva szaba
dulhatott ki< 

Május 30. 1 Tődben PotthttWyay ítidíás és DesSewffy Tamás 
vidéki felügyelők jelenlétében, tétetett le a réginek helyén a kül
városban az új i sko la i épü le thez a kőalap; maga a 7 terem
ből és tágas folyósókból álló ískolaház fából volt építve. A táp
i n t é z e t meghagyatott a belvárosban a Haas- fé le házban, 
melyet Des»ev f̂ly Tamsis megvevén, az iskolának ajándékozott; 
mely birtok azonbati szintén nem maradt gyakori és keserű meg
támadások nélkül, kivált 176.3, mikor leégett és a város a bcfe-
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űést tiltani akarA, és 1773, mikor egy szomszéd házzal gyarapo
dott, miglen II. József császár, kihez Kassán létekor a mieink 
folyamodtak, (Fcjérváry Károly, Pulszky Dán, követek által) a 
húsz évi faggatásoknak e részben véget vetne. 

Az alatt a külvárosi iskolák sem maradtak új meg új gya-
nusitgatások és bántalmak nélkül, minthogy az evangélikus ren. 
dek által mind inkább és inkább pártoltattak, 1758-ban kertlleti-
leg rendeztettek (Fischet Illés superintendens elnöklete alatt) s 
még erdélyiek által is látogattattak, mi elleneinknek sehogy sem 
tetszhetett. 1763-ban Flaschkay Jánés szepesi kathol. prépost el
nöksége alatt, néhány városi, szintén kathol. tanácsnokból álló 
küldöttség vizsgálván a kormány rendeletéből a katliol. iskolákat, 
vizsgálatát az evang. iskolákra is kiterjesztendöuck vélte a jelen
tésében el nem mulasztá gyűlöletesekké tenni ezeket a kormány 
előtt, folyvást Akadémia létesitésével vádolván az Eperjesieket. 
A k<»rmány maga azonban békében hagyta az iskolát s ÍTÚCK óta 
csak azt kívánta, iiogy az általa megszabott rovatok szerint küldje 
be évi jelentéseit, niit ez meg is tett. 

Azonban belső súrlódások s panaszok sem hiányoztak, súr
lódások a vidéki és helybeli felügyelők, a két liclybeli evang. 
egyházközség, s magok a tanárok közt is; panaszok az inség g a 
kimaradó kamatfizetések miatt. Eaek kiegyenlítésére kétszer kül
detett ki superintendentialis bizottság, 1766—7-ben és 1770, ez 
utóbb évben Fischer Illés és Dessewfty Tamás egyházkerületi elnökök 
alatt. Új felügyelők választattak, a lelépett vagy elhalt tanárok helyé 
be újak hivattak meg. Ekkor Írattak össze és vizsgáitattak meg az 
alajMtványok, melyek a legújabb gyűjtésekből 17,(XX) ftot tettek, 
de rendetlenül kamatoztak, miért is a kamatok befizetése szorgal-
maztatik. Végre új rendszabályok dolgoztatnak ki, az iskolai tőr
vények reformáltatnak s az elégületlen Chrasztina búesünélktíli el-
távoztával Carlovszky János hivalik meg igazgatónak Késm;irkról, 
mint jeles theologus. 

Ezen belső súrlódások közepette, Jún. 7. 1770 tíirtént, hogy 
2* 
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lí. József esászár, katonai sKerníet fcirtvíi SóvAr és Knyi'czr^é 
tözött, véletlenül a TarcTca ladlett Ei>erJo)H-e Iovaííi)háw^ Albert 
szász berezeg, KiltíCZ. é» Nosztícz touácíWiök tfaéictébeu, inegli> 
togatá az eperjesi evangefikiTsok külvárosi fomproui.-ít és iskoláit 
s itten az oda. siető Kriebel János fleíéfe Félkész tolKticsíása nieP 
lett, nagy részvéttel tudakozódik é» értesül az awnjit szenvedett 
evangélikusok álIapotjilr6L A n&gjohh tantífó ífju»»g künn lévén 
a szemlénél, csak az elemi Hevendékek üdvözlik a császárt, sziii 
torokkal kiáltviin: „gi-iifíssíma praesentia!" és; mikor Ifáví̂ zjiék, 
„bonc ctmi DeoP 

S talán épen ezen császári látogatásnak kőszönbefnet I«g-
többet az eperjesi evangélikusok, küíőnosen l»ogy ezután békéT>e« 
hagyattak, hogy a tápintézetí é» a afzwnszéd ház WrtokábaB meg
maradtak,, hogy nuutáo a Jezsuiták rendje eltöríjltefett (1T74), 
szabívdultak legnagyobb eílcnciktöl » az ösí CoUcgfuuj, vísszasze-
rezbetése kiláti'töba tétetett, 

A jobbra fordult viszonyok mclfctt nem bfányoztak pártfo
gók, kik az eperjesi egyházkerületi iskolára tetemesen adakoztak, 
különösen DessewfFy-Péchy Anaa 20()0 ft.,. Sárossy László 2000 ft., 
üjházy Dániel lOOO ftot, a két utóbí« stipendiiTmoki7i> ügy szintén 
Résch-Kuksz Rosina lOa aranyat,. Watteitbwr Jakab 450 ftot, Résch 
Éva 250 ft. A tanulok száma 380^-a cKieíke<íetí. De gyász is 
érte az is'kolát a jeles cs b»zg(> De^ewffy Taitós halálával 1773--
ban; *) elhalt Fábry Gergely is núat SupCTintemlens é9 Kriebel Já
nos német lelkész 1778, 

1780-ban meghalálozrán Mária Tfteresía,. József császár minit 
utódja, átvette a magyar korona taitományaiftak is a kottnányát, nem 
akarván magát megkoronáztatni, ne hogy tervezett rcfOTinjaibaíi 
a magyar alkotmányra leicendö eskiíje áltaí gátolt.tssék,. raí az 
országban is nagy clégiíletfenséget Sfzült é» neki inagának is sok 

*) D e í s e w f f y Tainá* fi'pártfogú tépef at kó'ívjttáibim őii/Xetik, rajta e 
vers olvasható: „Non slbl DcsscWffy VUlt, scD posterltatij 

IllnCpoterlt qVlVIsDIsCere, qYantVs crat. (1756.) 
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bajt olíozott. De midoH a, magyar közjogot igy felfüggeszté és 
germauizálása áJí*} a nemzetiségi érdekeket is oiegsérté: nem ta-
gadhalék más rését hamauisiökus nagy érdemel, swesaiben a meg
rögzött balitélcteJikel és visszaélésekké], 1T81-I)e*i kibocsátá a 
„Tolenmtialis edicíMoiot," mtslyért a tiszai envag. eg^liázkerUlet 
is hála-iratet intézett hozz* Eperjesről Jan. 29, 1782-ben, 

Newzetes rcáuk nézve az 1783 év. Legfelsőbb rcntlelet követ
keztében, mely Leriier Jakaik «s. harmincEadoshoc jtitt, a „Ue-
sidentia aboJitae societatis Jesu cu» tcmplo contigno," eladatni pa-
rancsoltatHak. Az árverezt^s Májas 24-ére lön kitűzve, s az evan
gélikusok, «Töl eleve értesítve lévén, a két épületért 5000 ftot 
vagyis 10 fttal többet igérve, mint a városi tanács, azt végre 
megtartják. Midőn a kathol, fél meglepetve a nem várt eredmény 
által, iij akadályokat tervezgetae, ugyanazon évben JuL elején 
Eperjesre érkezett József császár, kinél tisztclgvén az evangélikus 
követség előadja az árverés eredményét, s bogy a vételi öszveg-
hez önként még 1000 fttal akarnak jánUni az evangélikusok, de 
kérik a császárt, liogy birtokukat minden ellenséges megtámadá-
S9k ellen biztosítsa. Mit ö, megmutattatván magának az épülete
ket, mégis ígért; s miután a mieink a kormány kívánságára alíi-
pitványaik mibenlétét (2G,840 Ü) s a tanrendszert ki-és bemutat
ták: leérkezett Jnn. 21. 1784 azon udvari parancs, bogy az evan
gélikusoknak , iia a 6000 ftot lefizetik, a Collegium a templom
mal együtt adassék át. 

A kiadatiist a városi tanácsnál sUrgetö evangélikusok a kassai 
kamarálioz utíisittatnak; de ök a kormányhoz folyamodnak s ez a 
haladéktalan kiadatást megparancsolja, megengedvén a városnak, 
bogy a templom bel-szerclv^nyeit, melyek a Jezsuitáktól származ
tak 1000 ft lefizetése^^mellctt, megtarthassa. Azonban a városi tanács 
a kérdéses tárgyakat kiadni most is vonakodott, azon ürügy alatt, 
bogy a kormány-rendeletben nem volna kitéve, hogy micsoda 
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c z é l r a . Végre a Helyt. Tanács határozottan igy felel, hogy: 
„pro usibus per eosdem Evangelicos destinatis resignentur." 

Végre valahára, miután minden akadály elhárittatott, s az 
átadási okmány (instrumentum resignatorinm) két példányban el
készíttetett s aláíratott volna, Nov. 25-én, számosan egybegyűlt 
minden felekezetbeli nép jelenlétében, Lernei Jakab, mint homo 
regius és Szmicsek József, mint városi fiibiró, tínnnepélyes módon 
átadják Toperczer 'Sigmond felügyelőnek a templom és Collegium 
valamennyi kulcsait. A mind két részről mondott szívélyes meg
ható beszédek, most, annyi keserves barczok után, utat egyen-
gcltck a polgártársi kölcsönös kiengesztelödésnek s c nap öröm 
nappá vált. 

Az igy átvett épületek azonban nem vétethettek azonnal 
használatba. A templom kathol. módra lévén felszerelve s a sze
relvények az evangélikusokat nem illetvén, isteni tisztelet most és 
télen át nem tartathatott. A Collegium is, mely 10 évig tlresen 
állott, lényeges javításokat s felszerelést szükségcllvén, ebbe most 
csak a kisebb tanulóság vezettetett be taoitóival együtt, kik itt 
nyertek szállást. — 

lY-dik I d ő s z a k , 1 7 8 5 — 1 8 5 0 - i g . A Collegiam gyara
podása, felvirágzása. . A Collegium ily szerenesés visszaszerzése 
után, sok volt, kivált eleintén a teendő és elintézendő. Ennek 
ügyében mindjárt |Marc. 0. 1785 egy a vidéki és helybeli pártfo
gókból álló népes gyűlés kezdett Szírmay István egyh. keiiilcti 
felügyelő elnöklete alatt működni. Legelébb is a kerületi pártfo
góság 8 a helybeli evang. két egyház-község közt oly szerződés 
köttetett, mely szerint a CoUegiumbozi tulajdonjog örökre k ö z ö s 
l e g y e n ; továbbá hogy a t e m p l o m visszaszerzésének árához » 
helybeli két község l;i()0, a C o l l e g i u m é h o z pedig ö(X) tttal 
járul, a hátralevő 4000 ftot pedig a kerületi pártí'ogóság vállalja 
magára; végre hogy a collegiunii kijavításokra szükséges öszveg-
nek is nyolczad részét a két egyház viselenUi, a többit a vidéki 
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párlfügósá).'. Ezekül; n oiélyos*n bo eifogtak a két épUlet ii] fel-
szcrdéséliez, íigj hogy az clsö vizsgák Május végén már a Col-
legiunibau tartattak; az clsö isteni tisztelet pedig a visszaszerzett 
templomban l'Unköst na}\|án, micsoda érzelmek közt, elképzelhet
ni! Septenibcrhcn már ae összes tanuló ifjúság a CoUegiuniban 
foglalt helyet Carlovsxkjr János rector, Máyei András conrector, 
Walleíthner Dán. subrector, Pétri Tam. grammatika tanitója veze
tése mellett. A régi iskolai épUlet a külvároson szétbontatott s az 
an^ag eladatott. 

Alig juta azonban némi eröliöz ar. annyi áldozattal visszaszer
zett Collegium, már is 1788 Jul. 5. egy új csapás érte, bogy az 
általános tűzvészben, mely az egész várost elhamvasztá, a Colle
gium 8 templom fedele is leégett. Ar. új fedél elöállitásához szük
séges költség, szabad adakozás s kéregetés utján gyűjtetett ösz-
sze, 8Öt igénybe vétetett az alapítványi tőkék egy része is, úgy 
hogy 1790 az alapítványi öszveg fsak 22,51G ftot tett. A taná
rok fizetése, mely már magában is csekély volt, (öt tanárnak üsz-
szesen 750 ft) a következő liúborús időkben, rendcsen ki sem 
járt. A tartatott több rendű gyűlésekből nemcsak az egyes párt
fogók, de az esperességek is új segély-nyiytásra szólíttatnak fel, 
8 «'gjesik valóban jelentékenyen áldoznak; az adósokhoz intő le-
valek intéztetnek; Collcgiumi külön p é n z t á r n o k neveztetik 
ki, (Melioris Dániel) mert azelőtt közös vala a német egyházzal. 
Midőn 1794. Oct. 24. Carlovszky János igazgató a „nemes szivü, 
ügyes és fáradhatlan tanár," mint az évkönyvek jellemzik, meg-
halálozott volna, a temetési költségeket ar, egyh. kerületi kisgyű
lés tagjai fedezték. E veszteség új zavarba hozta a Collegiumot 
8 hosszú keresés s válogatás után végre Kralovanszky András fo
gadta el a meghívást 1795, nagy sikerrel működvén aztán itten 
egészen 1803-ig a mikor is Sopronba költözött. A többi közt ö 
rendezte és gyarapította a Collegiuiiinak akkor még igen is sze
gény könyvtárát. (.\z eredeti régi elpusztult az occupatio alatt.) 
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VgyanekUor Nicolay snperintendens elnöklete alatt bizottniányílag 
a tanvcndszer is módogittatott, Hayer A. a prímába második ta
nárnak iktattatott, helyébe pedig a rhetorikába Carlovszky 'Sig-
mond, Jánosnak jeles fia lön megválasztva. 

A ktilviszonyokat illetőleg, hogy a tolerantíalis pátens s az 
ITOo/i-ki 26 törvényczikk daczára, mely a magyarl)oni protestán
sok jogait biztositja, még is történtek a kathoiikusok részéről 
többnemtt sértések, bizonyitják az evangélikus sérelmei, melye
ket az 1796-ki orggyülés alatt elősoroltak, különösen azok i», 
melyeket a mi VI városi esperességiink Balogh Péter egyetemes 
felllgyelőnek benyíijtott 1797-ben, A kormány által a kathol. ta
milok felvétele protcst. iskolákba szigornan (iltatik; a kJillioni egye
temekre való szabad kimenet 4 helyre szorittatikj a protcst. ta
nárok arra köteleztetnek, hogy eskü alatt magukról téritvényt ad
janak, hogy semmiféle titkos társulathoz nem tartoznak, sem tar
tozni nem fognak akarni. 1801-ben ősszel nagy számú aerarialis 
liszthordók tétettek le a CoUcgiumba s az épület nagy kárával 
12 évig ott hagyattak. 

1803-tól—1831-ig Mayer András az igazgató. Ez időköz el
ső felében 1817-ig gyakran változnak a tanárok, minek oka in
kább a klllsö, nyomasztó, mint belső, collegialis viszonyokban 
keresendő. Carlovszky Zsigmond 2 ik tanán-á lett a prímában s 
nagy siken"el tanitá a bölcsészeti tudományokat. (Logikája ki jött 
nyomtatásban is, a többi kéziratban vau még most is), a rheto
rikába Kriebel Dániel, Jánosnak fia, a tíytaxisba, miután Wal-
leithuer nyugdíjaztatott, Liptay Mátyás tehetség dús fiatal férfiak 
iktattatnak. De Kriebel már egy év multával meghalálozván, he
lyébe Liptay lépett, ennek helyébe előbb Bodó Sámuel aztán Car
lovszky József, végre Keresztessy Sámuel 1807-bcn. Ugyanezen 
évben ismét Lij)tay lépett ki, s a rlictorikát is Carlnvszky Zsig
mond vette át (új tanár „ob angiistam rom domi" nem választathat
ván) egészen 1810-ig a mikor Benka Ádám, Carlovszky ncveudé-



— 25 — 
ke és bniátja, hivatott meg 2-ik tanárnak a primába. • Ez mcg-
Livást nyervén Mezöberényre, midőn 1815-ben a felügyelök szem
rehányásai miatt nem csekély elkeseredéssel vett volna búcsút 
Eperjestől, maga után vonta 1817-ben a szintén elkeserített Car-
lovszky Zsigmond kilépését is, ki aztán mint ügyvéd telepedett 
le Kassán. Az előbbinek helye GregUSS Mihály, szellemdns can-
diilatus, az utóbbié a szelidlelkü Horvay József meghívott új ta
nárok által töltetett be. 

A tanrendszer nagyban a régi maradt, csak hogy 1815-bea 
a honi jog tanítása is megkezdetett, Tomka István bires ügyvéd 
vállalváu magára hetenkénti 4—6 ingyen órát, de Carlovszky ki-
léptével, e tanítást ő is, mint kellemetlenül érdeklett megszünteté. 

A pártfogóságnak, a külbáborúk következtében támadt ínség 
miatt, sok bajjal kelle küzdenie, hogy fentartsa tanintézetét a ne
héz időkben. Maga az egyházkerület is, elismervén 1804-ben a 
Collegium k e r ü l e t i jellemét (dístrictualitatís praerogativa) segély-
gyűjtést rendelt, mely 8853 frtot jövedelmezett, úgy hogy az ala
pítványok tőkéje 41,800 frtra emelkedett már nem ezüst pénzben! 
de a kamatok most is rendetlenül fizetettek; az 1806-ban tartatott 
superintendensi visitátio is szomorúnak találá a Collegium állapo
tát. Az összes tanulóság csak 194 egyén (24 primánus, 31 rhe-
tor!). Az 1809 észt. a Collegium többször requiráltatott szállások miatt 
a katonaság számára; de Roskoványi István felügyelő s bátor ne
je (Roskoványi-Péchy Borbála) erélyes fellépése által az egész 
ípUlet átengedése alul menekült, csak 6 szobát levén kénytelen 
kiadni, melyek kettőjéből csapszéket csináltak. A lisztes hordók
hoz is még több járult a folyosókon. A drágaság nöttön nőtt s az 
1811-iki devalvatio csaknem felényi értékre szállitá le a Collegium 
tökéit, minthogy sokan, előre sejtvén a történendöket, siettek 
rósz pénzben befizetni tartozásaikat, az eredetileg ezüstben tett 
alapítványokat is. A tanárok fizetése most váltó czédulában annyi, 
mint volt 1795 ezüstben. A pártfogósíig gyűjtött gabonával igyck-
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87.ik a nyomort enyhíteni. A tápintézetnek egy év alatt 7G5 frtny i 
hiánya van. A következő években nagy hidegek, roppant viaár 
(1813) 8 más elemi és társadalmi calamitás szinte kétségbeejtő 
drágasigot idéztek elö, mely 1817-ig tartott (70 frt. egy köböl 
rozs!). 

1817-töl 1831-ig lassanként javulnak a viszonyok, Szitma; 
iadlás vidéki és Pnlszky Kaioly helybeli felügyelők alatt. A ta
nárok, kiket már feljebb elösorolánk s kikhez 1815 Pétry nyiig-
dijaztjitása után Albinji István s 1822-ben Csupka András öiikiiucs 
jogtanár járult, jó egyetértésben működtek, minden klll- vagy 
belliáboritás nélkül, növesztve a Collegium jó hirét s növendékei 
számát egészen 1823-ig, a mikor is a még csak 34 éves, köz-
kedvességü Hoivay Jöxsef tanár, épen a nyári vizsgák előtt nicg-
halálozott. Utódjául Felix Imre lön az cxámeni gyűlésen megvá
lasztva s mikor ez három év múlva mint leendő lelkész az isko
lától búcsút vett volna, Kiajzell András, lH6G-ig buzgón mükiklö 
jeles tanár. A tanulók száma, mely 1818-ban 245 tett, 182G már 
325-re, 18-,>9-ben 356-ra emelkedett. 

A Collegium épfiletét illetőleg, ennek délnyugati fedele a pa
don kiütött tüz következtében leégvén, az e czélra gyűjtött pénz, 

= 5342 vfrt erejéből újra felépíttetett, vizvezető rézcsatornákkal 
láttatott el, 1823 pedig a keleti és nyugati körfal a Collegium 
mellül elhordatott, meghagyatván még az éjszaki rész, melyhez 
fakamarák valának épitve. Lakott a Collegiumban 4 tanár és a 
német egyházfi. A szegényes könyvtár s múzeum most kezdett 
kissé gyarapodni. Alapítványokban alig jön más elő, mint Dom-
C80 András ügyvéd 1000 vfrtnyi hagyománya a tápintézetre s az 
1822-ben meghalt Szontagh Sámuel superinlendens stipendíalis 
szép alapitványai, végre Wagner Keresztély 2000 vfrt. hagyomá
nya thcol. stipendiumul. 

Az 1826-ban Jozéífy Pál sujierintendens által eszközölt egy
házlátogatáskor az összes kamatozó töke csak 42,727 váltófrtot 
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fi 7,000 pfrt.) tett, ideértve a tápíutézeti és stipendlalis tök éket i^. 
Nem sokára a superintcndeutialis látogatás után, némi személyes 
sértések következtében, leköszönt a collegiumi felügyelőségről 
Palszky Károly, s helyébe Meciner Sámuel lön megválasztva, ki 
rendbe hozván a collegiumi pénztárt illető okmányokat, kiderité 
hogy a kamatbeli tartozások 6000 frtra rúgnak. Ezeknek behaj
tását Csapka András jogtanár vállalván magára, gyUlésileg elha
tároztatott, hogy a behajtandó öszvegck tőke-alapúi szolgáljanak 
a jogtanár fizetéséhez, mi évek folytán meg is történt. 

Az 1828-iki év a tanárokra nézve arról nevezetes, hogy 
Mayer igazgató indítványára megalakult a helybeli lelkészek és 
tanítók hüzzájárúltával az n. n. Cherogeronticum = nyugdij-inté-
zet az elaggott tanárok, lelkészek s azok özvegyei és árvái fel-
segéllésére, 20 pfrt. belépti betétellel és 4 frt. évi járulékkal min
den tag részéről. Gyűjtettek azonfelül önkintes adományok is, ki
vált Hellner Sámuel ügyvéd buzgósága által. Mily jótékony lett 
az intézet, kiderült nem sokára, azon folytonos sóhajjal, miért 
nem történt ez elébb?. — Az intézet alaptökéje most, miután 
1857-ben újból szerveztetett, meghaladja a 8000 pfrt., 8 a 40 frt-
nyi segélyben most 9 család részesül. Első, ki habár csekély 
öszveggel részesittetett ez intézet jótéteményében, maga az ala
pító Mayer igazgató vala, ki miután megélé, hogy 1830 az ág. 
hitvallás 300 éves jubilaeuma alkalmából, melyet az eperjesi Col-
legium is ünnepelt, a Jénai egyetemtől a Theologia doctorának 
„ad honores" lön kinevezve, — igazgatói és tanári hivataláról 
1831 lemondott s 48 évi hü és buzgó munkálkodásának elismeré
séül, a pártfogóság által nyugdíjaztatott, kiérdemlett nyugalmá
nak nem sokáig örvendhetve, holott is már Febr. 19. 1832 meg-
halálozott. 1831-beu a cholera dühöngött s elragadá Meczner Sá
muelt a Coliegiiim lelkes felügyelőjét. 

1831-tőI 1848-ig pezsgőbb életet mutat, valamint az egész 
ország, úgy anuuk befolyása alatt a Collegium is. A nemzetiség esz-
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méje Öiitnilatos életre ébredt és hatalmas mozgalmakat idézett elö 
mindeu irányban, Regeneiatio és reform, a korszellem jelszava 
iniudeu institulióknál, politikai, társadalmi, vallásos, tudományos 
és technikai tekintetben. Az új kovász hatni kezd, forrásba hoz
ván az életet. Mutatkoznak túlhajtások i,s a felköltik a rideg con-
scrvativck félelmét és ellenhatását. Kezdődnek a klizdelmek. A 
magyar irodalom bámulatos módon fejlődik s kiszorítja egy évti
zed alatt az országos és iskolai életből a latint, mely l ' / j száza
dig volt a diplomatikai uralkodó nyelv, igaz, hogy nálunk egy
szersmind azon kapocs, mely niagy. orsz. különféle nyelvű népeit 
egyesité, s melynek felbontásával kezdődnek a nemzetiségi riva-
litások és klilönválási vágyak. 

Az eperjesi Collegiumban a magyar beszéd voltakép soha 
sem szilnt meg; előadatott a nyelvtan is már eredetileg, mint lát
tuk, s azután is , de csak az alsó osztályokban. 1826 körlíl kez
detett a njagyar irodalom taníttatni a felsőbb osztályokban is, igaz, 
hogy csak pótló tanítók által. Történtek e végett alai)itványok 
is. (Itóió iíecséry özvegye). AUkult nyelvmivelő társulat is, mely 
a nagyobb ifjak sorából 50—70 tagot is számlált és egy külön 
magyar könyvtárt alapított. Greguss Miliály tanár volt az első, 
ki 1830-bau a magyar történelmet és statistíkát magyarul kezdé 
a prímában ciöadni; ezt úgy vcvé át 1833-ban és folytatá utódja 
Vandrák A. 1840 óta már a bölcsészeti tudományok is magyarul 
szólamlottak meg; 1842-töl az iskolai jegyzökönyvek, osztályzati 
tál)lák, Jinjakönyvek s bizonyítványok magyarul írattak; 1844. 
óta havonként egyszer már magyar isteni tisztelet fs kezdett tar
tatni, 1845-töl pedig az úrvaesorája is a collegiunii ifjuíág részé
re magyar nyelven kiszolgállatui (megtartatván a 3 anyanyelvbeui 
gyónás). A tanitási nyelv is, a thcjlogía kivételével, a Collegium 
minden osztályaiban lassanként a magyar lön, de azért a latin s 
uéuíct sem hanyagoltatott el. — Kzek lielybelíleg történetek; do 
maga az egyh. kerület, süt az egyetemes gyUlés is a reformok 



— 29 — 
ferére álloff. A Nyiregyházán 183G. tartatott egyb. kerületi gyfl-
lés, nagy kttzdelmek közepette, megitJapitá terrét az ujabb tan
rendszernek s ntat Wrt a további jaTÍtíisokra. Erenként tanári 
tanácskozroányok kezdtek tartatni a főbb iskolák helyein az egész 
országban. Gr. Zay Károly egyetemes feíttgyelo, kétszer gyftjté 
össze magakörttl a magyarlioní evang. főbb iskolák tanárait 1841. s 
4r>-ben azon czélból, hogj'az egyetemes tanrendszer szakférfiak által 
kidolgoztatván, az egyetemes gyűlésnek felterjesztethessék, mely 
azt azután valöban törvény erejére emelé. Terveztetett 184^4 48 
is a két protest. egyház uniója, de nagyban rokonszenvre nem 
találván, eIl>angzott. 

A tanrendszer reformja nagj'obb tanerőt igényelvén, szílksé-
gessé tévé több új tanszéknek fclállitását, s több tanárnak alkal
mazását, így lön már 1832 elválasztja az lí. n. Donatns (elöké-
szitö latin osztály) a Grammatikától két klilön tanárral, (Klein 
György, BenczÚr József) holott az elött egy tanár vezeté a négy 
évi folyann'i egyesített osztályt. így hivatott meg 183") a bölcsé
szeti osztályba, hol szintén csak egy tanár adta elö két évi folyam
ban az összes bölcsészetet, történelmet, mathesist és physikát, la
tin és görög nyelvet, még egy ftj tanár mint prof. historiarnm & 
matheseos. (Schulek Frigyes, utána Fuchs Alb., végre Hazslinszky 
Frigyes.) A rajzolás és szép irás kUlön rendes tanítót nyert (I'on-
gráez Fcrencz). — 184^/3 alapíttatott meg részvények útján a 
Gymnastika, jólfizctctt tanítóval (Wagner J., Valét Kár.) Voltak a 
frantzia nyelvnek eleintén magán, azután nyilvános tanitói (Hahn, 
Kölderer, Szilvágyi Istv.), úgy az éneklésnek is (Klósz Kár. Waiz* 
ner Frigy., Gáspáry Ján.). Mint rendkívüli tanítók működtek a 
gör. ny. előadásában BUTgOVSzky J., Cnnczius Kár.; a héber nyelv
ben Schulek Fr., Schmelz V., Schiller Sal.) De különösen a ma
gyar irodalomnak volt 1826 óta folytonosan, jóllehet többnyire 
évenként változó tanítója, egyszersmind a m. nyelvmivelö íljui 
társulatnak elnöke (Ezek közt Nemessányi Kár., BenczÚI Józs., 
Székács Józs., Sárossy Cty., Kovács Sám. sat.). 
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A tanerők szaporítását vagy megelöxtc vagy követte az anyagi, 

azaz pénzbeli nagyobb erőkről való gondoskodás. Történtek ugyan 
alkalmi adakozások, Önkintes alapítványok egyes pártfogók részé
ről, (p. 0. báró lecséryné 2000 vft., Mathézy Miklós 2000 vft., 
Bánó InuK) 800 vft., Roskoványi Istv. s neje összesen GOOO vft., 
Pulsxky Kár. 2000 pft., Ganciatigh Jóis, felügyelő GOO pft., Krumb-
holci János posonyí kereskedő 1500 pft., Tomka Istv. 200 pft.) 
de többnyire különös czélokra, ösztöndijakra, tápintézetrc, kisajá
tításra. A közköltségek fedezésére mindezek elegendők nem lévén, 
a pártfogóság országos gyűjtéseket rendelt 1831 s 1839, melyek 
11,145 vfttal öregbítették a CoUegium pénztárát. Legkitűnőbb 
volt 1835-ben Szinnay János vidéki felügyelő alapítványa, liolott 
is 15,000 dbra menő könyvtárát a CoUegium gondjára bízván, alioz 
4000 pftnyi tőkét csatolt s e töke kamatjainak felét könyvek sza
porítására, felét az újonnan választott tanár, egyszersmind könyv-
tíirnok fizetésére rendelé. Gyarapodott a CoUegium könyvtára Bánó 
Gábor 4000 kötetre menő adományával 1845. s Henszelmann Fr., 
Nenstádter Laj., Szontagh Alb. s mások hagyatékával. A ti'rnié-
szetrajzi museumot Hazslinszky Frigyes kezdé megalapítani és gaz
dagítani. Végre tervbe vétetett a szinte szűkké vált CoUegium 
épületének megújítása 184y5 észt., részvények utján összeszer-
zendő 30,000 pft. tőkével, s a kész terv- kiviteléhez niegis tétettok 
az első lépések, de a körülmények változtával jobb időkre halasz-
tatott, 8 most általunk ezéloztatik. 

Ezen idő alatt sok megváltozott a CoUegiumi személyzetben 
is. Vidéki fe lügyelők részéről Szirmay András 1832. lekö
szönvén, helyét a közbizalomnak és óhajtásnak engedve Szirmay 
János, a könyvtáradományozó, foglalá el haláláig, mely fíljdalom! 
már 1839. érte utói. Utódjául Sárossy Tamás lön megválasztva, 
ki azonban gyengélkedni kezdvén, 1844-ben leköszönt. Most 
Fnlszky Ferencz helybeli felügyelő felé fordult a CoUegium bizo
dalma és reménye, ki annak bizonyosan nagy mértékben meg is 
felelt volna, ha a haza hívó szavának engedve, már egy év mul-
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hhiil tiilthik cl nem távozik. A he lybe l i f e lügye lőke t illetSlog 
Meczner Sámoelt 1831-ben Ganczaogh József követé, kinek 13 éven 
At folytatott példás buzgóságának igen-igen sokíit köszönhet a C'oI« 
Icgiuni, niiníl szellemi, mind anyagi tekintetben. Öt az aggkora 
iniiitt lelépöt 1844-bcn eldbb Palszky Ferencz, azntán F. Joób Vendel 
VáltiV fel, ki rövid félbeszakasztás mellett, emycdetlenül most is 
fáradozik a Collegium javának előmozdításában, » kinek a bekö
vetkezett legnehezebb időkben, a legnagjobb gond és munka esett 
osztalyrésztll. 

Az i g a z g a t ó k a t tekintve, Maycr Andrást követte GiegOSS 
Mihály; ennek Posonyba távoztával, 183% óta 1842-ig lanyay 
Antal Lajos vitte évenkénti megerősítés mellett e hivatalt; végre 
behozatván a váltakozó rectoratus (anibulatorius r.) egymást kö
vették ezen épen nem irigylendő hivatalban TaBdrák András a böl
csészet tanára, Hazslinszky Frigyes a természettudom. s matbesia 
tan. s ismét Hunyay A. L. a theol. tanára, miután Csupka András 
jogtanár e tisztségről még 1842-ben egjszer — mindenkorra le
mondott. 

E négy rendes tanár működött a felső vagy ú. n. lycealis 
osztályokban; a rhetorikában Krajzell András, a syntaxisban Ke-
tesztessy Sánmel, a grammatikában előbb Benczúr Józs., azután 
Schnlek Frigy., a donatnsbau Klein György, azntán Maiczy János. 
A rendkiviili s pótló tanítókat feljebb emlittettttk. 

Az 1848 — 49 mozgalmas és a Collegiumra nézve is nyo
masztó éveket, csak röviden fogjuk jellemezni. A mily örvende
tes volt az 1848-ik évnek reggele, oly gyászossá vált a 49-nek 
estéje! A felszabadult közélet magasan zajló hullámai kivették 
szokott medréből az ifjúságot is, miért is ez a már Május végé
vel tartott vizsgák után szétbocsáttatott. A tanárok fiataljabbjai a 
törvény és hazafiúi kötelesség szavára nemzetőrök, s mint ilyenek 
szolgálati igénybe is vétetve, sőt az év végén mozgókká tétetve 
(a kassai hegyen Schlick tábornok ellen tűzben). Ősszel össze-
jött ugyan bár csekély számmal (38 jövevény) a tanuló iíjuság, de 
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a harczias viszonyok miatt, Novemberben szétboosiittatott. Decem
berben katonai beszállásoltatás a Colle í̂Uiuiban, de csak átmenö-
Icg, hanem a következő évben már nagyobb mértékben, különö
sen tavasszal magyarok, nyárban pedig oroszok, 9 végre ez utób'-
biak részére az egész Collegium requiráltatik; tanárok és tanitás 
magán szállásokra utasítva; a Collegium kórház; a nnizcum nieg-
lopatva. D e c. 8. meghalálozott Hanyay A. L. G3 éves korában, 
16 évig volt theol. tan. A többi tanár részint helybeli gyaniisit-
gatások, részint általános kormányrendelet folytán nyomozás alá 
kerül s nem sokára (Márt. 18Ö0) a kassai haditöiTényszék eleiba 
idéztetik, de végre is minden vád alul felmentetik, mit purifi-
c a t i ónak neveztek. 

T-dik Időszak 1850-től mostanig- („Creseit sub pon
dere pálma.") Magyarország politikai alkotmányának megszünte
tése Titán, b. Haynau, akkori katonai és polgári teljhatalmú i)a-
rancsnok, felfüggeszté Febr. 10. 1850 a magyarhoni protestáns 
egyház alkotmányát is, s elmozdítván hivatalaiktól az egyház föfii 
embereit, Superintendensek helyett, tőle fUggö administrátorokat 
neveze ki, a világi gondnokságokat pedig teljesen megszíinteté. 
Beállott az absolutismus kora, a Sohwarzenberg-15ach-féle kormány
rendszer! — Az Iskolákat illetőleg, gr. Thun cultusminister egy 
íij szervezetet bocsátott ki e ozim alatt; „Entwurf der Organisation 
der östr. Gymnasien und Keal-Sehulen," a ])orosz gymnasiuniok 
mintája szerint, s raegparancsolá minden protest. fíibb iskolának 
is, hogy, ha tovább is fenn akar állani s államilag nyilvánosnak 
elismertetni, magát az „Entwurf" szerint szervezne. Az eperjesi 
CoUegiumhoz Jan. 16. 18ől-ben érkezett le az ezt követelő kor
mányrendelet. A CoUegiumi pártfogóság válaszolá, hogy ogyh. ke-
rlileti gyűlés nélkül semmi újitást nem tehet. A gyűlés megtart-
hatása e czé l ra , — kormánybiztos jelenlétében,— mcgeugccite
teti, s Apr. 24. 25. itt Eperjesen valóban meg is tartatott: de au-
tonomikus határozatai sikcretlenek maradtak, miutjin az itt k'nc-
tett ú. n. ga ra sos adótól a községekben sokan idegenkedtek. 
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A miut pedig az ugyanazon évben, ősszel Rinmszonibivthbau, a 
már az Admiuistrator elnöklete alatt tartatott egyh. kerületi gyiilts 
sem tudott a fizetni Tonakodások, az iskolák közti rivalit<'(í<ok M 
más tulságosigények miatt boldogulni: az eperjesi Collegiuni, 
magára hagyatva, de magát el nem hagyva, — önállohig kezdelt 
intézkedni s iskolai nagy gyűlésre hivá össze a veszélyben forgó 
ösi intézetnek minden buzgó pártfogóit. S ezek nem is maradtak 
el. Az 1852. Júu. 14. s folytatólag Júl. 19-én tartatott népes gyűlés 
elhatározá a Collegium újbóli szervezését, de az evang. autonómia 
s a Collegiuni integiitása alapján. A gymnasium nyólcz osztályú
nak alakittatik át, nagyban az „Eutwurf" szerinl, szakrciidszerrel 
8 legalább 8 tanárral. A Jogi tanfolyam 2 évre terjesztett ki, s 
Csapka András volt nagyhírű tanárnak múlt nyáron történt eilainy-
tával, abba előlegesen egy rendes tanár (Schulek Gusztáv) 3 pótló 
tanárral állíttatott be. A theologfát már az elöft az egyh. kerület 
vette különös pártfogása alá. A ziskolai kormány vezetése, helybeli 
felügyelő Joób Vendel elnöklete alatt, egy 24 tagot számláló ál
landó B i z o t t m á n y r a ruháztatott. Azonban a tanárok szaporí
tásával s fizetéseik nagyobbitásával (400—600 pft.) mellözheticnné 
válván a pénzbeli erő gyarapítása, annak érdekében egy részről 
ugjan a t aupénz felemeltetett, más részt a pártfogóság külön 
levelekben új áldozatok tételére kéretett fel az egész országban, 
sőt a Gusztáv.Adolf-egylethez is történt folyamodás. És a jó Isten 
megsegité az intézetet: mert egy év leforgása alatt a Collcgtum jö
vedelme kettőztetve lön. Számos egyházi községek, egyletek, de 
kivált egyes pártfogók tetemesen áldoztak, még külföldön is. A 
Guszt. Ad. egylet előbb 800, azután 5 éven át évenként 2000 p. 
fttal gyámolitá az intézetet; Schwarcz Mihály a csaknem 80 éves 
agg esperes, helybeli német lelkész, bejárta Pestet, Hécset, Triestet, 
Velenczét, e végből s jelentékeny öszvegeket gyűjtött a Collegium-
nak. — A kormány, meggyőződvén az Intézet erejéről, noha jiz 
iskola folyvást gyanusittatott s már bezáratással is fény égettetett, 
sőt a jogi fötanár kormányilag el is mozdittatott, minek kövefkez-

3 
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tébcn a jogi tanfolyam megi>* szttnt, — egyik cmljorét küTdé V.pcf^ 
jesre, Tomásek Pál, iskola tanácsos személyében, ki a nyilvános-̂  
ság feltételeit megbiíáíja. O ufamlásAíifiZ képest tefjos eoíilbrma-' 
tiót, alávetést s tanítási nyeívlif a líémefet kíJteteli"^ de az iskolai 
bizottmány a protest. autonómiát védi a beíkormányfa, a fanárok 
s igazgató választására, a tankönyvekre s a nyelvre nézve, mint 
a pártfogóaágnak kétsíégtekn jogait, s kinyilatkovstatja,̂  hogy estek 
árán az állami nyilvánosságot scbai sem fog:J3 ínpgíeRfti. "Végre? 
többször megnjúlt harczok után az iskoíatsenácsossal, a tewisterí 
nyilvánossági elisíneíés Oct. lí>. 1855 leérkezett » Dée. 2. Uímc' 
pélyesen ki is hirdettetett, s a í iskoíaí év végén -At elsÖ é íe í t -
ség í v izsga is mcgtattatott^ 

Ezek tttáfí a Collegium bántatlaö maradt^ kivéve, tíogy tö
kéi megadóztattak, dacxára annak, hogy ugyanezen tőkék ka
matjaiból jár ki a tanárok salariuma, Idk azért j(i»\̂ edclem, vagy 
kereset fejébea szintén ttiegad«ztat»ak, 

18ü9-ben a CultRsminístemifn a magyaríioní pfotest. egyhá
zak számára egy öj szervezetet oietroyalván s ezt minden mó
don életbe is léptetni törckedvéti, ndutliogy az ellen valamennyi 
superintcndentia tiltakozott, els3 pedig a mi, tiszai sttperinten-
dentiánk a késmárki e. k. gyiifés«n, melyben colfegittmi taná
rok is mint követek, részi vettek 5 teliát etek is sziimos mások
kal egyetemben, bŰDVádilag Kassára idéztettek s napbosszant val-
lattattak, (Nov. Dec.) a gyiílési világi e\ni1k pedig, Zsedényi Ede 
ndv. tan. és az cgyb. íöjegyzO Máday Károly bélai lelkész, meg 
Pálkövy Antal, s. paíaki ev, tanár el is Ítéltettek s tavasszal, 
18G0, Kassán el ÍB zárattak, de már Máj 15. szabadon boesát-
tattak. Azonközben ugyanis az eddigi kormányrendszer és sze
mélyzet megváltozott; Sept. 1. a protest. egyházra erőltetni szsin-
dékolt „pátens," az azt kisérö minist, rendeletekkel együtt vissza
vétetett; Oct. 20. pedig a magyar politikai alkotmány is rész
ben visszaadatott s az országban minden új életre íbredett. 
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186l:bcii már öinálayitotta superintendensc lévén az egyli. 

kerületnek, főtiszt. Mádaj Káioly szcinélyébeu, ez a „Canonica 
Visttatio" mejykexdcsénél, miat Cöllcgiumuknak egykori jeles nö
vendéke, ezt a* általa kegyelt íiítézetet akará az elsők közt 
meglátogatni, s J.iiius hó foljj'táfi, Srisrattnkre és javunkra mun
kálkodva tölilj hetet tölte körUftkhcn. 35 év óta ugyanis nem 
tartatván pUs]*5ki látogatás, sok volt a vizsgálandó az eleve ki
tűzött 24 ké4-dés seerint mind a Collegiumnál, mind a helybeli 
két egyháznál, — s a saperintcodcns fig^-«lme, — részvéte min
denre kiterjedt. A Collegium ÖSSZtes iiéazbcli ereje tett az előter
jesztett részletes kimutatás szerint G 1,442 frtot a. é. tehát négyszer 
annyit, mint az 182G-ki püspöki látogatás alkalmával, a rendes 
jövedelem 7945 a rendes kiadás 8008 frtra rúgott, 182G-ban a hat 
tanár évi salariuina tett össxesca 550 frt, 1860-ban pedig tizenkét 
tanár fizetése 6300 ífirt. o. é., csak ^ogy amott az egész tanpénzt 
a tanár búxta, a névnapi adományokkal együtt, imitt pedig az 
otóbbi egészen elmaradt, a taupénznek pedig csak egy harmadá
ban osztozkodtak mindnyájan. A piae/.i és bolti árak is máskép 
állottak 1826 mint 30—35 évvel késíjbb, (2'/2-szcrcs felszökés). 

A püspöki látogatás napjaiban, ng, Mdlatinszky Ferencz hely
beli felügyelő l'cstre történt elköltőztével, t. Juéb Vendel az előtt 
kköszont érdemdús felttgj'clő a gjulés általános kérelmére újra el-
vállalá e öbbi tisatét, s azóta a fötanoda kormányzása — s javá
nak előmozdításában ernyedetlen buzgósággal működik. — A su-
perintendens úr közreműködése mellett továbbá tisztába hozatott a 
theologiai szak viszonya, mélyben álland az egyb. kerülethez s a 
Collegiumht.z; — marad t. i a kerület közvetlen felügyelete és do-
tatiója alatt, de mint a Collegium elválhatatlan, kiegészítő része. 

Az ugyanaiton év Júl. 16. 17. Kassán tartatott egyh. kerUlcti 
gymnasialis tanrendszer reformjával is foglalkozván, bár voltak, 
kik a régi isk. rendszer visszaállítását kívánták, a töbl)ség meg 
lartá a 8 osztályú gymnasiumot, OSZtályrendszeirel az algymu. szak-
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rendszerrel a fclgyninasinmban, kevesebb beti órák mellett, s a 
görfíg nyelv tanítását az 5-ik oszt. kezdve. Az Avg. végén ösz-
szcUlt egyetemes gyfiléS a tavalyi tanári tanácskozusáoy s a mi e. 
kerttlettink javaslatát lényegesen módositá s nagy részben megtartá 
az „Organ. Entwurf" tantárgyait és rendjét, a görögöt szintén a 
fclgynmasinmnak hagyván. E szerint tanitnnk most is. 

Az 186'/j új iskolai év kezdetén Sept. 2-án összeült pártfo
gósági gyűlés, reiiifáD meggyőződött, liogy kivált jelen kedvezőbb 
körlllniények között a jogi tanpálya a Colleginmnál többé nem nél-
ktllüzhctö, komolyan czélba vévé annak lielyreállitását s oly mó
don teendő berendezését, bogy a kir. jogakademiákkal a versenyt 
kiállliassa, tanitandónak határozván 9t tanár által, de két évi fo-
lyanibun mind azt a mi p. o. a Kassai akadémián tanittatik. 

Az első rendes tanár évi fizetése 1000 o. é. írtban állapítta
tott meg*) 8 a hely betöltésére t. 6IÓ81 Károly b. ügyvéd hivatott 
meg, ki azt cl is foglalá; két más tanár ideiglenesen a Collegium 
többi rendes tanárai sorából bízatott meg egyes elméleti tudomá-

*J A jogtanárok fi/.etéséiirk bi/.tositús.'iru a t'ollei^. t. t. páitfogóság új ala-
pitráii} oUi'ól goudoskodott, a/, aláiiif.tok még a gyiilé* alatt niegke/dettek a 2 
ét lefoigása alatt 10,000 frtig emelkedtek, i'ij , örreiidetes taniiaágúl, hogy a 
pi'olest. Hldo/.atkésx«((g még él és teremt. N y í r e g y h á z a városa ala|>. 2000 
frt , I>n)i8ina T, 163. G ö l n i c / . i egyli. 100, R ő c x e r. 50, ü p e r j e s i e. 
n. m. egyház. 100, s/.lár 8, K a s s a i er. n. e^'vh. 100, Kassai egyes pártfo
gók 222, Kperjesi takarékpéii/.tűr 200, Kits.iui 50, Z s e d é n y i Kde *000, kii-
liiii a mit gyűjtött 12h, Mád;iy K 40, l>. I ' r ú i i a y G. 50, Fest Imre 50, 
1) Fleischer F, 10, F a b i i i y i Tlieoph. gyiijt 432, V á r a d v K. gyűjt. I FS, 
K e c x e r Tam. adom. 300, iMalutiii.-t/.k y Fer. 200, T a h y Alb. 200, D e s -
s c w f f y Alb 200, P r ó i i a y Pál 200, Ki ib i i i y i Ödön 200, KiibÍHjri Alb. 
100, A l e m a n n F. 100, M e l i o r i s / . Ger. KXJ, M e l i o r i s / , Am-. 100, C/,i-
tó Dán 100, S c h w a r / . Sáni. 100, SK. - A n d r á s s y Laj. 100. T a h y Istv, 
100, B e r / . e v i c / - y Tit. 100, K a d v á n s / . k y Kár. 100, V u k o v i c s Sebő. 
gyűjt. 418. K a r d o s Tir. 50, N a g y I-ász. 50, K é l e r Férd. 40. T o m k a 
(:n3/,t. 30, G l ó s x K. 32, l . a v o t b a K, 20 . S c h m i d t Tjt. 20, D o b a y Kde 
20, F e k e t e S. 10, T a h y Férd 10, Kovác.xy J. 10, L i n d l n e r K. gyűjt. 
7 j . S / , t e l i l o Jó/.s. gyiijt. 4), C x c k i i s Ist. es S t a r k G. gyiijt. 100, l 'á l 
And. gyűjt. 3(i, S/.. -1« áiiy i Miki. 70 Trt. s más kissebb tételek. 
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Bvok előadásával (Vandrák. Tillisch.) Végre pótló tanárokúi t. Irá' 
Bjri István és dr. Schmidt Gyula ügyvédek kérettek fel s meg ia 
iiycrettek. Az első évi tanitás már is szép eredményt mutatott. A 
jogi tanpályát a Collegiumnál elébb az 1862-ki e. kerül, gyűlés 
18G3-ban pedig az országos kormány is elismeré, söt folyamodá
sunkra megalakitá helyben az államvizsgái bizottságot, mely azóta 
ifjaink kétségtelen hasznára folyvást működött *). — A jogászokat 
és theológokat kötelező isk. törvények, két ízben is átvizsgáltat
ván, az isk. gyűlés által szentesittettek. A joghallgatók száma 
folyvást gyarapodván, már 186 /̂5 észt. meghaladta a százat. 61ÓSZ 
Károly fötanár, házi körülményeinél fogva a tanárságról kőzsajná-
latunkra 1864 lelépvén, — az isk. gyűlés szerencsés volt még ugyan
ezen év folytán megnyerhetni a lelépettnek utódjául Scholek Gusttáv 
185'/j-ki tanárt, és azon helyezetben, hogy szintén 1000 ft. évi 
salarium mellett a rendes jogtanár második székét biztosítván, árra 
á pesti egyetemnél tanító dr. Técsey Tamást meghívná, ki a meg
hívást el is fogadá. A coUegiumi tanárok közül továbbra is felké
rettek Vandrák, Tillisich és Herfurth, hogy nem mint pótlók, de 
mint rendes tanárok adják elő az általok eddig is tanított jogi 
tudományokat. 

Az 18(52. év tavaszán az újból felépített g y m n a s t i k á b a n , 
Roth János tanító vévé át a testgyakorlás vezetését s már a leg
közelebb nyári vizsgák alkalmával szép sikert mutatott; a serdUl-
tebb ifjúság részvéte azonban még nem olyan, a milyet a nevelési 
ügy óhajt. Épen ezen évi nyári vizsgák alatt azon ritka szeren
csében részesült a Collcginm, hogy a magyarhoni evang. egyházak 
és tanodák egyetemes felügyelőjét, nni. báró Prónay Gábort tisztelheté 
falai kőzött, ki is fötanodánk állapotjáról személyesen is kívánván 

*) A bÍKOttsU;; •xeniélyzete jelenleg: elnök Kray Miksa udr. tan. váltó törvsz. 
elnök, JeIeIIi k - Alniás.sy István, A len iann Ferenc/., kerül. tábl. ülnökök; 
Kn^^elmeyer Antal, Ké ler Férd., *áltó törvs/. ülnökök; Urbán Ant,, 
Joi'ih Vendel, G l ó i / . Kár, S c h t i l e k Gusxtáv, Dr. V e ' c i e y Tani. cs 
Vandrák A. 
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mrggyőTíJdui, minden ügyünk iránt a legélénkebb részvétet taira-
shtá mulafása s itt két napját ünnep- és örömnapokká változtutá. 

Az 1803-ki év örvendetes vala fötanodánkra. nézve részint ivz 
által, hogy a GQlniczbányai eg^h. kerül, gyűlésen elvUl lön elfo
gadva, hogy a C!oUegiuin v i d é k i felügj-clöjc a kerületi gyűlésen 
választasfiék, a mire L Bánó JÓZSef közfclkiáltá-ssal meg is válasz-
tíitott, — részint mert pénzbeli ereje is nj adományok által gyara-
pittatott *) s egy nevezetes gj'arapodhatas, — meljTÖl miudji'urt 
többet, — kilátásba helyeztetett. De vesxteség s gyiisz nélkül sem 
maradt ugjauczen év, holottis intézetünk egyik kitUnö fiatal tanársi, 
Forberger Sáauel, Aug. folytán meghalálozott. Helyébe az iskolai 
gyűlés Ladaana Ottó algyninasiund tanárt állitá, ennek helyére 
pedig az l-sö osztályba GöUniczröl Kobialka János t;inárt Uivá meg. 

Amaz érintett fényes kilátást austraiiai Melbourne-ban élő 
egyik derék hazánkfia- s tanodánk egykori nevendékénck, dr. H, 
K-nak hozzánk küldött lelkesítő levele és „ a u s t r a i i a i bar ,ár* 
terve okozá. A jó alapon nyugodni látszó tervet az isk. gyttiés el-
fogadá 8 maga részéről mindent megtett annak foganatosítására. 
Az 18(J3 év folytán s a következőnek első felében Magyarország 
8 Erdély minden tájairól nagy számú s kitűnő minőségű termé
nyek és mü-czikkck küldettek be s többnyire ajándék fejében, 
(mintegy 2000 tárgy s közel 10,000 ft értékben, s 1880 ft kész 
pénzl)en). Már csak az elsiállitás volt hátra, midőn ugyanazon 
hazánkfiától egy leverő tüdósitás érkezett, hogy Melboiunc-ban a 
körülmények teljesen megváltozván, ő a sikerért jót nem állhat s 
azt javasolja, küldjük a bazári tárgyakat Londonba. A bazári bi
zottmány, mely itt sokat fáradozott, iiosszú s komoly tanácskoz-
mány folytán a tárgyak értékitésére más módntt nem látott, mint 
hogy az isk. pártfogóságnak a s o r s j á t é k elfogadását javasolja, 
mit a gyűlés végre el is fogadott, a legfelsőbb engedély s még 

*) .lelenik-Alniássy István 100, Bánó Mil>li>s 100, Bánó József 100, lljliá/.y Al
bert 200 , Dcssewffj Lajos 5 0 , Balog l'éter 10, Pap Jenő 50 ft. 
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übíázfifék a<fó elengedését is kicsKkö/Ié, megbízván két tanárt hogy 
a r)(),(X)0 fett sorsjegyeket orsstágszerte » a birodaloiDbaD etadni IC-
jrekefljenek, A tudva levő kedvezőtlen viszonyok miatt aKg kelt 
el a !<()rsjegyek egy ban»<ida, mind a mellett hogy a házas ideje 
egy évvel iiiegbosszabbittatott s csak is f. é. Jön. 24. vette végét. 
így vallott az „austráli bazár" szárazon is hajótörést. 

A bazári (így legközelebb összeköttetésben álJotl a C o l l é g i -
ttm é p t t l e t é i i e k m e g t i j i t á s á v a l , illetőiig bővítésével, mely 
mint régi ohájfás, az ntolsó években síírgetö szttkséggé vált. A 
közeledő 200 éves emlékttnnep üj ösztönül szolgált. A régibb 
(184r)-kí Fitcbsféle) terv alkalmasnak nem találtatván, két nj ké
szíttetett Kassán é» Pesten. Az utóbbit, Benko Károly építész mü
vét , mely iránt több szakértő is kedvezöleg nyilatkozott, mint szé
pet és legezélsz.rübbet az isk. gyűlés i» elfogadván, az épi ést 
ha csak részletekben i s , 1866 elhatározá. A munka egy választ
mánynak felügyelete alatt, 18G7. Marczius Tége felé, a déli olda
lon, meg is kezdetett. Az építési alaperö, a mit a bazsir és sors
játék jövedelmezett körül-belöl 11,000 ft: egyes adományokban 
Eperjes városától 1000 ft értékig menő épitési anyag (tégla), eper
jesi takiirékpénztártól 500 ft más tak. pénztáraktól 185 ft, számus 
kisebb adományok öszvege 330 ft. Bártfa és Szeben városok ré
széről tetemes épitési fa-ajándék. *) 

Gyarapodott az otóbbi években a collég, közpénztár kegyes 
h a g y o m á n y o k b a r i , névszerint néh. Péchy József ezredes ha-
gjománya 180 ft Kardos Sámuelé a tápintézetnek 100. Kttkeme-
zey Sándor és neje hagy. lOöO ft. Kralovánszky György 2000 ft. 
Goellner Amanda és Kollman Frigyes 1050. Bebm Dániel, debre-
czeni kereskedő után 136 ft. o. é, 

A eollcgium ö s s z e s j ö v e d e l m e tett 186% évben 9892 
ft; ö s s z e s kiadása pedig 10,070 ft. o. é. A pénztár s minden
nemű számadások megvizsgálásával egy állandó választmány van 
megbízva, mely a pátfogósági gyűlésnek tesz jelentést az eredmény
ről évenként. 

A köztápintézet (Alumneum) mellé, mely 15 ft. év i fizetés
ért, sőt részben csak ennek feléért, részben pedig teljes ingyen 
csak szegényes ebédet adhat, 1865-ban oly C o n v i c t n s állíttatott, 
*) IMiiiHen ejĵ yes adoiiiúay legkö/.clebb kiilüii igit/.olú és elisntcrü iratban fog 

kö/,zététetiii. 
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aelyben kezdetben havi 6, most 8 ftnyi fizetés mellett, ebí̂ dra 
három, vacsorára egy tál jó és elégséges ételt s kenyeret sznlgáitat. 

A collegium alapitói s fentartói az egyh. ker. pár t fogók 
és a helybel i két evang . egyház lévén, ezeket illeti legkö
zelebb az intézet kormányzásának joga, kivált a mint testületileg 
mint i s k o l a i nagy gyű lés ülnek üssze. Ily gyillós legalább 
egyszer tartatik évenként a nyári vizsgák alkalmával, különben a 
hányszor a szükség kivánja. Tartatnak k i s g y ü l é s e k is, hanem 
a folyó dolgok elintézése, a helybeli belkormány egy a nagy gyű
lés által választott i sko la i b i zo t tmányra ruháztatott, mely
nek elnöke a helybeli felügyelő, rendes tagjai a helybeli két egy
ház felügyelői és lelkészei, továbbá a collég, igazgató, pénztárnok, 
tápintézeti gondnokok, collegiumi ügyész, főjegyző, néhány hely
beli pártfogó s három tanár.*) 

A collegium, mint tanintézet, magában foglalja a thenlogiai 
és jogi akadémiai tanpályát s a 8 osztályú teljes gymnáKiitmot. 
A theologiában 3 évi folj'amatban 4 tanár tanít, a két évi folya
mi jogban 5 tanár, a gymnasiumi osztályokban 13 tanár műkö
dik **). Nagy veszteség s gyász érte a tanodát Krajzell A. Jcle^ 
veterán tr. halálával Dec. 28 1866. Tanú lók számú a múlt 
I86V7 isk. évben: a theologiában 40, jogban 105, gymnasium-
ban 248, összesen 393. Ezekből tápintézetben 114, eonvictnsban 
49, ösztöndíjas 55, dijelcngedés által segélyzett 43. 

*) Névizeríiit a/, egyh. ker. collég, felügy. j e l en les f Hidió Jú/Kef, hely
beli feliigy. J o o b Veodej, igazgató H a z i l í i i s / .ky , Kii-fves e^'ys/ers-
niiiid pén/.tiruok ia, K u b i n y i Alb. és M c l i o r i s / . (iergely egyh. lel-
ügyelők, S x t e h l ó János fóesperes, N ó v á k l>lih. lelkész. J e l e n i k - A I -
n i á s s y Ist. A l e m a n n Fer. K o l l i n a n n Frigy. l i lusxKái' . bizoltiiiUin i 
tagok, L e h o c z k y Ő<1. collég, ügyész. Fi'irniaii Náiid. aedilix, F e k et e 
Sáudor főjegyző, dr. V é c s e y Tain. jegyző, l l l a v a r s e k l>lili Sr i i i i l rk 
Oiisziár, Va i idrák A., HerfurthJúzsefésFlór iúnJak. i i i i i goiilii. :iiruk. 

**) Tanárok a t h e o l o g i á b a n : dékán, I l l a v a l s e k Mib. lUbh. óla, T i l -
l i s c h Ján. J8.5l-től, . S c h r a n c z Ján. 1859 V a n d i á k A. I8i)2. A j o g 
b a n : S c h i i l e k Gusztáv 1851-64. dr. V é c s e y Tain. 18(4. Vandiák 1851. 
61 , T i l l i s c h Ján. 1861, H e r f u r t h Jóxs. 181 4 - A g> ai ii usiiini h a n . 
H a z s l i n s z k y Frigy. igaz. tr. 184ti-óta. Vandrák.V. 1833-óta, H e r 
fur th Józs. 1850. Lndn iann Ottó 1863. F l ó r i á n Jukab 1853.. H a i t s c h 
Laj 1353. K a d l e c s i k Kichaid, 1867. I lazs l i i i . s / .ky Taui. ÍSiA K<>-
b i a l k a Ján. 1863. S z e r d a y Tani. M i k o l i k U\ iilu énekniester, Kótl i 
Jáu. gyninastika tanitója. (M a jn r o s s s y Gynia, ideiül pótló rajztunitó 
volt lSti'%.) Angol njelvben adtak óiákat II la i a c s e k M. cs I., udniaiui 
Ottó, francxiában K o b i a l k a Jáu. Magyar tári^aságrhuikc H e r f u r t h Jó/.s. 
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