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X .

Adalékok a collegium ez évi történetéhez.
Mint a múlt években úgy a jelen isk. évben is négy tanintézetet 

foglalt magában a collegium u. m. főgymnasiumot, tanitó-képző- s hit- 
tani intézetet és jogakademiát.

A fögym nasium  szervezetében s tanári testületében változás nem 
történt.

A tanitó-képző intézet, melyből a múlt isk. évben két folyam 
volt megnyitva két rendes tanár vezetése alatt, a jelen isk. év kezde
tével mint teljes három folyami! tanintézet nyittatott meg a növendé
kek oly létszámával, mely ez inté/.í ■ jövendőjére nézve szép remé
nyekre jogosít. Tanári kara kiegészítése végett a tiszai egyházkerü
let múlt évi közgyűlése által harmadik rendes tanárúi a collegium 
által kijelölt Leszih Ede  szegedi lelkipásztor hivatott meg, ki tanári 
székét 1875. sept. 1-jén elfoglalván, azóta megszakasztás nélkül pon
tosan jár el tisztében. — Múlt évi értesítőnk a folyó isk. év végére 
Ígérte ez intézet szervezetének és tanrendszerének bővebb ismertetését. 
Ez utóbbit illetőleg elegendő tájékozást nyújt ez intézetben előadott 
tantárgyak alább következő részletes jegyzéke, az intézet szervezetéből 
a nagyobb közönségre nézve érdekkel legfeljebb azon viszony bírhat, 
mely ezen szakintézet és a collegium közt az ez utóbbi s a tiszai 
egyházkerület közt három évvel ez előtt létrejött szerződésszerű meg
egyezés folytán fennforog, s melynek lényege a következőkben van :

„A tanitó-képző intézet tanáraival a többi collegiumi tanárokkal 
teljes paritás mellett, a collegium személyzetébe teljesen beillesztett 
részt képez ugyanazon felügyelő és igazgató alatt; — a beirás és 
bizonyítványok, év megnyitás és berekesztés, szünidő, iskolai ünnepé
lyek azonosak a collegium rendével; a tanárválasztás a kerületet il
leti; de a mennyiben az eperjesi egyházak és a collegium ajánlatai 
ez intézet fenntartásában nevezetes tényezőt képeznek, egy tanári ál
lomásra a collegiumi pártfogósági gyűlés bir kijelölési joggal. (L. az 
1873. kér. gyűlés jegyzőkönyve VI. p.)



A növendékek a fegyelem és rendtartás tekintetében a felgymna- 
siumi tanulókkal egy fokozatba helyezvék.

Ez intézet tanárainak hiányait illetőleg az 1874. egyház kér. 
gyűlés jk. XV. p. 1. hat. úgy intézkedett, hogy a hiványokat az 
eperjesi collegium állítja ki, s a kerületi elnökség erősíti meg. A 
tiszai egyházkerület lévén a tanítóképző intézetnek tulajdonosa és 
vóltaképcni fenntartója, a kerületi gyűlés dönt végérvényesen ez inté
zetet érdeklő minden ügyben, kivéve azokat melyekről a collcgiummal 
kötött s fentebb jelzett szerződésben, a collegiumi egységes rend ér
dekében lemondott. Minthogy azonban kerületi gyűlés évenként csak 
egyszer szokott tartatni, azért mint ennek bizományosa egy „kerületi 
képezdei bizottság“ intézkedik évközben s intézkedéseit évenként a 
közgyűlésnek terjeszti elő jóváhagyás végett. De hogy a tanító-képző 
intézetnek egy részt kerületi jellege a maga teljességében megóvassék, 
másrészt pedig helyi érdekei és körülményei kellő figyelembe vétet
hessenek, ezen kerületi bizottság két részre van oszolva, melyek egyike 
a kerületi egyházi elnök vezetése alatt ennek székhelyén Rozsnyón, 
másika a helybeli collegiumi felügyelő elnöklete alatt Eperjesen ta
nácskozik. Egymással rendesen jegyzékek segélyével közlekednek s 
egyező megállapodásaikat az egész kerületi bizottság határozatai gya
nánt terjesztik elő a kerületi közgyűlésnek.

Az intézet ez évi történetét illetőleg a fentebb említetteken kívül 
nem lesz érdektelen végkifej lését és eredményét azon sorsjátéknak, 
melyet a nm. magy. kir. pénzügyininisterium 1874. dec. 28-án 59.490 
sz. a. kelt elhatározásával oly feltétel alatt engedélyezett, hogy a hú
zás napja az 1875. első felébe essék, de a melyre nézve a húzás 
napjáúl ugyanazon ministerium a m. k. belügyminister beleegyezésével 
1875. jun. 10-ki 28,328 sz. leiratával 1875. nov. 1-je tűzte ki. — 
A mondott nap előestéjén a collegium nagy könyvtári teremében, me
lyet ez esetre az alkalomhoz méltóan díszített fel nagy áldozatkészen 
az ily dolgokban kitünően jártas és fáradhatatlan Nehrer Ágoston, a 
sorshúzás alkalmából a tanitó-képző intézet javára egy hangverseny 
rendeztetett, mely a nyújtott műélvezet s a reá következő kedélyes 
és lelkes tánczmulatság emlékével sokáig foglalkodtatá a város és a 
közeli s távolabbi vidék lakosságát, mely nagy számmal felekezeti kü
lönbség nélkül sietett a collegium sorsa iránti részvétét bebizonyítani. 
A vidék legnagyobb táucztermeivel vetekedő könyvtári terem maga 
zsúfolásig, karzatai szépen teltek meg a legválogatottabb közönséggel; 
a századokat látott collegium ez estére kivetkőzött puritán komolságú
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jellegéből, hogy a kebelébe fogadott kerületi intézet felvirágozását elő
segítse. A hangverseny által nyújtott műélvezet különösen Balázsy 
Streihanimer Berta úrhölgynek, ki érzésteljes magánénekével továbbá 
Haitsch Vilma k. a.-nak, Dolcschall Samu és Schneller István colle- 
giumi tanároknak, kik szabatos játékukkal a zongorán, hegedűn és 
orgona harmoniumon lelkes tapsra ragadták a műértő közönséget, és 
a kis-szebeni férfidalegylctnek köszönhető, mely utóbbinak szerény 
fellépése után gyönyörű éneklésével, mely a műdarabok természetéhez 
képest majd a zsolozsma mélységével, majd a harczi dal lelkesítő fü
zével, majd a tréfa csiklandoztató fulánkjával ragadta el a közönséget, 
sikerült magát az este általános kedvcnczévé felküzdeni. —  A hang
verseny után következő táncz éjfélig kissé szakadozott volt, mert a 
hölgyek nagy lelkesedéssel karolva fel a jótékony czélt, a sorsjegyek 
elárusitásának a tánczot alárendelték s valóban tekintélyes számú 
sorsjegyet sikerült eladniok. Különösen Kubínyi Albertué úrhölgy 
és Grexa Cornelia k. a. úgyszólván csupán a szent czélnak áldozták 
fel az estét. Az éjfélkor kezdődő szünórával megkezdődött a sorshú
zás is, a sorsjáték érdemdús tervezője Kósch Frigyes úr vezetése, 
Furmann Andor sz. k. Eperjes városa polgármesterének hivatalos 
ellenőrközése s 0. Végh Dániel és Leszih Ede alkalmi jegyzősködé- 
sük mellett s megszakasztás nélkül be is fejeztetett. Utána követke
zett a közönségnek tulajdonképi lelkes mutatása, melynek csak a pir- 
kadó reggel vetett véget. — Az egész sorsjáték 4G62 írt 01 kr. 
összes bevétel mellett mindennemű költségek levonása után 3657 frt 
56 kr. tiszta hasznot eredményezett, melyben a hangverseny jövedelme 
is bent foglaltatik. Nagyrészben ezen jövedelemből történt az isk. év 
folytán az internatusnak 5 nagy lakószobával s egy előszobával való 
bővítése, úgy hogy az intézet sept. 1 -jével képes lesz 30 növendéknek 
kényelmes s egészséges szállást adni.

A hittani intézet, melynek állása azon többoldali törekvések 
között, melyek az összes magyarhoni á. h. protestáns egyház részéről 
a theologiai tanítás egy helyen való összpontosítását czélozták, bizony
talanná sőt ingataggá lett, ez isk. évben is a múlt évihez hasonló 
állapotban tartatott fenn. A három folyamban előadattak mindazon 
tudományok, melyek az egyházkerület által a theologiai tanítás körébe 
tartozók gyanánt megszabattak volt, de a tanári kar ez évben sem 
egészíttetett ki — működött ez intézetben összesen 4 tanár, közöttök 
egy rendkívüli — , úgy hogy a tanítást csak több rendbeli combinatio 
segélyével lehetett a czélnak megfelelő teljességében berendezui, mi
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csak a tanári erőknek a rendesnél nagyobb mérvű igénybe vétele 
mellett történhetett, Amaz összpontosítási törekvések azóta örvendete
sen sokat vesztettek élénkségökből, mert sokan belátták, hogy a theo- 
logiai tanítás egy helyen egyesítése által lehetett volna ugyan egy 
egyetemi színvonalra emelkedhető hittani faeultást fenntartani, de hogy 
ez összpontosításból eredhető veszélyek és károk, a melyeknek bizton 
be kellett volna következniök, hasonlíthatlanúl nagyobbak, mint az 
egyesítésből származható haszon. Azon bajnak, mely némelyek szerint 
a hittan-hallgatók országosan csekély számában vagyon, a tanításnak 
egyesítése, kivált az ország legszélén, nem hogy elejét vehetné, mert 
hiszen a hittan-hallgatók csekély számának okai egészen más téren 
keresendők, hanem azt okvetlenül fokozná az egyesült intézetnek föld- 
irati fekvése, mely az ez idő szerinti könnyebb közledés mellett is a 
hittani pályát a távolabb vidékek szegényebb sorsú ifjúságára nézve 
nehezen hozzáférhetővé teuné. Ez intézetet természetesen kiválóan az 
illető kerület ifjúsága látogatná, minek következtében ez látná el a 
részben eltérő szellemű többi kerületeket lelkészekkel, mi semmi 
esetre sem volna alkalmatos az úgy is igen elterjedett egyházi indif- 
ferentismus ellensúlyozására. A theologiai egyoldalúságra mint a hit- 
tanitás monopolizálásának ijesztő veszélyére csupán rá mutatni is 
tökéletesen elegendőnek tartjuk. — Úgy hiszszük, hogy nagy részben 
ezen utóbb említett baj elkerülését czélozza egy újabb egyesítési terv, 
mely a meglévő hittani intézetek meghagyása mellett, az egyiknek 
közerővel való emelését czélozza. Hogy oly kerület, mely a maga 
hittani intézetét is csak nagy erőfeszítéssel képes megtartani egy más 
anyagilag tán a legjobban ellátott intézetet segélyezzen, oly kívánság, 
melynek taglalásába ereszkednünk komolyságunk nem engedi. — Meg 
vagyunk róla győződve, hogy a főtiszteletű egyházkerület saját maga 
iránti legfontosabb kötelességei egyikének ismeri azt, hogy lelkészeit, 
kiknek jó szellemétől függ nagy részben az egyes egyházak s igy 
végre az egész kerület jó szelleme saját közvetlen felügyelete alatt 
maga képeztesse. Reméljük tehát, hogy az e nyáron tartandó egyház
kerületi gyűlés gondoskodni fog az 1873 óta üresedésben lévő theo
logiai tanszék betöltéséről s hittani intézete további tökéletesítéséről, 
annál inkább, mert a jogi pálya, mely a múltban a könnyebb boldo- 
gúlhatás kccsegtetésével, az egyházi térről nem egy, tán épen tehet
ségesebb ifjút elvont, a nagyobb elméleti és gyakorlati képzettség 
fokoztatott igénylése által tetemesen megnehezíttetett, minek követ
keztében a hittan-hallgatók számának öregbedése már is észlelhető s
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a következendő években még nagyobb mértékben várható. —  Ezen 
erős hitünk indokainak érdekében szabadjon rövid visszapillantást in
téznünk a hittani intézet népességének hullámzására ez évtized kez
dete óta. 187°/, a hittan-hallgatók száma 20 ; ezen év nyarán olvas
tatott a Rosnyón tartott kér. gyűlésen az egyetemes bizottság levele, 
mely az eperjesi theologiának az egyetemesbe való beolvadása iránt 
kérdést intéz 187 l/2 a tanulók száma 13. 1877j 7. A rákövet
kező kerületi gyűlésen tért foglal az egyetemes theologia eszméje, 
egy megüresedett theol. tanszék az egyetemes hittani intézet ügyében 
megkezdett alkudozások folytán be nem töltetik. 187 3/ t a hallgatók 
száma az év elején 5, később 0. A rákövetkező kerületi gyűlés egy 
megüresedett tanszéket betölt egy szép képzettségű férfival s ez által 
reményt nyújt az intézet megmaradásához. 187%  a hallgatók száma 
13. Az egyetemes theologiai intpzet eszméje lanyhábban tárgyaltatik. 
187 % a hallgatók száma 10. —  Ezek összeállításával nem azt akar
juk mondani, mintha az eperjesi hittan-hallgatók apadását vagy gya
rapodását egyes egyedül az egyetemes theologiai intézet eszméjének 
élénkebb vagy lanyhább felkarolása okozta volna, de hogy az által 
hogy intézetünk jövendőbeli fennállását kérdésessé tette, arra lénye
gesen befolyt, van-e a ki tagadni merné. Mi annál nagyobb határo
zottsággal állítjuk, mert szemünk előtt áll egy másik az előzmények 
s következmények tekintetéből sokban igen hasonlatos eset, mely 
vajha ne bizonyítaná oly kézzelfogbatóiag iménti állításunk alapos 
voltát!

Valamint az elmúlt úgy a jelen isk. évben is a jog akadémia 
foglalkoztatta leginkább a pártfogók, a tanárok és a közel s távol 
érdeklődők kedélyeit. A múlt isk. évben jutott az életbelépés stá
diumába az államnak közvetlen hatósága alatt álló jogakademiák 
reformálását ezélzó szabályzata; az állami jogakademiák jogi korokká 
alakúltak át, minek következtében a felckezet részéről fenntartott jog
akademiák közül több hasonló módon szervezkedett. Ily körülmények 
között a collegium pártfogósága sem ragaszkodhatott két folyami! jog- 
akademiája további változatlan fenntartásához; be kellett látnia, hogy 
a fokozott igényeknek a két évfolyammal teljes lehetetlen eleget tennie. 
Jogakademiáját tehát egy folyammal megbővitni határozta sőt az erre 
való átmeneteit tettleg meg is kezdette, meg lévén győződve róla, hogy 
három év, ha az idő kellőképen felhasználtatik, elegendő a fokozott 
igények kielégítésére, de tartván és nem ok nélkül tartván attól, hogy 
a 3 folyami! jogakademia bizonyítványai az állami jogi korok által
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kiállitottakkal egyenértékűeknek nem fognának elismertetni, mi által 
az intézet gyors elnéptelenedés közvetlen következményei miatt okvet
lenül felbomlásnak indúlna, nagy vajúdások után 1875. julius 15-én 
elhatározta, hogy a jogakademiát szinte 4 folyami! jogi karrá fogja 
fokozatosan kifejleszteni, megnyitván 1875. sept. 1-jén a két előké
szítő folyamot. A jogi kar fenntartásához szükséges alap elégtelen 
ugyan s többe arra sem lehetett számítani, hogy e bajt az akadémia 
hallgatóságának a múlt évekhez hasonló nagy száma enyhítse; mégis 
a szervezkedés kimondatott annak reményében, hogy a pártfogóság 
körében eszközlendő gyűjtések, sz. k. Eperjes városának mint olyan
nak s a nagyban érdeklett városi lakosságnak adományai, nemkülönben 
az egyház-kerület s egyház-egyetem segélye lehetővé teszik a szervez
kedést. — A pártfogóság körében eszközlött gyűjtések, jóllehet egye
sek, még más felekezctüek részéről is történt elismerésre méltó példa
adás, a nagy célhoz képest eddig úgyszólván eredménytelenek. Az 
egyház-kerület szép erélylycl karolta fel s az egyetemes gyűlés is 
kedvezően fogadta az egyházunk részéről most egyetlen jogakademia 
egyetemes erővel is fenntartásának és kifejlesztésének eszméjét. Yajha 
az óhajtott támogatás reménye elég idején valósulna!

A folyó isk. év elején a múlt év végén lemondásukat beadott 
tanárok helyére két uj jogtanárt kellett meghívni az akadémia válsá
gos helyzetére való tekintetből egyelőre egy évre szóló meghívással.

A négy intézettel az iskolai év 1875. sept 1-jén nyittatott meg 
s a tanítás a jogakademiát kivéve, melyre nézve a beiratások határideje 
kivételesen sept. 15-ig terjesztetett ki s melyben az előadások is csak 
e napon vehették kezdetüket, mindenütt sept. 1-én kezdődött. Az illető 
fegyelmi szabályok a gymnasium s a tanitó-képző intézet növendékei
vel sept. 12-én, az akadémiai hallgatókkal sept. 13-án közöltettek. 
Úrvacsorához az összes collegium confirmált protestáns ifjúsága a ta 
nári kar által vezettetve reformatió ünnepén és áldozó csütörtököt 
megelőző szerdán járult. Az úrvacsorát megelőzőleg tartatni szokott 
deprecationalis ünnepély alkalmával őszszel Segyory Lajos s tavaszszal 
Túróczy Pál hittanhalgatók mondottak mint az ifjúság szónokai az 
alkalomhoz illő beszédeket és a tavaszi alkalommal Tillisch János 
tanár szólott az ifjúsághoz a tanári testület nevében.

Marczius 15-én a joghallgatók testületé megtartotta az évek óta 
szokásos nemzeti ünnepélyt lelkes beszédekkel s dicsőítő költemények
ben emlékezvén meg hazánk legújabb történetének ezen legszebb 
napjáról.
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Négy nappal később raárcz. 19-én a tanári kar ünnepelt saját 
kebelében egy nem mindennapi ünnepet, Herfurth Józsefnek a gymna- 
siumban a történet s a jogakademiában számos éven át a magy. ál
lam- és jogtörténet tanárának huszonöt éves tanársága ünnepélyét. Az 
ünnepelt üdvözlésére siető collegiumi tanári karhoz kartársi testvéries
séggel csatlakozott a helybeli kir. kath. főgymnasium tanári karának 
küldöttsége Nuber Sándor igazgató úr vezetése alatt. Az ünnepeltet 
kartársai, jelenlegi s régibb tanítványai, nem különben közel s távoli 
ismerősei és barátai siettek tiszteletük és barátságuk jeleivel meglepni. 
Az üdvözlő beszédek sorát Vandrák András az ünnepeltnek tanára 
kezdette meg egy a szivet s értelmet egyaránt megragadó remek be
széddel. Az egész ünnepély magasztos volta az ünnepelt tanárt ama 
nyilatkozatra fakasztotta, hogy egyetlen egy ily napja az elismerésnek 
elegendő jutalom egy küzdelmes negyedszázad fáradozásáért.

Azon kirándulások között, melyeket leginkább a természetrajz 
érdekében a gymnasiumi növendékek kisebb nagyobb csoportokban 
legtöbbször a szaktanárok vezetése alatt vagy azok utasításai szerint 
szoktak a környék érdekesebb vidékeire intézni, itt említhető azon 
nagyobb kirándulás, melyet a felgymnasiumi tanúlók nagy része s egy 
két akadémiai hallgató Ludmann Otto és Végh Dániel tanárok veze
tése alatt tett az európai hírűvé válni kezdő ránki időszaki artézi 
szökőkút megtekintése végett. E két napig tartó (szept.) kirándulás 
mig egyrészről kellemes elszóródást nyújtott, tudományos tekintetben 
sem maradt nyomtalan. Ugyan akkor a szökés magassága két egy
másra következő szökés alkalmával szögmérés utján meghatároztatok.

Az össz-collegium vagy egyes intézeteinek jóltevői volíak ez 
idén: Zsedényi Ede, egyetemes felügyelővé beigtatása alkalmával a 
tanítóképző intézet alapjához 5000 frtot adományozott; Dr. Rajner 
Gyula a magy. társaságnak egy pályadij alapjául egy 100 frtos szőlő 
vált. kötvényt küldött; Szentandrássy Lajos 100; Czékus István, 
superintendens 100; Péchy L ucián , kir. törv. elnök 25 s Székács 
József 10 írttal járúltak a jogi alap gyarapításához; Jelenik-Almássy 
István évi 50 frtot ajánlott a jogakademia évenkénti költségeihez, 
ennek fennállása idejére. A helybeli takarékpénztár ösztöndijúl 80 s 
a tápintézet javára .25 frtot adott mint más években úgy ez idén is. 
Boldogúlt Mérky Pillér Imre, 100 frtot a tápintézet javára s bol
dogéit Dalilstr'óm Katalin egy 2000 □  holdnyi szántó földet a col- 
legiumnak hagyományozott végrendeletileg. D uka Tivadar londoni 
lakos ösztöndíj képen kiosztandó 25 frtot adományozott.



A c o lle g iu m  sz e r v e z e te .
A) Kormányzat.

A collegium tulajdonosa a pártfogóság, mely minden isk. évnek 
megnyitása s befejezése alkalmával rendes s évközben szükség szerint 
többször is rendkívüli közgyűlésben gyűl össze. E  közgyűlés, melyre 
a helybeli s vidéki pártfogókon s a tanári karon kivűl az egyház- 
kerületi elnökség s a kerület esperességeinek elnökei hivatalosak, 
gyakorolja az illető országos s egyházi törvények értelmében a teljes 
tanügyi kormányzatot, jelentéseket fogad az intézet szellemi s anyagi 
állapotáról, számot vesz a vagyon kezeléséről s felmentést ad, a szük
ség szerint alkotja vagy módositja az igazgatási s fegyelmi szabályo
kat, választja a bizottságokat, a tisztviselőket, a gymn. s jogi tanáro
kat, szerződésszabta módon befoly a tanítóképző s a hittani intézet 
tanárainak megválasztásába stb.

A közgyűlés elnökei s egyúttal az intézet legfőbb tisztviselői:
lucskai Bánó J ó z s e f egyh. kerületi felügyelő, mint ilyen a ke

rület választottja.
csetneki Jelenik-Almássy István kir. tanácsos, helybeli felügyelő.
A közgyűlés jegyzői: Fekete Sándor, Sáros megye s egyúttal a 

collegium levéltárnoka és O. Vérjh Dániel r. tanár.
Évközben mint a pártfogóság megbízottja az u. n. állandó bi

zottság intézi a collegium ügyeit, megerősíti a tanári karnak nagyobb 
büntetéseket szabó ítéleteit és az ösztöndíjak s díj elengedésnek 
ügyében hozott végzéseit; egész működéséről számol a közgyűlésnek. 
A közgyűlésnek fentartott ügyekben rendkívüli közgyűlést hív össze 
vagy ideiglenesen intézhedik.

Elnöke a helybeli felügyelő. Tagjai
1. hivatalból: a collegiumi igazgató s ephorus, a pénztárnok, a 

theologiai dékán, a tápintézet s convictus gondviselője, a muzeum és 
a coll. könyvtár őrei, a collegium ügyésze jelenleg Kleiner Gyula k. 
és v. ügyvéd és a pártfogósági közgyűlés két jegyzője.

2. Az 1875. julius 15-ki rk. közgyűlés által az 1875/6 isk. év 
végéig tartó megbízatással választattak: Furman Nándor, Glósz Ká
roly, Herfurth József, Iráuyi István, Kolosy Miklós, Kósch Frigyes, 
Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Lavotha Rezső, Makoviczky József,

8

I I .
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Meliorisz Aurél, Meliorisz Gergely, Mosánszky Victor, Novak Mihály, 
Schulek Gusztáv, Sztehló János, Schmidt Gyula, Tahy István és Van- 
drák András.

A pénzügyi bizottság végérvényesen intézkedik minden a colle- 
giumi vágyón gyümölcsöztetését illető ügyekben, a közgyűlésnek tes
tületileg felelős. E lnök: a helybeli felügyelő, tagjai: Meliorisz Aurél 
(helyettese Fekete Sándor) és Ludmann Otto (helyettese Ilaitsch Lajos).

A számvizsgáló bizottság: elnöke Kolosy Miklós Sáros megye 
főjegyzője, tagjai: Bielek László, Flórián Jakab, Ilcrfurth József, 
Kósch Frigyes, Kubinyi Aurél, jegyzője: 0. Végh Dániel.

E  bizottságok évenként, az ephorus, a pénztárnok s a múzeumi 
őrök az 1875. jul. 11-ki határozat folytán 6 évenként, a felügyelők, 
a tanárok mint ilyenek és a pártfogóság kebeléből választott jegyző 
életfogytiglan választatnak; minden egyéb megbízatás három évre szól.

A collegium képviselője jogügyekben a felügyelőség, tanulmányi 
tekintetben az igazgató.

Tisztán a tanitóképző intézet ügyeinek vitelére van egy kerületi 
képezdei bizottság, melynek eperjesi szakosztálya következőképen ala
kult: elnöke: Jelenik-Almássy István, tagjai: Bánó Miklós, Meliorisz 
Gergely, Kubinyi Albert, Sztehlo János, Urbáu Adolf, Novák Mihály, 
Tillisch János és Florian Jakab.*)

A collegium őre Brósz Vilmos.

B) Tanárok és tanítók.

1. R e n d e s  t a n á r o k .

Doleschall Samu a tanítóképző intézetben, a collegiumi cantus főnöke 
és rajztanitó.

Dr. Fekete Ggula jogtanár, a 2-dik félévben az akadémiai tanári ér
tekezletek jegyzője.

Florian Jakab o. t. az V-ben, pénztárnok, aedilis és a collegiumi 
könyvtár őre.

Haitsch Lajos o. t. a IV-ben.
Hazslinszky Frigyes a magy. tud. akad. rend. tagja, o. t. a VlI-ben, 

ephorus, a physikai muzeum s Szirmay-féle könyvtár őre és 
igazgató.

J e g y z e t .  Hatáskörét s eljárása módját lásd az első I. fejezetben. Tagjai sorából itt 
azokat kihagytuk, kik vagy egészen elhagyták a kerületet, vagy helyben avagy 
a város vidékén nem laknak állandóul.
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Hazslinszky Tam ás o. t. a Il-ban.
Herfurth József o. t. a Vl-ban egyházkerületi levéltárnok.
Dr. Horovitz Simon jogtanár 1875. szept. 1. óta.
Húsz Armin o. t. a Ill-ban, a term, rajzi muzeum és az algymn. ifjú

sági könyvtár őre, a gymn. tanári értekezletek ez évi jegyzője. 
Leszih Ede a tanítóképző intézetben 1875. szept. 1. óta.
Ludmann Otto főgymn. tanár; tápgondnok.
Dr. Mosánszky Viktor jogtanár, az akadémiai tanári kar értekezle

teinek jegyzője 1875. dec. 11-ig.
0. Végh Dániel o. t. az I-ben, a gymn. magy. társaság vezetője s col- 

legiumi jegyző.
Sass János a tanítóképző intézetben, a bentlakók felügyelője, a test

gyakorlat tanítója s a gyorsíró kör vezetője 1874. szept. 1. óta. 
Schneller István hittanár, az egyetemes tanári értekezletek jegyzője.

1874. szept. 1. óta.
Tillisch János hittanár, dékán.
Dr. Vandrák András a magy. tud. akad. lev. tagja, o. t. VIII-ban, 

gymnasiumi és akad. tanár.

2. R e n d k í v ü l i  t a n á r o k .

Dr. Mosánszky Titus a törvényszéki orvostan tanára.
Novák Mihály lelkipásztor, a theologiában a tót homiletikai gyakorla

tok vezetője s a gyakorlati theologia tanára.

3. S e g é d t a n í t ó k  és h i t o k t a t ó k .

Dr. Austerlitz M. rabbi, a zsidók hitoktatója.
Kassay István róm. kath. hitoktató.
Mikolik Gyula énekmester a gymnasiumban.
S ass Bertalan gör. egy. hitoktató.
Jegyzet. Jogi alapvizsgálati bizottságok:

1-ső alapvizsgálati bizottság:
Elnöke: a helybeli felügyelő; tagjai: Mosánszky Viktor, Horovitz Simon, 

Fekete Gyula.
2-dik alapvizsgálati bizottság:

Elnöke: mint az előbbié; tagjai: Vandrák András, Fekete Gyula és 
Herfurth József.
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A collegium népessége as 1875|6- évben.
A) A tanulók névsora.

1 . -A. g y m n a s i u  m .

I I I .

I-sí> osztályban.

Balkányi Gyula, Abos. Sárosm. kil. 
Hatek Vincze, Sóvár. Sárosm. 
Béringer Károly, Eperjes. Sárosm. 
Berthóty János, X.-Vitéz. Sárosm. 
Iliéi Samu, Eperjes. Sárosm. kilépett 
Bloch Armin, Sebesi-rétek. Sárosm. 
Dattelbaum Flllöp, N.-Yitéz. Sárosm. 
I)ely János, Gálszécs. Zemplénm. 
Demjen Ernő, Zsarolyán. Szatmárm. 
Dessewífy Géza, Gergelylak. Sárosm. 
Draveczky József, Vinna. Ungm. 
Dunkel Vilmos, .Hamburg. Német

ország.
Friedmann Vilmos, Mikalko. Zemplm. 
Friedmann Sándor, Eperjes. Sárosm. 
Gottlieb Lajos, Bártfa. Sárosm.
Hirt Géza, Krompach. Szepesm. 
llöger József, Finta. Sárosm. 
Horváth Samu, Krompach. Szepesin. 
Joob Béla, Fancsal. Abaujm.
Klein Mór, Kapi. Sárosm. kilépett 
Kolosy Béla, Kálnás. Sárosm. 
Kovácsy Endre, Eperjes. Sárosm. 
Kremer Albert, Eperjes. Sárosm. 
Lyorko Lajos, Eperjes. Sárosm. 
Marschalko János. T. Dob. Szabolcsin. 
Mikolik Árpád, Eperjes. Sárosm. 
Mindszenti József, Kassa. Abaujm. 
Molnár Árpád, Monaj. Borsodra. 
Nehrer Béla, N.-Sáros. Sárosm. 
Bankuch József, Német-Jakabvágás. 

Sárosm.
Paveszka*Tivadar, Pest. Pestm. 
Rajner Béla, Kerekrét. Sárosm. 
Rosenberg Zsiga, Eperjes. Sárosm.

Rosenzweig Fülöp, Sz.-Váralja. Sze
pesm.

Spunár Henrik, Buda. Pestm.
Stern Albert, Eperjes. Sárosm. 
Svartz Sándor, Kapi. Sárosm. 
Szemancsik János, Eperjes. Sárosm. 
Szénassy Béla, Pest. Pestm. 
Szepessy Árpád, Kurcsin. Sárosm. 
Tahy Gyula, Nyirjes. Sárosm 
Tahy János Nyirjes. Sárosm.
Tomka István, Eperjes. Sárosm. 
Wéber Antal, Göllnicz. Szepesm. 
Weinmann Mór, Sebesi-rétek. Sárosm. 
Weiszlovics Ádolf, K.-Szeben. Sárosm. 
Windt Arthur, Eperjes. Sárosm.

Magán t anuló :
Rosenberg Otto, Gálszécs. Zemplm.

II-ilí osztályban.
Antalóczy Kázmér, Tokaj. Zemplm. 
Austerlicz Mór, K.-Márton. Sopronym 
Balkányi Elek, Abos. Sárosm. kilépett. 
Bálint János, Eperjes. Sárosm.
Balló Lajos, Sz.-Miklós. Liptóm. 
Béler Sándor, Dubrava. Sárosm. 
Breuer Samu, K.-Márton. Sopronym. 
Buxbaum Zsiga, Varannó. Zemplm. 
Ecker Károly, Stomfa. Pozsonym. 
Értei Dániel, Lőcse. Szepesm. 
Frieder Mór, Varannó. Zemplénm. 
Hankus Béla, T. Bisztra. Zemplénm. 
Ilellner Samu, Eperjes. Sárosm. 
Hermann Ignácz, Székelyhid. Biharm. 

kilépett.
Jakubek Béla, Eperjes. Sárosm. 
Joász Győző, Tokaj. Zemplénm.
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Joász Hugo, Tokaj. Zemplénin. 
Kiszelly Róbert, Eperjes. Sárosra. 
Kuzrnik Pál, Eperjes. Sárosra. 
Kremer Gyula, Eperjes. Sárosra. 
Leszili László, Csaba. Békésm.
Major Béla, Eperjes. Sárosra. 
Makucz Arthur, N.-Mokra. Márma- 

rosm.
Meczner Imre, Eperjes. Sárosra. 
Noszticzius Elemér, Eperjes. Sárosra. 
Neumann Samu, K.-Szeben. Sárosra. 
Pogorisky Samu, Szántó. Abaujm. 
Pramer Elemér, Uszfalu. Sárosm. 
Reich Gyula, Eperjes. Sárosm.
Reich Jakab, Eperjes Sárosm. 
Sándor Béla, Eperjes. Sárosra. 
Schulze Otto, Göllnicz. Szepesin. 
Sternberg Lajos, Tokaj. Zemplénin. 
Tahy Márton, Eperjes. Sárosm. 
Weisel Samu, Eperjes. Sárosm.

Magán t anu lók :
Gründel Gyula, Bárt fa. Sárosra. 
Mátray Ákos, Ér-Mihályfalva. Biharra. 
B. Uszlár Ottó, Böhmischdorf. Silesia.

111-ilt osztályban.

Bley József, N.-Mihály. Zemplénin. 
Breuer Zsiga, Göllnicz. Szepesin. 
Bukovinyi Gyula, Poprád. Szepesin. 
Csajka József, Szántó. Abaujm. 
Dierner Géza, Lasztomér. Zemplm. 
Felix Antal, Szoinolnok. Szepesin. 
Oedeon Kálmán, Ér-Mihályfalva Bi

harra.
Guttmann József, Eperjes. Sárosra. 
Hamborszky Gyula, Kladzáh. Zemp

lénin.
Kellner Károly, Eperjes. Sárosm. 
Kakusz Béla, N.-Sáros. Sárosm. 
Kolosy István, Káva. Pestm.
Köhler Gusztáv, Szántó. Abaujm. 
Mayer János, Hosszuraező. Zemplm. 
Mikolik József, Eperjes. Sárosm. 
Rosenberg Oszkár, Eperjes. Sárosra. 
Schütze József, Eperjes. Sárosm.

Szabó András, Feketepatak. Zemplm.
Walkovszky Mihály, Sátor.-A.-Ujhelv. 

Zemplénin.

Magán t anu l ók :  
Kirclnnayer Gergely, Plavnicza, Sá

rosmegye.
Moskovits Samu, Girált. Sárosm. 
Sonnenschein Kálmán, Boroszló Sá

rosmegye.
Sonnenschein Leo Girált. Sárosm.

I V-iK osztályban.
Antalóczy Zoltán, Lelesz - Pólyán. 

Zemplénin.
Baumölil Zsiga, Sebes. Sárosra. 
Breuer Szilárd, Göllnicz. Szepesin. 
Csiszár Árpád, Varannó. Zemplénin. 
Benczúr Miklós, Mogyoróska. Zemplm 
Furman István, Eperjes. Sárosm. 
Gallotsik László, Eperjes. Sárosra. 
Haasz Zsiga. T.-Szent-Márton. Tu- 

róczm.
Lefkovics Mór. Berzevicze. Sárosra. 
Makoviczky József, Eperjes. Sárosra. 
Mayer János, Eperjes. Sárosra. 
Molitorisz István, Eperjes. Sárosra. 
Műnk Ödön Eperjes. Sárosm. 
Noszticzius Árpád Eperjes. Sárosra. 
Platthy Andor N. Palugya. Liptóm. 
Rajner Aladár Kassa. Abaujm. 
Rosenberg Ödön Eperjes. Sárosra. 
Rosenzweig Samu Sz. Váralja Szc- 

pesmegye.
Sándor Sándor Eperjes. Sárosm. 
Semsey Miklós Kiikemező. Sárosm. 
Stamm Kálmán Eperjes. Sárosm. 
Walkovszky József S. A. Ujhely. 

Zem pl énmegye.

Y.ik osztályban.

Bornemisza Géza Panyola. Szatrn. 
Dick Zsiga K. Szeben. Sárosm. 
Fekete László Eperjes. Sáfosm. 
Frank Géza Harkács. Gömörm. 
Glasner Samu Oszada. Liptóm.
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Glück Samu Varannó. Zeplénm. 
Gottlieb Annin Sebes Sárosm.
Gottlieb Jakab Sebes. Sárosm.
Győry Imre Parasznya. Szatmárm. 
Hartmann Illés Eperjes. Sárosm.
Havas Gyula Vitka. Szatmárm.
Ilidegh László Fügöd. Abaujm. 
Kézsmárszky Béla Sz. Váratja. Sze- 

pesmegye.
Kézsmárszky Kálmán Eperjes. Sá- j 

rosmegye.
Klein Ignácz Sebes. Sárosm.
Ivósa Barna 0. Apáti. Szatmárm. 
Kovács József K. Szebes. Sárosm. 
László Imre Ujfehértó. Szabolcsin. 
Mayer András Láda. Sárosm.
Nemes Károly Szántó. Abaujm. 
Noszticzius Géza Eperjes. Sárosm.
Pap Jenő Eperjes. Sárosm.
Pap József Eperjes. Sárosm.
Rosenthal József Szína. Abaujm. 
Scholcz Darius L. Sz. Miklós Liptóm. 
Szabó Elek Kladzán. Zemplénin.
Urban Gyula Lapos. Sárosm.
Yékey Barna Otrokocs. Gömörm. 
Weimann Samu Péchujfalu. Sárosm. 
Wittenberger Arthur K. Szeben. Sá

rosmegye.

V  I -ili o sz tá ly  ban.

Breuer Sándor Göllnicz. Szepesin. 
Feldmann Ignácz Tolcsva. Zemplénin 
Gottlieb Adolf Sebes. Sárosm.
Gottlieb Béla Bártfa. Sárosm. 
Grünbaum József N.-Sáros. Sárosm. 
Herschkovits Leo Szinye. Sárosm. 
Klein Sándor Eperjes. Sárosm. 
Matherny Emil Gyulafeliérv. Erdély 
Oszwald Tivadar Eperjes. Sárosm. 
Péchy Gábor Szárazbö. Abaujm.
Pócsik János Olcsva. Szatmárm.
Roll Béla Epei’jes. Sárosm.
Rosenberg Mór sen. Varannó Zemp- 

lénmegye.
Rosenberg Mór jun. Eperjes. Sárosm

Sänger Árpád Roskovány Sárosm. 
Stern József Varannó Zemplénin. 
Szabó Béla Kladzán Zemplénin. 
Sontagh Felix. Lőcse Szepesin. 
Teplánszky Isidor Tepla. Liptóm. 
Turek Antal Ungvár Ungm.
Uhrik Gyula Kassa. Abaujm.
Ungár Géza. Homonáa Zemplénin. 
Valentiny Jenő Szirák. Nógrád.

"VI I-ilí osztályban.
Asztalos Sándor Szarvas Békésm. 
Burian József N. Selmecz. Liptóm. 
Czékus Gyula Rozsnyó. Gömörm. 
Csesznok Lajos Rimaszombat. - Gö- 

mörniegye.
Dessevvffy Tamás Toporcz. Szepesin. 
Fábry Géza Rimaszombat. Gömörm. 
Grosszmann Jakab Usz-Peklén. Sá

rosmegye.
Hasko Lajos Licsért. Sárosm. 
Iviszelly Kálmán Eperjes. Sárosm. 
Kovács Albert 0. Patyi. Szatmárm. 
Iíovácsy Béla Eperjes. Sárosm. 
Meczner Zoltán Eperjes. Sárosm. 
Neumann Samu K.-Sáros. Sárosm. 
Nikelszky Jenő Nyíregyháza. Sza

bolcsin.
Rosenfeld Béla Kis-Szeben. Sárosm. 
Sichermann Bernát Kisfülöp puszta. 

Biharul.
Simko Lajos T.-Sz.Márton. Turoczm. 
Simko Miroszlav T.-Sz.-Márton „ 
Steller Árpád Kassa. Abaujm.
Szabó Géza Eperjes. Sárosm. 
Szentistványi Sándor Kozma. Zemp- 

lénmegye.
Tahy József Iválnás. Sárosm. 
Tomasko Károly Eperjes. Sárosm. 
Trajtler István Rimaszombat Gömör.

VlII-ik osztályban.
Benczúr Dénes Nyíregyháza. Sza- 

bolcsmegye.
Csiszár Béla Varannó. Zemplénin. 
Fekete Imre Eperjes. Sárosm.
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Grynaeus Géza K.-Szeben Sárosm. 
Hazslinszky Hugó Eperjes. Sárosm. 
Ivéler Sándor Eperjes. Sárosm. 
Kiszelly Gyula Eperjes. Sárosm. 
László Gyula Ujfejértó. Szabolcsin. 
László József Ujfejértó. Szabolcsin. 
Lőrinczy Ferencz N.-Kálló Szabolcsin. 
Mattyasowszky Mátyás Kende. Sáros.

Meliorisz Kálmán. K.-Sáros. Sárosm. 
Molitörisz Kálmán Lubló. Szepesin. 
Moskovics Manó Eperjes. Sárosm. 
Nikelszky András Stósz. Szepesm. 
Pour Rudolf N. Röcze. Gömörm. 
Sztehló János Eperjes. Sárosmegye. 

Magántanuló
Ricdl János Szálok. Hontni.

2. -A- ta-xiitólcépzó intézet.

I-síí folyamában.
Bacliat Endre, Ratkó. Gömörm.
Balogh István, Debreczen. Biharul.
Czékus Miklós, Gömör-Panyit. Gö- 

mörmegye.
Cziegelbrier Kálmán, Bártfa. Sárosm.
Galay Dániel, Ratkó. Gömörm.
Graeser Nándor, Eperjes. Sárosm.
Grega János, Göllnicz. Szepesin.
Hajnalfy János, Nyíregyháza. Sza- 

bolcsmegye.
Járosy Endre, Redova. Gömörm.
Kundráth Mátyás, Breznóbánya. Zó- 

lyommegye.
Ondrey Samu, Nyíregyháza. Szabolcs.

II- il£ folyamában.

Barbierik Emil Bocza. Liptom. 
Messzik Endre Szeghegy. Bácsin. 
Messzik Péter Uj Verbász. Bácsin. 
Valentiny Sándor Dobsina. Gömörm. 
Ziman Ede Rákos. Gömörm.

III- ik folyamában.

Csink James Késmárk. Szepesm. 
Gebe Endre Jolész. Gömörm.
Martys Albert Kulpin. Bácsm.
Novák Mátyás Geczelfalu. Gömörm. 
Zatyko Mihály Jakabfalu Szepesm.

3. jog'a.ikra.d.em.Ia,-

1-ső folyamában.

Bruoth János, Bresznóbánya. Zólyom. 
Kósa Zsigmond, Apathi. Szatmárm. 
Raszlaviczy Géza. Raszlavicz. Sáros. 
Szavics Iván, Becskerek. Torontalm. 
Toronszky András, Lomna. Zemplm. 
Zornberg Vilmos b. Szikszó. Abaujm. 
Brunyarszky Ede, Szomolnok. Szepes.

S-ik folyamában.
Berthóty Béla, Berthót. Sárosm. 
Buday Béla, Sáros-Oroszi. Beregm. 
Csiba Béla. H.-Böszörmény. Ilajduker. 
Csorba Béla, Pálfalva. Gömörm.

Dudinszky Ödön, Váralja. Ungm., az 
év kezdetén kilépett.

Fábry Gyula, Sztropkó. Zemplm. 
Fűzi Béla, Eperjes. Sárosm.
Glacz Ottmár, Lubló. Szepesm. 
Illosvay Sándor, Beregm.
Kovácsy József, Eperjes. Sárosm., az 

óv kezdetén kilépett.
Pajkos Lajos, H.-Szurdok. Abaujm. 
Palecskó Péter, Girált. Sárosm. 
Pólyik Imre, K.-Madaras. Kunság. 
Usz Antal, Sz.-Lipócz. Sárosm.
Vass Gyula, Eperjes. Sárosm.
Wolf Ágost, N.-Lipcse. Liptom. 
Zsigmondy Ernő, Bártfa. Sárosm.
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Roskoványi Miklós, Miskólcz. Bor-
sodmegye.

Magán t anu ló :  
Prónay Gábor, Pest. Pestmegye.

-3=. HittsirLli.allg'atóls:.

1- ső folyamában.
Adám Mihály, Kis-Lomnicz. Szepes. 
Vida Lajos, Diós-Győr. Borsodm., 

csak a második félévben. 
Zemann János, Jabloncza. Tornám.

2- ik foljamában.
Alexy Mátyás Zsákócz. Szepesin. 
Koch József, Verbász. Bácsm. 
Spannagel József, Bulkesz. Bácsm. 
Timschmiedt György, Poprád. Szepes. 
Törköly János, Rimaszomb. Gömöl'. 
Vaskó Gyula, Margonya. Sárosm. 
Vida Károly, Diósgyőr. Borsodm.

3-ik folyamában.
Droppa Cziril, Csorba, Liptóm.
Kottier Otto, Remete. Szepesm.
Putra András, Hrussó. Gömörm. is

métlő, a 2-ik félévben vizsgák 
előtt kimaradt.

Szegyory Lajos, Kükemező. Sárosm.
Túróczy Pál, Hernád-Büd Abaujm.
Tomasek Sámuel, Hizsnó Gömörm. 

a bécsi intézetben végzett; vizs
gázó. I i
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I T T .

Ifjúsági egyesületek.
A collegium szívesen tűri sőt nem ritkán maga is sürgeti s elő

idézi az érettebb ifjúság között az crkölcsnemesitő, önképző, művészeti 
egyesületek alakulását, s ezeknek a bennök résztvevők érettségi fo
kához képest kisebb nagyobb önkormányzatot enged. Minden egyes 
társulat alapszabályait a tanári kar erősiti meg; a gymnasium s a 
tanitó-képző intézet növendékei kebelében fennálló vagy alakuló egye
sületek mindegyikének vezetője valamely r. tanár, kit, az illető egye
sület tagjainak e részbeni kivánságát meghallgatván, a tanári kar 
küld ki. — A múlt iskolai évben fennállott egyesületek közt ez év
ben meg nem alakultak: a Kölcsei-kör, a jogászok olvasó-egylete, az 
akadémiai zenekör és az akadémiai dalegylet, a tanitó-képző intézet 
növendékei között ez idén először alakult egy önképző-kör.

Ez isk. évben a collegiumban a következő ifjúsági egyesületek 
állottak fenn:

1. A  jogászok testületé. Megalakult az alapszabályok értelmében 
az év elején. Elnökké a korelnök: Pajkos Lajos, jegyzővé: Pólyik 
Imre választatott. A második félévben elnök: Csiha Béla, jegyző: 
Bruóth János. Pénztáruok: Wolf Ágoston. Élénk ülései a 2-ik félév
ben gyérültek.

2. A  jogászok belsületbirósági esküdtszéke. Elnöke: Csiha Béla, 
jegyzője: Pólyik Imre. Tárgyaltatott két ügy, melyek egyike a vádlott 
felmentésével, másika a két fél kibékitésével végződött.

3. A  jogászok segély egylete. Fennáll 1867. sept. óta. —  Elnöke: 
Vass Gyula, titkára: Csiha Béla, pénztárnoka: Roskoványi Miklós.— 
Tartott az egylet 10 köz- és 13 bizottsági gyűlést.

Az egylet tőkéje 3603 fit 45 kr.
4. Magyar nyelvmivelb társaság. — Gyuasiumi önképző-kör. —  

Fennáll 1827 óta. Folytonos működése csak az 1848/49-ik évi szabad
ságharc alatt szünetelt. — 1871 óta a Kisfaludi társaságnak pártoló 
tagja.

Elnöke: Otrokocsi Végli Dániel r. tanár. Titkára és Pénztárnoka 
László Gyula. Jegyzői: Benczúr Dénes és Nikelszky Jenő. Könyvtár
nokai : a) a szépirodalmik-nál: Mattyasowszky Mátyás és Fekete Imre, 
b) a tudományos k-nál: Lőrinczi Ferencz és Trajtler István, c) a lap
tárnál: Kiszelly Kálmán.
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Volt a társaságnak ez évben 37 rendes- és 18 olvasó- összesen 
55 tagja.

Rendes ülés volt hetenkint kétszer.
Szabadon választott tárgyú dolgozatok száma 53. Ebből 15 kö

tetlen és 38 kötött beszédben. — Idő hiánya miatt birálatlanúl ma
radt egy kötött beszédben irt dolgozat. —  A benyújtott dolgozatok 
közül érdemkönyvbe irandónak nyilváníttatott 3 dolgozat Mattya- 
sowszky Mátyástól. — Jegyzőkönyvileg dicséretet nyert 9 munka, u. 
m. Mattyasowszky Mátyás 1, Meczner Zoltán 2 költeménye, és Asz
talos Sándor 6 szónoki dolgozata. —  A bírálatok közül jegyzőkönyvi
leg dicséretet aratott Mattyasowszky Mátyás és Szontágh Felix egy- 
egy bírálata.

A 65 szavadat közül jegyzőkönyvileg megdicsértetek 6, u. m.: 
Hazslinszky Hugó 1, László Gyula 1 és Kovács Bertalan 4 sza- 
vallata.

Pályadijul kitüzetett ez évben: 1) a Rajuer alapítványból az év
közben bírált, s érdemkönyvbe íratott költemények közül a legjobbra 
6 frt, 2) Otrokocsi Végli Dániel r. tanár s elnök részéről a legjobb 
elbeszélő költeményre egy 8 frankos arany, 3) Benczúr Dénes r. t. 
részéről egy ezüst tallért Arany János Széchényi emlékezete czimü 
költeménye méltatására, 4) Rosenberg Mór r. t. kitűzi Saudnak egy 
regényét „Mit olvas az ifjúság, s mit kellene olvasnia?“ czimü érte
kező prózát, 5) László Gyula r. t. Lukács Ödön kisebb költeményeit 
Vörösmarthy Mihály „Előszobor“-jának, 6) Mattyasowszky Mátyás 
pedig Jókai Mór „Egy ember a ki mindent tud“ regényét Jókai 
„Augsburger Allgemeine Zeitung“ elszavallására.

Dr. Rajner Gyula budapesti köz- és váltó-ügyvéd a társaságnak 
számos éveken át buzgó pártfogója egy 100 írtra szólló váltsági köt
vényt küldött az igazgatóságához oly czélból, hogy annak évi kamat
jával a magyar társaságban megjelent legjobb magyar dolgozat jutal
maztassák meg. —  A társaság részéről jegyzőkönyvileg megörökített 
hálakifejezés a nagylelkű adományozó pártfogóval jegyzőkönyvi kivo
natban azonnal közöltetni egyhangúlag elhatároztatott.

Az egyesület könyvtárát illetőleg lásd a 26. lapot.
5. A  „ Markovics-kör“ a gyorsírás tanulására, gyakorlására és 

terjesztésére ez idén is fennállott. A kör tisztviselői voltak: elnök 
Sass J. tanár; jegyző Czékus Gy.; pénztárnok Csiszár B .; könyvtár
nok Mattyasowszky M. s előadó Tomaskó K.

A körnek ez idén 27 rendes és egy tiszteletbeli tagja volt. A
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kezdők tanfolyamát Tomaskó Kár. vezette. S a junius 3-án elnök, 
továbbá Hazslinszky Hugo és Tahy József biráló választmányi tagok 
jelenlétében versenyirás a tanfolyam sikeres eredményéről te tt tanú
ságot. Az első pályadijat Vürösm. minden munkái a biráló választ
mány Nemes Károlynak mint a leghelyesebben és lcgliibátlanabbul 
írónak ítélte oda; a másodikat: „Magyar koszorúsok albuma“ Havas 
Gyula, végre a harmadikat: „Arany J. kisebb költeményei“ Kakusz 
Béla nyerte el. A kör járatta a „Gyorsírászati lapok“-at. Könyvtá
rát lásd alább a könyvtárak főczime alatt,

6. Fögymnasiumi zenekor. Fennáll 1871 -ik év óta. Elnök: 
Herfurth József, tanár; alelnök és karvezető: Fekete Imre;  jegyző: 
Kéler Sándor; pénztárnok: Lőrinczy Ferencz; választmányi tagok: 
Szabó Géza, Trajtler István. Működő rendes tagok száma 6 : Fekete 
Imre, Kéler Sándor, László Gyula, Lőrinczy Ferencz, Szabó Géza, 
Trajtler István. Tartott a zenekör gyakorlati órákat hetenként 2-szer. 
Begyakorolt darabok száma 32, melyekkel nemcsak a gyakorlati órá
kon jelenvoltakat viditá fel, hanem fellépett a tanár urak névestélyein; 
közreműködött a márczius 15-én tartott jogásztcstületi nemzeti ünne
pélyen, egy a vizkárosultak javára rendezett franczia műkedvelői színi 
előadásnál; befejező ünnepélyes előadását a magyar önképző kör zár
ülésével kapcsolta egybe. Vagyonát képezik tőkepénzen kívül egy 
nagy bőgő, viola, elegendő számú hangjegyek s egyéb a zenekör fel
szerelésére szükséges tárgyak.

7. A  tanitó-képző intézet onképzü-köre. Az 187 5/0 tanév elején 
(sept. 12-én) a növendékek egymás közt önképző-kört alakítottak, 
melynek célja különösen a honi neveléstani irodalom megismerése s 
általában a nagy nevelők rendszerének kutatása, és alkalmat nyújtani 
a tagoknak a szabad előadás gyakorlására. E végre a rendes heti 
üléseken egy-egy tag ismertetését olvassa fel valamely neveléstani 
műnek vagy értekezésnek s azután a felolvasottak folytan a tagok 
vitatkoznak, eszméket cserélnek. Továbbá minden ülésen fellép 1— 2 
tag szavalattal. A felolvasott ismertetések egy évkönyvbe iratnak 
össze. Azonkívül a kör időszakonként pályakérdéseket tűz ki önálló 
dolgozatra. A kör tisztviselői voltak e tanévben: Sas J. elnök; Gebe 
A. titk á r; Csink J. jegyző s pénztárnok; Ziman Ede aljegyző; Messzik 
E. könyvtárnok. A kör tartott 30 rendes és 2 rendkívüli ülést, me
lyekben felolvastatott 34 munka, elszavaltatott 51 költemény. Bevétele 
volt jun. 15-ig 30 frt 57 kr. Kiadás 29 frt 69 kr. Tagok száma 19. 
Járatta a kör a következő lapokat: Vasárnapi újság, Polit. Ujd., Nép
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tanítók Lapja (ingyen járt), Pädagog, Blätter für Lehrerbildung, — 
Orol és Obsor.

A kör könyvtárát lásd alább.

■ v .

Jótékony intézetek.
1. T á p i n t é z e t .

Az 187% első felében 80 tanulót látott el ebéddel és 62-őt 
vácsorával; a második félévben 77 tanuló járt ebédre és 62 va
csorára.

A díj az ebédért és vacsoráért együtt véve 17 frt. 50 kr. egy 
félévre; csupán ebédért 7 frt. 50 kr.

Díjtalanul láttatott c l : az I. félévben ebéddel a két senior Knott
ier Otto theologus és Turóczy Pál theologus; ebéddel és vacsorával 
az oeconomus Törköly János theologus; a II. félévben Törköly oeco- 
nomusnak leköszönése következtében az oeconomusi hivatalt Turóczy 
Pál theologus látta el, ki azért díjtalanul élvezte a vacsorát is, vala
mint ingyen szállást is kapott. A két portáns: Bukovinyi Gyula III, 
és Schulcze Ottó Il-beli szintén ingyen ellátást, szállást és fűtést 
nyert az egész éven által.

A dijelengedések, melyek ezen értesítőnk kiadatásáig történtek, 
a következők: Az egész évi 35 frtnyi ebéd- és vacsora-díj fizetése 
alól felmentetett 1 Y. osztálybeli tanuló; az I-ső félévi ebéddíj vala
mint a II. félévi ebéd- és vacsoradíj (25 frt) fizetése alól felmentetett 
1 theologus; az I. félévi ebéd és vacsoradíj (17 ft. 50 k r) elenged
tetett 1 elemi osztálybelinek; az I. félévi ebéddíj elengedtetett egy 
elemi, 1 II. oszt.-beli, 1 III. oszt.-bcli 1 IV. oszt.-beli tanulónak és 
1 theologusnak; végre az I-ső félévi ebéddíj fele elengedtetett egy I. 
oszt.-beli, 1 II. oszt-beli, 2 III. oszt.-beli, 2 IV. oszt.-beli tanulónak 
és 1 jogásznak. Azonkívül felmentetett egy II. osztálybeli tanuló a 
múlt iskolai évet illetőleg egy fél évi ebéddíj felének fizetése alól.

Ez értesítőnk bezártáig az összes tápintézeti elengedések 257 ft. 
50 krnyi értéket képviselnek. —  Számos kérvény várja még elintéz- 
tetését, mely az isk. év végével fog történni.

A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tagok által 
fizetett tápdijak; 3. supplicatio, mely czimen 187% - b a n  bejött 1039 
frt. 18 kr. és 2 véka búza; 4. ajándékok (összesen 68 frt. 35 kr.)
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jelesül; az eperjesi takarékpénztártól 25 frt., helybeli pártfogóktól név
napi köszöntések alkalmával 35 frt 88 kr., tiszt. Strauch János k.-sze- 
beni lelkész úrtól 2 frt, a templom perselyéből 5 frt 47 kr. A n.- 
sárosi műmalom ajándékozott 1 zsák búzalisztet. Koch J. th. 1 zsák 
krumplit. A Ganzaugh József-féle alapítványból József napján a táp
intézet tagjai ez évben is megvendégeltettek.

A kiadás 1874/ 5-ik évben volt 2697 frt 38 kr.
Az étlap ezen évben is ugyanaz maradt, mint tavai és 187 3/4 -ik 

évben. *)

2. C o n v i c t u s .

A convictusi díj ezen isk. évben ebédért és vacsoráért félévre 
45 frt volt. A convictust látogatta az I-ső félévben ebédre 14 és 
vacsorára 17, a Il-ik félévben ebédre 12, vacsorára 14; a tagok, egy 
jogásznak kivételével, mindnyájan gymnasiumbeli tanulók voltak.

A kiadás 1874/5-ik évben volt 2300 frt 10 kr.
A convictusnak étlapja szintén ugyanaz maradt, mint tavai és 

1873/4-ben.*)
A tápintézetbe és convictusba felvétetik vallásra való tekintet 

nélkül minden rendes tanuló; tettleg ezen évben is mind a tápinté
zetbe mind a convictusba járnak ág. és helvét liitv. protestánsok, 
római és görög-katholikusok valamint mózesvallásuak.

3. G y á m i n t é z e t .

A gyámintézeti gyűjtéseknek eredménye ezen évben értesítőnk 
kiadatásáig 06 frt 23 kr.' Ezen összeghez hozzájárúlt a gymn. I. oszt. 
6 frt 66% kr., II. 5 frt 81 kr., III. 5 frt 4 kr., IV. 10 frt 69% 
kr., V. 9 frt 25 kr., VI. 10 frt 43 kr., VII. 4 frt 35 kr., VIII. 7 
frt 99 kr., a theologusok 6 forinttal.

A múlt iskolai évben segélyezésre fordittatott 23 frt 35 kr., a 
gyámintézetnek 32 frt 20 kr. küldetett. Tartaléktőke 35*2 frt 37 kr. 
A mostani iskolai évben a segélyzésekről szóló számadások ez érte
síts kiadatásáig be nem fejeztettek.

A gyámintézeti gyűjtéseknél szokásos módon külön gyűjtés tör
tént márczius hóban a tavaszi áradások által károsultak javára. Ered
ménye 88 frt 50 k r .; ehhez hozzájárult a gymn. I. oszt. 4 frt 26 kr.
II. 3 frt 54 kr., III. 2 frt 70 kr., IV. 2 frt 92 kr. V. 6 frt 87 kr., 
VT. 2 frt 46 kr., VII. 22 frt 50 kr., VIII. 3 frt, a seminaristáknak

*) Lásd az 1873/,-ik évi értesítőnk 28-ik lapját.
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első osztálya 93 kr., 2-ik és 3-ik osztálya 82 kr., a jogászok 20 ft. 
60 kr., a tlieologok 3 frt és a tanári kar 15 frttal.

A fent kitett 88 frt 50 krnyi összegből az igazgatóság által 
20 frt, a gyámintézeti pénztárnok által pedig 68 frt 50 kr. külde
tett a m. kir. belügyministeriumhoz a pestvidéki vízkárosúltak közt 
való kiosztás végett.

4. Ö s z t ö n d í j a k .

A A collegium 25 különböző alapítványból, melyek 187 V2. évi 
értesítőnk 27— 30. lapjain vannak bővebben ismertetve, évenként 52 
ösztöndíjat oszthat ki összesen 675 frt 35 kr. értékben. Ezekhez já
rói D uka Tivadar  25 frtnyi adománya, melyből két 10 frtos s egy 
5 frtos ösztöndíj fog kiadatni.

Róth-Teleky-félé ösztöndíjat ezen évben a következő ifjak kap
tak: Szcgyory Lajos, Vassko Gyula, Túróczy Pál, Kottier Otto, 
Droppa Ciril, Koch József, Törköly János, Ádám Mihály, mindnyájan 
hittanhallgatók, egyenként 42 írtjával 336 frt értékben.

A Máday alapból Vassko Gy. és Zeman J. 50—50 ftot kaptak.
Jettinféle 60 ftot kapott Fábry Gyula VII. o. t. és Kottier Otto.
így a collegiumban ez idén 1156 frt 35 kr. értékű ösztöndíjak 

részint már kiosztattak, részint csak az év végén fognak kiosztattatni.

5. T a n d í j  el  e n g e d é s .

Szegény sorsú, jó erkölcsű és egyúttal szorgalmas tanulóknak, 
ha a tanulmányokban legalább általános jó előmenetelt tettek a col
legium vallásra való tekintet nélkül a tandiját a körülményekhez 
képest egészben vagy részben elengedi, avagy a fizetés határidejét el
halasztja, mi által valamint egyéb intézkedései által a legszegényebb 
sorsúaknak is lehetővé törekszik tenni azt, hogy magukat tehetségük
höz képest kiképezzék.

A tanítóképző intézet növendékei tandijat egyáltaljában nem fi
zetnek s ezek tandíjmentességétől eltekintve a collegium egyéb inté
zeteiben a tandíjelengedés évenként mintegy 150 ftot teszen. Az ez évi 
elengedések, mivel a folyamodványok nagy része még nincs elintézve, 
csak jövő évi értesítőnkben fognak közöltetni; a múlt évi elengedé
seket lásd az 187 4/5 ért. 10-dik lapján

6. B e n n l a k á s .
Azon két, egyháztörténetileg nevezetes épületben, melyek hajdan, 

egyházunk küzdelmes idejében az evang. magyar német és tót leké-
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szék lakhelyei valának, vannak elhelyezve a tanítóképző növendékei. 
Ezek itt ingyen kapnak szállást, (ágyneműt kivéve) fűtést, világítást, 
élelmezést, tanszereket (kivéve a tankönyveket). Ez idén a tizenkilencz 
benlakó 4 lakszobáhan (I: 4 ; II: 4; III: G; IY : 5.) úgy volt elhe
lyezve, hogy minden szobában egy harmadéves növendék bízatott meg 
felügyelni a rendre és tisztaságra. Mint leendő nevelők már itt mu
tassák meg, hogyan tudják példáik és intéseik által tanuló társaik 
közt a jó szellemet ápolni s fentartani. A tanév elején állandó napi
rend állapíttatott meg. Ez következő: reggel 6— ‘/28 dolgozó idő; 
y ,8— 8 közima s reggelizés (személyenként 1 meszely tej s kenyér), 
8— 12 tanórák. Ebéd után egy óráig szünet; 1— 2 dolgozó idő;
2— 4 s részben 5-ig tanórák; 5— 726 szünet; */26—7 dolgozó idő, 
7-kor vacsora s utána ismét szünet; 8— 10 dolgozó idő. Dolgozó idő 
alatt a szobákban minden zaj, zongorázás, ének stb. tiltva volt. 
Ebédre s vacsorára a növendékek a collegiumi alumneumba jártak. 
Szabad idejüket a tanulók részint sétával, részint az intézet udvarán 
kerti munkával töltötték, mi végre ez idén nehány kerti eszköz is 
szereztetett be. A házi ipar előmozdítása tekintetéből pedig egy lomb- 
fürész vétetett; melylyel a növendékek kézi ügyességüket gyakorolták. 
Az őszszel a tanárok vezetése mellett az intézet a közel fekvő Só
várt látogatta meg, hol a növendékek a só főzés módjával ismerked
tek meg. A télben Florian Jakab tanár 42 kötet könyvet bocsátott 
a tanári kar rendelkezésére, ezek a növendékek közt karácsony esté
jén kiosztattak. Húsz Armin tanár egy függő lámpával ajándékozta 
meg az intézetet.

7. C o l l e g i u m i  k ó r h á z .
A kórházban van rendesen két s a szükséghez képest több fel

szerelt ágy. Jövedelme saját tőkéi után 5G ft. 99 kr.; ezenkívül fizet 
minden jövevény növendék erre a czélra 30 kr. Az intézet orvosai: 
Dr. Krajzell Aurél, megyei főorvos, D r. Mosánszhy Titus, collég, 
rendk. tanár és Dr. Szcilay Kálmán, honvéd ezredorvos, kik a col
legium szegényebb sorsú növendékeit minden díj nélkül gyógyítják.

A folyó tanévben ápoltatott a lvórházban 6 növendék, kik mind
nyájan rövid idő múlva felgyógyultak.

A kórház bérelt szálláson van elhelyezve, mely az állandóúl ott 
lakó betegápolónő közvetlen felügyelete alatt van.

Az intézetnek van egy puszta telke az árokutezában; nagyon 
kívánatos volna, ha ezt be lehetne építeni, hogy a collegium ezen 
intézete is, úgy mint a többi állandósítva lenne.
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A collegium népességének egészségi állapota kitun'ó volt; halá
lozás nem történt.

Itt említhető még, hogy a szegény sorsú tanulóknak a collegiumi 
könyvtárból használatra évenként nagyszámú kézikönyv adatik ki. — 
A szegény sorsú joghallgatók a segélyegylet könyvtárából szoktak 
hasonnemű jótéteményben részesülni, s a segélyegylettől részint képes
ségükhöz mért alkalmaztatást, részint egyenes segélyeztetést várhatnak.

" V J .

T a n e s z k ö z ö k .
A) Könyvtárak,

a) Collegiumi könyvtár a folyó tanévben szaporodott:
1. Tétel utján: Középtanodai tan-közlöny. Magyar nyelvőr. Szá

zadok. Prot. egyh. és isk. lap. Petermann geogr. Mittheilungen. Momm- 
ser Th. Handbuch des röm. Staatsrechtes 2. Theil. Mommsen T. 
Rómaiak története 6 —9 fűz. Duncker ókor története 6-ik fűz. 1875. 
cvi törvénycikkek. A m. t. akadémia könyvkiadó bizottsága által az 
1875. évfolyamra kiszolgáltatott 6 kötet. A természettud. társulat 
által kiadott 2 köt. A prot. egyl. által adott 2 köt.

2. Ajándékozás utján: Főrendi- és képviselőház: Jegyzőkönyvek, 
Naplók és Irományok. N. M. ministerium: Hiv. stat. közlemények 2 
füzet. M. tud. akadémia: 34 k. és 103 füzet. A m. k. egyetem Pesten: 
15 fűz. A m. k. egyetem Kolozsvárott: 4 füzet. Budapest városa ta
nácsa: Stat. hiv. közlemények 2 fűz. Dobsina városa tanácsa: Krenner 
J. S. a dobsinai jég-barlang. Néhai Koller lőcsei tanár özvegye: 84 
kötet. Franklin társulat: 9 kötet. A Kárpát-egylet: 1 k. Kubinyi Mik
lós: Gróf Thurzó levelei 2 köt. Dr. Schiller, Szenessy 1 k. Zilahy 
S .: 1 k. Aigner L .: 2 k. Kokai L .: 1 k. Jelenik-Almássy István: 1 k. 
Ungar VI. oszt. növ.: 1 köt. Szentandrássy Lajos: Petőfi arczképe 
2 példányban. Irányi István: 3 k. Scherfel Aurél: 1 fűz.

Olvasásra kivétetett 863 kötet. Összes gyarapodás 125 füzet és 
149 kötet, számos bel- és külföldi értesitvényen kívül.

A collegiumi könyvtár gyarapítására befolyt 92 frt.
Az évi szaporodással egyetemben 14,424 köt.
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b) Szirm ay könyvtár 1835-bcn Szirmay János hagyta a colle- 
giumra bizományképen oly formán, hogy a család mindenkori seniora 
van jogosítva a megszerzendő müvek iránti intézkedésekbe befolyni, 
4000 frtnyi alapját a könyvtárnok kezeli.

Ez idén szereztetett: Ersch u. Gruber Conservations-Lcxicon. I. 
Sectio 42— 95 Th. II. S. 24—31 Th. III. S. 21— 25 Th. összesen 
G7 köt. 24G fi’t 90 kr. értékben.

A még mindig rendezés alatt lévő könyvtár újabb becslés sze
rint hozzá vetőleg 20,000 kötetből ál l ; az ez évi szaporodással együtt 
hozzávetőleg 20,067 k.

c) A magyar-társaság könyvtára feloszlik 3 részre u. m. szép- 
irodalmi-, tudományos könyvtárra és laptárra.

1. A szépirodalmi könyvtár. Vétel utján szaporodott a követ
kező müvekkel: Jókai M ór: Politikai divatok 3 k., Szegény gazdagok 
3 k., Kárpáthy Zoltán 3 k., Török világ Magyarországon 3 k., Hét
köznapok 2 k ., Szomorú napok 1 k .; br. Jósika Miklós: Csehek 
Magyarországon 4 k .; Tóvölgyi Titusz: A rónák vésze 1 k. (az eddig 
elősorolt müvek az elhasznált példányok helyett vétettek meg). ■— 
Jókai Mór: Az élet komédiásai 7 k., Elbeszélő költeményei és saty- 
rái 1 k .; Eliot Gy.: Midlemarch 4 k . ; Cervantes: Don Quijotte de 
la Mancha 3 k . ; I)r. Barna Ignácz: Juvenialis satyrái 1 k . ; Verne 
Gyula: A prémek hazája 1 k .; Székely Sándor: Szerelmi népdalok 
gyűjteménye 1 k .; Czakó Zsigmond: Leona 1 k . ; Csukássi József: 
Mély titok 1 k . ; Strucnsce Gusztáv: Wallis 1 k .; Virághalmi Ferencz: 
Egy cserepár naplója 1 k . ; P.-Szatlimáry Károly: Képek a középkor
ból 1 k .; Tennyson: Király idyllck 1 k . ; A nemzeti színház könyv
tárából (Gaal József: Peleskei nótárius; Toldy István: Kornélia; 
Kazár Em il: A kincskeresők; Abonyi L ajos: Panna asszony leánya; 
Margittay Dezső: Cserebogár; Szigligeti Ede: Czigány; Tóth Ede: A 
kintornás családja) 7 k . ; Kaas Ivor b r .: ítélet napja 1 k. —  Aján
dékozás által gyarapították: Mattyasowszky Mátyás: Jókai Mór: Ko
ronát szerelemért és Petki Farkas leánya 1 k., Csokonai Vitéz Mi
hály : Dorotthea 1 k .; Szabó Géza: Füssy Tamás: Családi olvasmá
nyok 1 k .; ifj. Rosenberg Mór: Kubinyi Lajos: Haladók és maradók 
csatározásai 3 k. — Összes gyarapítás 58 kötet.

2. Tudományos könyvtár. Vétel utján gyarapittatott: Deák F a r
kas: Wesselényi Anna életrajza és levelezései 1 k . ; Hellmholtz: To- 
dományos értekezések 1 k . ; többektől: Népszerű tudományos előadá
sok 1 k .; Vajda Victor: Kölcsey élete 1 k . ; gr. Széchényi Ferencz:
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Önismeret 1 k .; Dobránszky Péter: Emlék hangok a Székelyföldről 
1 k . ; Sámi Lajos: Afrikai utazások 1 k . ; Salamon Fercncz: Kisebb 
történelmi dolgozatai 1 k ; Popé: A mü bírálatról 1 k .; Toldy Fe- 
rencz: A magyar költészettan kézi könyve 5 k . ; Darvin Károly: A 
fajok eredete 2 k . ; Fényi Rezső: Petrarca élete 1 k .; Castelár Em il: 
Lord Byron élete 1 k. — Ajándékozás által gyarapították: Vandrák 
András tanár: A magyar tudományos akadémia allmanachja 1 k .; 
László Alajos: Toldy István: A Jezsuiták és a Jezsuita kérdés Magyar- 
országon 1 k .; László Gyula: Podhradszky József: Béla király név
telen jegyzőjének ideje kora és hitelességéről 1 k .; Ungár Géza: 
Horváth Mihály: Válasz Kossuth Lajos ujahb leveleire 1 k., Kubinyi 
és Hámos: Útirajzok 1 k. — Összes gyarapítás 23 kötet.

3. A laptár szaporodott vétel utján a Figyelő és a Nyelvőr 
1873/6-ki (egy-egy) évfolyamával 2 k.

Az összes ez évi szaporodás — ide nem értve az elhasznált pél
dányok helyére újból beszerzett s összesen 20 kötetre menő müveket 
— összesen 63 kötet, melyekkel együtt a könyvtár jelenleg 1387 kö
tetből áll.

d) Hittanhallgatók szakkönyvtára gyaraporodott ez évben.
J. Megrendelés útján.
A megszavazott kerületi évi segély-összegen megrendeltettek a 

következő munkák:
C. Tischendorf: Evangelica apocrypha ex plurimis codic, graec. 

et latin.
Hilgenfeld: die apostolischen Väter. Ursprung und Inhalt ihrer 

Schriften.
Keil K. F . : Lehrbuch der hist. crit. Einleitung in die canon, u. 

apocr. Schriften des A. T.
Volkmar: Handbuth der Einleitung in die Apocryphen 2 Bd.
Weizsaecker: Untersuchungen über die evang. Geschichte, ihre 

Quellen und der Gang ihrer Entwickelung.
Schürcr’s Neutestamentl. Zeitgeschichte.
Hitzig: Geschichte des Volkes Israel bis 72 n. Chr.
Keim: Geschichte Jesu nach den Ergebnissen heutiger Wissenschaft.
Krenkel: Paulus der Apostel der Heiden.
Coquerel: die Christologie des N. T.
Simén Domokos: Az evangeliomi csodák.
Cassel P .: Weihnachten, Ursprünge, Bräuche und Aberglaube.
Maas M .: Die Religion des Judenthums.
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Noack L .: Das Buch der Religionen, od. der Geist der Mensch
heit in seiner geschichtl. Entwickelung.

Lang H .: Religiöse Charactere (Paulus, Zwingli, Lessing, 
Schleiermacher).

Funck K. W .: Gemälde aus dem Zeitalter der Kreuzzüge. 4 Bde.
Ullmann Joh .: Wessel, ein Vorgänger Luthers.
Renate, Herzogin von Ferrara. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter 

der Reformation.
Wessenberg: die grossen Kirchcnversammlungen des 15. u. IG. 

Jahrh. 4 Bde.
Coquerel: Die Verfolgungen der Protestant. Kirche Frankreichs.
Geschichte der Camisarden. 2 Thle.
Lechler: Geschichte des englischen Deismus.
Swedenborg: Der Himmel mit seinen Wundererscheinungen und 

der Hölle.
Hausrath: David Fr. Strauss und die Theologie seiner Zeit.
Hase: Ideale und Irrthümer. Jugenderinnerungen.
Carriere: Philosophische Weltanschauung der Reformationszeit.
Schenkel: das Wesen des Protestantism, aus den Quellen des 

Reformationszeitalters dargestellt. 2 Bde.
Simán Domokos: A szentháromság eredetének és kifejlődésének 

története egy bevezető értekezéssel az orthodoxiáról.
Ritschl: Schleiermachers Reden über die Religion und ihre Nach

wirkungen auf die evang. Kirche Deutschlands.
Chalibäus: Historische Entwickelung der specul. Philosophie von 

Kant bis Hegel.
Fischer Kuno: Schellings Leben und Schriften.
Zeller Ed. Geschichte der deutschen Philosopsie seit Leibnitz.
A hittanhallgatók önkéntes adakozása folytán a 2 utolsó években 

vétettek:
Schenkel: Gespräche über den Protestantismus und Katholicis-

mus.
Hase: Das Leben Jesu.
Schenkel: Die protestantische Freiheit.
Hagenbach: Die Kirchengeschichte des 18. und 19-ten Jah r

hunderts.
Bunsen: Die Zeichen der Zeit.
H. Lang: Ein Gang durch die christl. AVelt.
Ililgenfcld: Der Passahstreit der alten Kirche.
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Hornyánszby: Agenda,
Schweizer: Die Glaubenslehre der evang. reform. Kirche.
Schwedenberg: Neues Jerusalem.
Hase: A protestáns polemika kézikönyve fordította Hegedűs 

János.
Theologiai értekezések: írták Láng H. Nagy Gusztáv stb.
2. Ajándék u tjá n :
Hlavacsek M ihály kiérdemült theol. tanár ajándéka:
1) Gelpke Jesus von sich. 2) Gelpke Predigten. 3) Szeberinyi 

theologia pastoralis. 4) Erklärende Umschreibung sämmtlicher apóst. 
Briefe. 5) Jacobi Apostelgeschichte. 6) Károli Gáspár Szent Biblia. 
7) Wegscheider theol. dogmatica institutiones. 8— 14) Teller Magazin 
für Prediger 8 Bde. 15— 19) Homiletische Blätter. 2 0 —27) Stack- 
house Vertheidiguug der biblischen Geschichte 8 Bde übersetzt von 
Rambach. 28— 29) Addison’ Wahrheiten 2 Bde. 30— 38) Hornyánszky 
Jahrbücher 19 Bde. 39) Stockii Clavis linguae sanctae. 40) Postylla 
aneb uceni o cláncích viry krestánske. 41) Pravnl Secretar. 42) Jadro 
celého krestanského uéeni. 43) Kázhe a reci Jana Kollára. 45) Kuz- 
máni Zivot Martina Luthera. 45) Nemessaui Svetské stavy. 46) Baum- 
garten Silozpyt. 47) Josafat pripis z krestánski davnovékosti. 48) Zbirka 
Manifestu a proklamacie. 49) Basnyirsky sadek. 50) Hanky Igor Sva- 
toslavie. 51) Sex relationes. 52) Michaelis Grammatica hebraica.

Dianiska András batizfalvi evang. lelkész ajándéka:
1) Der evang. Glaube in Briefen vom christlichen Vereine im 

nördl. Deutschland. 2— 3) Dr. E. G. Laino das Leben Jesu 2 Bde.
Schneller István tanár ajándéka.
1— 2) Dr. Jul. Köstlin Martin Luther sein Leben und seine 

Schriften. 3) Weisse Philosophische Dogmatik I. B. 4— 6) Channing 
válogatott müvei 3 kötet. 7) Dr. Ed. Roth: Die aegyptische und zo- 
roastrische Glaubenslehre. 8) Wittichen: Die christl. Lehre.

Koch József hittanhallgató ajándéka:
1) Wiedemann: die Religion und das Recht der Welt. 2) Lava- 

ter: Worte des Herzens. 3) Reinhardts Predigten. 4— 5) Das Neue 
Testament in 2 Exemplaren. 6) Psalterium hebraice. 7) Zsilinszky M. 
Keresztyén hit és erkölcstan.

Spannagel József hittanhallgató ajándéka:
1) Baumgarten-Crusius das Evang. Matth. 2) Tholuck: Sprach- 

erklärung des N. T. 3) Zimmermann: Stunden der Andacht. 4) Post: 
Die Unsterblichkeitsfrage und die Naturwissenschaft unserer Tage.
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5) Werner: Martin Luther. 6) Rahn: Erbe des Antiken. 7) Kappler 
A kathol. egyház történelme.

Balogh Ferencz debreczeni theól. tanár ur szíveskedik az általa 
szerkesztett Evang. Protest. Lapját ingyenpéldányban a hittanhallga
tók és képezdészek részére megküldeni.

Összes ez évi s részben tavalyi szaporodás 131 kötet; ezzel együtt 
a könyvtár jelenleg 601 kötet.

e) A tanítóképző intézet külön könyvtárai. Az intézet könyvtára 
ez idén két részre osztatott, egyik a tanári kar, másik az önképző
kör könyvtára.

1. A tanári kar könyvtára számára a következő munkák szerez
tettek meg: Mayer: Alak s mértan; Fr. Ditter: Schule der Paeda- 
gogik; Dölle: Gyakorlóiskola; Szabó: Értelmi fejlesztés; Gyertyánffy: 
Előgyakorlatok, Paedagogische Bibliothek; Gönczy: Méterrendszer; 
Madzsar: Yezérkönyv és példatár. Összesen 8 kötet. A könytárban 
van ezekkel együtt 165 kötet.

2. Az önképzőkör könytára következő munkákkal gyarapodott: 
Ajándék utján: Csink János tanártól: Népnevelők lapja, három év
folyam. Mikolik Gyula tanár ajándéka: Naecke: Paed. Jahresbericht 
VII. Jahrgang. Továbbá a Figyelő egy hiányos évfolyama; Lessing: 
Nathan der Weise; Shakspeare: König Richard III. —  Vétel utján: 
Jókai: Uj földesur, és csataképek; Jósika: Abaíi és Szegedi boszor
kányok ; Robinson Crusoe; Haeckel: Az emberi nem eredete és törzs
fája; Bernstein: A természet könyve; Perlaky: Szőlőmivelés kátéja; 
Áron E : Az eperfa és selyemhernyó termesztés; Mignet: Franklin 
élete; Boldogháza; Markó : Vezérkönyv a testgyakorlat tanításához; 
Kant Imm.: Paedagogia. Évi szaporodás: 20 kötet. A könyvtár áll 
összesen 324 kötet.

f) A jogászok szak könyvtára a f. 187 5/6. évben csupán ajándék 
utján szaporodott Vandrák András tanár szívességéből 12 akadémiai 
értekezéssel 12 füzetben. Jelenleg összesen 367 mü.

g) A jogászsegélyző-egylet kölcsön-könyvtára (kézi könyvek) 
64 kötet.

h) A Markovics-kör könyvtára áll csupán a gyorsirásra vonatkozó 
szakmunkákból 78 kötet.

i) Az algymnasiumi ifjúsági könyvtár ez évi gyarapodása 30 k. 
melylyel együtt a folyó isk. év végén 458 kötet.
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A collegiumi könyvtár mellé vannak csatolva a történet s föld
rajz tanításához szükséges térképek, ég- és földgömbök. Ezeknek 
100-at meghaladó számától valamint az iskolai értesítők tekintélyes 
gyűjteményétől eltekintve a collegium valamennyi könyvtárában össze
sen mintegy 38900 kötet áll a tanárok s tanulók használatára.

B ) M ú z e u m o k .
1. A  természettani muzeum  ez idén is a régibb nagyobb mérvű 

szerzések költségeit törlesztette, őre Hazslinszky Fr.
2. A  természetrajzi gyűjtemény, melyhez a régi pénzek s érmek, 

a régiségek és ritkaságok gyűjteményei csatolvák, egyelőre a nagy 
díszteremben s egy ebből nyíló tágas teremben van elhelyezve olyfor- 
mán, hogy egyes részeit szemléltetés végett igen könnyen lehet az 
illető osztályok tantermeibe átvinni. Hetenként kétszer u. m. szerdán 
és szombaton a reggeli tanórák után délig áll nyitva a collegium 
összes tanulósága számára.

Ezennel megindítjuk tartalma ismertetését Húsz Árminnak, a 
muzeum őrének tollából.

Vertebrata. (Gerinczesek.)

Múzeumunkban létező gerinczes állatoknak (Vertebrata) ez össze
állításában a természeti rendszert báró ‘ Cuvier szerint követtem. A 
magyar elnevezéseket részint Vajda Péter („Az Állatország felosztva 
alkotása szerint, báró Cuviertől, fordította Vajda Péter“) ; részint Hun- 
falvy János („A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása“), 
részint Dékány Ráfael szerint használtam.

A zárjelekben feljegyzett kezdő betűk azon természetbúvárok ne
veit jelentik, a kik szerint az állatok fajai vagy egyes egyénei elne
veztettek.

I . O sztály.

2v£a,xxa.ixieilia,- Emlősök.
1. REND.

B im aria . (Kétkezüek.)
1. Ember. 1 egész csontváz; 2 koponya; 2 gyermekkoponya;

cserzett emberi bőrdarab; összenőtt gyermekláb (csuda
képződmény); Membrana chorion; különféle csontok; 
fogak.
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2. REND.

Quadrumana. (Négykezüek.)
2. Bőgöncz (Mycetes — Illg.) fajnak csontváza. 3. Két máki 

(Lemur — L.) fajnak háttal összenőtt csontváza.

3. REND.

Ferae. (Ragadozók.)

1- sö család.

Chiroptera. (Kézszárnyuak.)

4. Vespertilio auritus (Schb.) füles denevér. 5. Vespertilio Dau- 
bentonii (Leisl.) vizi denevér. G. Vespertilio serotinus (Gm.) késő de
nevér. 7. Vespertilio pipistrellus (Gin.) törpe denevér.

2- ilc család.

Insectivorae. (Rovarevők.)

8. Erinaceus europaeus (L.) európai sün. 9. Sorex fodicns (Daub.) 
vizi cziczkány. 10. Sorex leucodon (Hem.) feliérfogú cziczkány. 11. 
Sorex tetragonurus (Sclib.) négysz. farkú cziczkány. 12. Talpa euro- 
paea (L.) vakond.

3- ili család.

Carnivorae. (Húsevők.)

13. Ursus arctos (L.) erdei medve (két koponya). 14. Meles vul
garis (Schb.) közöns. borz. 15". Mustek foina (L.) közöns. nyest. 16. 17. 
Mustek putorius (L.) görény (2 drb.) 18. 19. Mustela vulgaris (L.) 
közöns. menyét (2 drb.) 20—22. Mustela erminea (L.) hölgymenyét 
(3 drb.) 23. Mustela furo (L.) fúrómenyét. 24. Lutra vulgaris (L.) 
vidra. 25. Canis vulpes (L ) róka. 26. Felis catus (L) vad macska.

Az Erszényesek rendjéből nincs semmi.

5 .  R E N D .

Glires. (Őrlők.)

27. 28. Sciurus vulgaris (L.) közöns. mókus. 29. Arctomys mar- 
motta (Gm.) havasi morga. 30. Myoxus nitela (Gm.) cser pele. 31. 
Mus musculus (L.) házi egér. 32. Mus agrarius (Pall.) mezei egér. 
33. Mus sylvaticus (L.) erdei egér. 34. Hypudaeus ampliibius (Illg.) 
mocsári poczok. 35. Lepus timidus (L.) mezei nyúl (koponya).
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6. REND.
Edentata. (Foghíjasok.)

36. Bradypus tridactylus (L.) hárotmíjjú lajhar (bőr).
7. REND.

Pachydermides. (Vastagbőrüek.)
37. Elephas iudicus (Cuv.) indiai elefánt (agyarcsúcs és több 

más csont). 38. Mastodon giganteam (Cuv.) nagy kúpfog (fejcsont). 
39. Sus seropha (L.) vad disznó (több koponya és agyar).

8. REND.
Ruminantes. (Kérődzők.)

40. Cervus dama (L.) dám vad (agancs). 41. Cervus elaplius (L.) 
közöns. szarvas (agancsok). 42. Cervus capreolus (L.) Őz (fiatal). 43. 
Bos taurus (L.) közönséges marha (Embryo).

IT. O sztály.
-v e S- 2>zE a d a r  a k .

1. REND.

Accipitres. (Ragadozók.)
1- sö család.

Accipitres diurni. (Nappali Ragadozók.)

1. Vultur fulvus (Gm.) fakó keselyű. 2. Vultur cinereus (Gm.) 
barna keselyű. 3. Falco tinnunculus (L.) sólyom vércse. 4. Falco rufi- 
pes (Bechst.) vereslábú vércse. 5. Falco aesalon (Gm.) törpe őlyv. 
0 —8 Falco subbuteo (L.) oly üdéd sólyom (3 darab). 9. Falco pere
grinus (Gm.) vándor sólyom. 10. 11. Falco palumbarius (L.) közönséges 
héja (2 db.) 12. Falco nisus (L.) közönséges karvaly. 13. Falco ful
vus (L.) kőszáli sas. 14. Falco imperialis (Bechst.) császári sas. 15. 
Falco uevius (Gm.) lármás vagy barna sas. 16. Falco lagopus (Gm.) 
gatyás őlyv. 17—49. Falco buteo (L.) közönséges őlyv. (3 db.) 20— 22. 
Falco apivorus (L.) méhész pikka vagy dárázs őlyv. (3 db.) 23. Falco 
rufus (Gm.) vörhenyes őrvöly. 24. Falco cinerascens (Naum.) hamvas 
örvöly. 25. Falco cyaneus (L.) mezei őrvöly.

2- ile csalód.

Accipitres nocturni. (Éjjeli ragadozók.)

26.: Strix ural ensis (Fall.) uráli huholy. 27. Strix dasypus (Bechst.) 
gatyás éjbagoly. 28. 29. Strix aluco (L.) közönséges reszgöly. (2 db.)

3
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30. 31. Strix flammea (L.) láng bagoly. (2 db.) 32. Strix bubo (L.) 
uagy suholy vagy füles bagoly. 33. Strix otus (L.) közönséges fülbő. 
35. Strix passerina (Mey.) közönséges kuvik. 3G. Strix pygmea (Bechst.) 
torpe kuvik.

2. REND.

Passeres. (Verebek.)

37. Lanius excubitor (L.) őrgébics. 38. Lanius minor (G.) kis 
gébics. 39. Lanius collurio (L.) tővis-szúró gébics. 40. Corvus caryo- 
catactes (L.) magtörő (mogyoró varjú). 41. 42. Corvus glandarius (L.) 
cser szajkó. 43. Corvus pica (L.) európai szarka. 44. Corvus corax 
(L.) fekete holló. 45. Corvus corone (L.) fekete varjú. 46. Corvus 
cornix (L.) hamvas varjú. 47. Corvus frugilegus (L.) vetési varjú. 48. 
Corvus monedula (L.) csóka. 49. Sturnus vulgáris (L.) közönséges se
regély. 50. Gracula rosea (Glog.) rózsaszínű legely. 51. Turdus me
rula (L.) fekete rigó. 52. Turdus torquatus (L.) örvös rigó. 53. Tur
dus cyanus (L.) kék rigó. 54. Turdus viscivorus (L ) lép, rigó. 55. 
Turdus pilaris (L.) fenyő rigó. 56. Turdus musicus (L.) éneklő rigó. 
57. Turdus iliacus (L.) boros rigó. 58. Saxicola oenanthe (Bechst.) 
hont szikiár. 59. Saxicola rubicola (Bechst.) feketebegyű szikiár. 60. 
61. Sylvia tithys (Lath.) veresfarkú dalár. (2 db.) 62. 63. Sylvia 
phoenicurus (Lath.) füstfarkú dalár. (2 db.) 64. Sylvia luscinia (Lath.) 
fülemüle. 65. Sylvia Philomela (Bechst.) magyar fülemüle. 66. Sylvia 
rubecüía (Lath.) veresbegyű zenér. 67. Sylvia rufa (Lath.) fenyves 
lombász. 68. Sylvia sibilatrix (Bechst.) zöldes lombász. 69. Sylvia 
arundinacea (Lath.) vizi zenér. 70. Sylvia phragmitis (Bechst.) nádi 
zenér. 71. Sylvia atricapilla (L.) barátka. 72. Sylvia cinerea (Lath.) 
verhenyes zenér. 73. Cincius aquaticus (Bechst.) vizi buka. 74. 75. 
Motacilla alba (L.) barázda billegtető (2 db). 76. Motacilla sulphurea 
(Bechst.) kénsárga billegtető. 77. 78. Motacilla flava (L.) sárga billeg
tető (2 db). 79. 80. Anthus pratensis (Bechst.) réti pipiske. 81. Anthus 
aquaticus (Bechst.) vizi pipiske. 82. Alauda cristata (L.) búbos pa
csirta. 83. Alauda arvensis (L.) mezei pacsirta. 84. Alauda arborea 
(L.) erdei pacsirta. 85. Accentor alpinus (Bechst.) havasi csalogány. 
86. Accentor modularis (Koch) kerti csalogány. 87. Emberiza ci- 
trinella (L.) czitrom sármány. 88. Emberiza miliaria (L.) kölesi sár
mány. 89. Emberiza melanocephala (Nau.) feketefejü sármány. 90. 
Emberiza nivalis (L.) havasi sármány. 91. Emberiza cia (L.) czirpegő 
sármány. 92. 93. Fringilla coelebs (L.) erdei pinty (2 db.) 94. Erin-
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gilla moutifringilla (L.) fenyő pinty. 95. Fringilla nivalis (L.) hó pinty. 
90. 97. Fringilla domestica (L.) házi veréb (2 db). 98. Fringilla cam
pestris (Schrank) mezei veréb. 99. Fringilla pyrrhula (Mey.) közönséges 
pirók. 100. Fringilla serinus (L) girli csíz. 101. Fringilla cannabina 
(L.) nagy kenderike. 102. Fringilla flavirostris (L.) hegyi pinty. 103. 
Fringilla linaria (L.) kis kenderike. 104. Fringilla carduelis (L.) ten- 
gelicz. 105. Fringilla spinus (L.) közöns. csíz. 106. Fringilla canaria 
(L.) kanári pinty. 107. 108. Loxia curvirostra (L.) közönséges ke
resztcsőr. 109. 110. Loxia coccothraustes (L) közönséges kupály.
111. Parus cristatus (L.) búbos czinege. 112. Parus ater (L.) fenyves 
czinege. 113. Parus caeruleus (L.) kék czinege. 114. Parus caudatus 
(L.) hosszúfarkú czinege. 115. Parus biarmicus (L.) barkós czinege. 
110. Pipra pareola (Cuv) nagy pipra. 117. Pipra rubrocapilla (Spix) 
veresfejii pipra. 118. Tanagra violacea (Edw.) violaszínü hangajó. 
119. Tanagra brasilica (Vieill.) brasiliai hangajó. 120. 121. Sitta euro- 
paea (L.) közönséges favagár (2 db). 122. 123. Tichodroma phoeni- 
coptcra (Temm.) vörösszárnyú falkúsz (2 db.) 124. 125. Certhia fami
liaris (L.) közönséges fakúsz (2 db). 126. Trochilus colubris (L.) kö
zönséges dclicze. 127. Trochilus forficatus (Edw.) hosszúfarkú delice. 
128. Troglodytes parvulus (L.) ökörszem. 129. 130. Bombycilla gar
rula (L.) selycmfarkú locska (2 db.) 131. 132. Oriolus galbula (L.) 
sárga aranybegy. 133. 134. Regulus ignicapillus (Nau.) tűzfejü ökör
szem (2 db). 135. 136. Muscicapa grisola (L.) szürke légykapó (2 db). 
137. Muscicapa albicollis (Temm.) örvös légykapó. 138. 139. Musci
capa atricapilla (L.) gyászos légykapó (2 db). 140. Muscicapa parva 
(Bechst.) kis légykapó. 141. Hirundo rustica (L.) füstös fecske. 142. 
Cypselus apus (Illg.) kőfali fecske. 143. Cypselus melba (Illg.) havasi 
fölleng. 144. Caprimulgus europaeus (L.) európai lappantyú. 145. Co- 
racias garrula (L.) csacsogó karics. 146. Merops apiaster (L.) közön
séges gurgyalag 147. Alcedo ispida (L.) közönséges jegér. 148. Upupa 
epops (L.) búbos banka.

3. REND.

Scansores. (Kúszók.)

149. cuculus canorus (L.) közönséges kakuk. 150. Cuculus rufus 
(Bechst.) veresbarna kakuk. 151. Cuculus cupreus (Vieill.) (afrikai faj). 
152. Picus martius (L.) fekete harkály. 153. 154. Picus major (L.) 
nagy tarka harkály (3 db). 155. 156. Picus leuconutus (Bechst.) fe
hérhátú harkály (2 db). 157. Picus minor (L.) kis tarka harkály.

i
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158. Picus tridactylus (L.) háromújjú harkály. 159. Picus viridis (L.) 
zöld harkály. 160. Jynx torquilla (L.) közönséges nyaktekercs. 161. 
Ramphastos toco (L.) borsevő tukán. 161. Ramphastos dicolorus (Wagl.) 
sárgatorku tukán. 162. Psittacus aestivus (L.) közönséges kajdács.

•4, REND.

Gallinaceae. Tyúkfélék.

163. 164. Pavo cristatus (L.) páva (2. db). 165. Numida mele- 
agris (L.) közönséges gyöngytyúk. 166— 168. Gallus domesticus (Temm.) 
házi tyúk (két négylábú és egy kétfejű csibe borszeszben). 169. 170. 
Phasianus colchicus (L.) közönséges fáczán (2 db). 171. Phasianus 
pictus (L.) aranyfáczán. 172. 173. Tetrao urogallus (L.) süket fájd. 
(2 db.) 174— 176. Tetrao tetrix (L.) nyíri fájd. (3 db.) 177. 178.
Tetrao bonasia (L.) császármadár. 179. Perdix cinerea (Lath.) fogoly. 
180. Columba turtur (L.) gerlicze. 181. Columba risoria (L.) ka- 
czagó galamb.

5. REND.

Grallae. Gázlók.

182. Glareola austriaca (Gm.) ausztriai külőd. 183. Otis tetrax 
(L.) réznek túzok. 184. 185. Otis tarda (L.) lomha túzok (2 darab). 
186. Charadrius minor (Mey.) kis parti lile. 187. Charadrius spinosus 
(Mey.) tővisszárnyú lile. 188. Haematopos ostralegus (L.) vérlábú kagy- 
lár. 189. Totanus fuscus (Leisl.) fekete viziram. 190. Totauus glottis 
(Bechst.) zöldlábú viziram. 191. 192. Totanus ochropus (Tcmm.) fo- 
fyami viziram. 193. Totanus hypoleucos (Tcmm.) apró viziram. 194. 
Tringa vanellus (L.) búbos bibicz. 194. Tringa pugnax (L.) bajnok 
küzdér. 195. Tringa subarquata (Glog.) íjcsőrű porondár. 196. Scolo
pax rusticola (L.) erdei szalonka. 197. 198. Scolopax gallinula (L.) 
kis mocsári szalonka (2 db). 10 9. Numenius arquata (Lath.) nagy póling. 200. 
Ciconia alba (Bechst.) fehér gólya. 201. Ciconia nigra (Bechst.) fekete gólya. 
202. Ardea garzetta (L.) kis kócsag. 203. 204. Ardea ralloides (Scop.) 
üstökös kócsag (2 db.). 205. 206. Ardea purpurea (Gm.) bibor gém
(2 db.). 207. 208. Ardea cinerea (L.) szürke gém (2 db.). 209,
210. Ardea nycticorax (L.) közöns. éjigém (vak varjú, — 2 db.).
211. 212. Ardea minuta (L.) kis dobos gém (2 db,). 213. Ardea
stellaris (L.) nagy dobos gém. 214. Platalea leucorodius (Glog.) ka
nalas gém (csőr). 215. 216. Rallus crex (L.) közöns. haris (2 db.). 
217. Gallinula pusilla (Bechst.) kis vizi csibe. 218. Gallinula por-
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zana (Lath.) pctytyes vizi tyűk. 218. Gallinula chloropus (Lath.) 
zöldlábu-höda-vizityúk.

6. REND.

Palmipedes, (üsző madarak.)

219. 220. Fulica atra (L.) fekete szárcsa (2 db.). 221. Sterna
lcucoptera (Temm.) fehérszárnyú halászka. 222. Sterna argentata 
(Brünn.) ezüstös halászka. 223. Sterna nigra (L.) fekete halászka. 
224. Sterna hirundo (L.) közönséges halászka. 225. Larus ridibun
dus (L.) nevető sirály. 220. Larus tridactylus (L.) háromújjú sirály. 
227. Pelecanus onocrotalus (L.) közönséges gödény (csőr). 228. An
ser albifro’ns (Bechst.) piszegő lud. 229. Anas elypeata (L.) kalános 
rucza. 230. 231. Anas boschas (L.) vad kacsa (2 db.). 232. Anas
acuta (L.) hegyesfarkú kacsa. 233. 234. Anas querquedula (L.) telelő 
rucza. 235. Anas crecca (L.) apró kacsa. 236. Anas Penelope (L.) 
sípos kacsa. 237. Anas fusca (L.) bársony bukrueza. 238. Anas 
fuligula (L.) búbos kacsa. 239. Anas ferina (L.) közöns. ingarueza. 
240. Mergus albellus (L.) apró búvár. 241. 242. Mergus merganser 
(L.) közönséges búvár (2 db.) 243. Mergus serrator (L.) búbos bú
vár. 244. 245. Halieus carbo (Illg.) nagy kormorán (kárókatna) 
(2 db.). 246. 247. Colymbus rubrícollis (L.) búbocskás vöcsök (2 db.).
248. Colymbus cornutus (Liehst.) szarvas vöcsök. 249. Colymbus 
auritus (L.) füles vöcsök. 250. Colymbus minor (L.) apró vöcsök. 
251. Eudytes arcticus (Illg.) sarki bukdár. 252. 253. Eudytes gla
cialis (Illg.) nagy bukdár (2 db.).

I I I .  O sztály.

A -m pliib ia . iEntilloIs:.

1. REND.

Chelonii. (Teknősök.)

1. Emys europaea (Schnd.) közöns. mocsári teknőcz (kt.)

2. REND.

Saurii. (Gyíkok.)

2. 3. Lacerta agilis (JU) fürge gyík (borszeszben). 3. 4. 5. La
certa viridis (L.) zöld gyík (borszb.) — több tojás és tojásból kisze
dett eretlen gyíkok. 6. Lacerta montana (L.) hegyi gyík. 7. Podar- 
cis muralis (Wagl.) fali gyík. 8. Urocentron cordilcum (Daud.) pikke-

t
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lyesfarkú gyík (afrikai faj, kitömve). 9. Crocodilus vulgaris (L.) 
nílusi krokodil (kitömve).

3. REND.

Ophidii. (Kígyók.)

10. Anguis fragilis (L.) törékeny kúszma (több darab borszcszb.).
11. Coluber natrix (L.) vizi sikló (borszeszben). 12. 13. Coluber 
austriacus (Gm.) sima sikló (2 db. borszeszben). 14. Vipera berus 
(L.) közönséges pajzsócz.

4. REND.

Batrachii. (Békaneműek.)

15. Rana esculenta (L.) zöld béka (borszcszben). 16. 17. Rana 
temporaria (L.) gyepi béka (2 db. borszeszben). 18. Hyla viridis v. 
arborea (L.) zöld lombász (borszb.) 19. Bufo vulgaris (Laur.) közön
séges varangy (borszcszben). 20. Bufo viridis (Laur.) zöld varangy 
(borszeszben). 21. Bufo bombinator (L.) tűzi unka (borszeszben). 
22. Salamandra maculata (Laur.) foltos tűzöl (borszeszben). 23. Sa- 
lamandra atra (Laur.) fekete tűzöl (borszeszben). 24. Triton palustris 
(Merr.) mocsári gőte (borszeszben). 25. Triton cristatus (L.) tarajos 
gőte (15 db. borszcszben). 26. Triton alpestris (Wurf.) havasi gőte 
(borszcszben). H úsz Arm in- rn, 'őr.

(Jövő évben folytatjuk.)

C) A tanítóképző intézet taneszközei.

1. Zeneszcrck: 1 orgona, 1 harmonium, 8 hegedű, 1 gordonka, 
3 zongora.

1. A természetrajzi külön gyűjtemény ez idén Csink János hely
beli leánytanitó ajándékából egy 700 dbból álló rendszeresen osztály
zott rovar-gyüjteménynyel, melyet a növendékek gyarapítani igyekeztek.

3. A zenemüvek ez évben a következőkkel gyarapodtak: Wid- 
manu: Zweistimmige Motetten és Polychymnia; Zischke: Mein Hirt 
ist Gott; Volkmar: Männerchor; Lange: Dritte und vierte Sammlung 
von Musikstücken; Orgelmusik für Kirche und Haus; Schurig: Lie
derperlen. Ezeken kivül Doleschall Samu tanár volt szives az inté
zetnek néhány zenemüvet ajándékozni.
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T 7 - I I .

A collegiumban as 187-5I6 év alatt végzett tanulmányok.
A) Előadott tantárgyak.

1. A gymnasiumban.

I. és II. osztály. Vallástan, Luther kátéjából a tiz parancsolat. 
Vendel szerint. Palaestina földrajza. 50 válogatott bibliai történet az 
uj testamentomból. Hctenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

III. és IV. oszt. Keresztyén egyház története Dierner Endre sze
rint. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.

V. és VI. oszt. Bevezetés az uj testamentomi könyvekbe. Egyes 
bibliai szakaszok magyarázása. K. k. Zsarnay Lajos. Hetenkint 2 óra. 
Flórián.

VII. oszt. 1-ső félévben: a keresztyén egyház egyetemes törté
nete. 2-ik félévben: a protestáns egyház története Magyarhonban 
1868-ig. Vezérfonal Pálfy József könyve. Hetenkint 2 óra. Herfurth 
József.

VIII. oszt. l-ső félév: Hittan Zsilinszky K. szerint 2 óra. 2-ik 
félév: Erkölcstan saját könyve szerint 2 óra. Vandrák.

Magyar nyelv és irodalom.

I. Kézikönyvek: Torkos L. magyar nyelvtana és Dlhányi Zs. ol
vasókönyve. A tanítás feladata volt egyrészt a nyelvet mint anya
nyelvet ismertetni s másrészt a nyelvtani fogalmakat általában a 
növendékeknél öntudatra hozni. 1. A beszéd részei. 2. Az alaktan, 
folytonos gyakorlással és alkalmaztatással az egyszerű mondatban; az 
egyszerű mondat lényeges részeinek u. m. alanynak és mondománynak 
felismerése, a második félévben a jelzők s kiegészítők is szóba ho
zattak. — Az olvasó könyből 20, részint költői, részint prózai dara
bon gyakoroltatott az értelmes olvasás, a nyelvtani anyaggal párhu
zamosan az alaktani s előgyakorlatúl a mondattani elemzés, — ez 
utóbbi csupán az egyes mondat alkatrészeit illetőleg — s a szavallás. 
Házi dolgozatok. Hetenkint 3 óra. Végh. D.

A magyarúl nem tudók ezen felül az első félévben hetenk. egy 
órában kaptak gyakorlati tanítást, melynél főczél a nyelvanyag elsa
játítása volt.
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II. Kézikönyvek mint az 1-ső osztályban. — Az alakok folytonos 
gyakorlása mellett az alaktanra vonatkozó szabályok, kivált a hangtan, 
szóképzés. Szóegyeztetés s szóvonzat, viszonyragok vonzása, magyar 
szólások. A szórend főszabályai a puszta s bővített mondatban. Az 
olvasó könyvből 18 drb. vétetett oly formán mint az első osztályban, 
de további előgyakorlatúl a fő- és mellékmondat gyakorlati meg
különböztetésével s második félévben a függő mondatok főfajainak 
felismertetésével bővítve. Az első féléven át hetenk. egy tollba mon
dott helyesírási gyakorlat. Házi dolgozatok. Hetenk. 3 óra. Végh. D.

III. Az ige alanyi s tárgyi ragozásának, módjainak s időinek hasz
nálata. A mondattan eddig gyakorlatilag megismert anyagának elmé
leti tárgyalása után, az összetett mondat u. m. mondat-sorozat és 
mondat-szerkezet gyakorlati s elméleti tárgyalása; a függő mondatok 
fajai s a körmondati szerkezet. Baráth Ferencz olv. könyvéből. 27, 
részint költői, részint prózai darab elemezése folytonos tekintettel az 
eddig elsajátított összes nyelvtani ismeretekre. Házi dolgozatok. Heten- 
kint 3 óra. Végh D.

IV. Első félévben 25, részint lyrai, részint elbeszélő és leiró köl
temény olvasása, elemzése s könyvnélkülözése; második félévben: a 
mértéktan alapvonalai, az ügyirály elmélete, sok példákon begyako
rolva. Kézikönyv: Szász Károly szavalástan. Havi munka; Hetcnkint 
3 óra. Haitsch Lajos.

Y. A leiró s elbeszélő költészet elmélete; 32 darab ide vágó 
kötemény olvasva, elemezve, könyvnélkülözve. Kézikönyv: Zsilinszky 
Mihály. Havi dolgozat. Hétenkint 3 óra. Haitsch Lajos.

VI. A lyrai költészet mindenféle fajainak elmélete; 41 darab ide 
vágó olvasmány elemezve, könyvnélkülözve. Kézikönyv: Zsilinszky Mi
hály. Havi dolgozat. Hetcnkint 3 óra. Haitsch Lajos.

VII. i. sem. Szónoklattan Zsilinszky olvasókönyve és írott füzetek 
szerint. Remek darabok olvasása, Házi dolgozat 5. Ilet. 2 óra. 2. sem. 
A drámai költészet elmélete. Jeles példányok olvasása. Házi dolgozat
4. Hetenk. 2 óra. Vandrák.

Vili. 1. sem. Magyar irod. története Tarnóczy kézikönyve szerint 
a XVI. századig bezárólag. Jelesb darabok olvasása, emlékelése. Házi 
dolgozat 5 drb. Hét. 2 óra. 2. sem. Ugyanannak folytatása a legújabb 
korig. Jelesb darabok olvasása, emlékelése. Házi dolgozat 4 drb. He- 
tenkint 2 óra
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L atin  nyelv.

I. A ncv, névmás és az igének cselekvő és szenvedő rendes 
alakjai az ide vágó gyakorlatokkal. Kézik. Schultz F. (Kiss) latin 
nyelvtana és gyakorlókönyve. ITetenkint 5 óra. Flórián.

II. Az első osztályban tanult szabályos alaktan ismétlése után, a 
deponens, körülirt igeragozás, rendhagyó, hiányos és személytelen igék, 
határozók, elöljárók, kötszók, indulatszók, szóképzés, megfelelő fordí
tási gyakorlatokkal Schultz-Kiss latin nyelvtana és gyakorlókönyvc 
szerint. Dr. Weller G. latin gyakorlókönyvéből Herodotból: Amasis 
és Polycrates, Dejoces elemezve, fordítva és emlékelve. Iletenk. 6 óra. 
llusz Armin.

in. Az alaktan rövid ismétlése után a mondat részeinek egye
zése, az ejtések használata, az acc. cum inf. az ablat. abs. megfelelő 
gyakorlatokkal; az ókor történetéből több könnyebb összefüggő fordí
tási gyakorlat magyarból latinra, egész éven át hetenkénti 2 órában. 
Dr. Weller G. latin gyakorlókönyvéből Herodotból: Cyrus ifjúsága — 
Cyrus alapítja a persa uralmát. Zopyrus. Darius hadjárata a szittyák 
ellen. A jónok felkelése. Mardonius hadjárata Görögország ellen. Az 
első persa háború. Miltiades hadjárata Paros ellen. A második persa 
háború. A Thermopylae melletti csata. Az Artemisium melletti csata. 
Xerxes Athénében elemezve, fordítva s részben emlékeivé is. Corne
lius Neposból: Miltiades, Aristides, Pausanias, Hamilcar, M. Porcius 
Cato magyarázva, fordítva és emlékeivé egész éven át hetenkénti 4 
órában. Húsz Armin.

IV. Szókötés, az igemódok, igeidők, részesülők, gerundium és 
supinum használata, oratio obliqua megfelelő fordítási gyakorlatokkal. 
Az ókor történetéből több összefüggő gyakorlat magyarból latinra for
dítva s javítva, hetenkénti 2 órában. — Dr. Weller G. gyakorlóköny
véből Liviusból: Tullus Hostilius. Ancus Marcius. Lucius Tarquinius 
Priscus. Servius Tullius magyarázva, fordítva s nagyobb részben em
lékeivé i s .— Siebclis — Szamosi tir. poeticumáböl: 14 mese, továbbá: 
Az idő hatalma. A tavasz. Szittya tél. Árion. Bacchus megleli a mé
zet. Orestes és Pylades. Az arany korszak. Battus. Tcarus magyarázva, 
fordítva és emlékelve. A latin prosodia és verstan elemei Dr. Habe- 
niclit Iíikárd kézikönyve szerint. 4 óra hetenkint. Húsz Armin.

V. Ovidii Motamorph. I. 90 — 150, 163— 415, H. 1— 366, VII. 
490— 660 olvasva, magyarázva s nagyrészben könyvnélkül is tanulva. 
2 óra. — Caesar de beli. Gallico I. és II. könyv, 39 fejezet könyv
nélkül is, egyes növendékek privatim olvasták a 3- és 4-ik könyvet.
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2 óra. — Svaby és Kolmár gyakorlókönyvének első kötetéből a 116. 
darabtól a 159-ig. 1 óra. Flórián.

VI. Virgilii Ecloga: I. IX. Aeueidos liber I. és libri II. 1— 137
A két ecloga és az Aeneis szebb helyei könyv nélkül is. 2 óra. —
Sallustii bell. Ingurth. 1— 29. fej. — A második félévb. Cicero Ca
tilina elleni beszédeiből az első és a másodikból 7 fejezet. A főbb 
helyek könyvnélkül is. 2 óra. —  Kolmar és Svaby gyakorlókönyvé
ből 44 darab. Hetenk. 1 óra. Flórián.

VII. Cicerónak Milo mellett mondott beszéde, 2 óra. Süpfle. 
Aufgaben zu latéin. Stylübungen. 2. Th. a 93-ik pensumtól a 127-ig. 
1 óra Flórián.

1. és 2. sem. Horácz válogatott ódái, (22 óda) satyrái ás leve
lei (nagyobb részben emlékelve). 2 óra. Vandrák.

VII. 1. sem. Cicero de officiis a 2-ik könyv egészen. 3 óra. —
Süpfle pensumai fordítása (14 p. ford.). 1 óra. —  2. sem. Horatii
ars poetica. Taciti vita Agricolae; főhelyek emlékeivé. Római irodai, 
története Holub szerint. 3 óra. — Süpfle fordítása 1 óra. 16 pensum 
ford. Vandrák.

Görög nyelv.
V. Nyelvtan: az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, név

más, számnév, az omega- és mi-végzetü igéknek hajtogatása és egy
néhány gyakrabban előforduló rendhagyó ige Curtius-Kiss nyelvtana 
szerint. Megfelelő szó- és Írásbeli gyakorlatok (52) Schenkl-Kiss 
Lajos gyakorlókönyvéből. Ilctcnkint 4 óra. Ludmann.

VI. Nyelvtan I. félévben: Kiegészítő ismétlése az V. oszt. pensu- 
mának, azután a rendhagyó igék (Curtius-Kiss nyelvtana szerint).
II. félévben: A szókötés legfőbb szakaszai, annak kiemelésével, a mi
ben a görög szófüzés eltér a többi nyelvekétől (Horváth Zsigmond 
mondattana nyomán); megfelelő (15) szó- és Írásbeli gyakorlatok ma
gyarból görögre Schenkl-Kiss gyakorlókönyvéből. Hetenkint 2 óra. 
Olvasmány: az I. és II. félévben. Xenophon, Schenkl-Horváth Chresto- 
mathiájából Anabasis I, II, III, V. Hetenkint 2 óra. Ludmann.

VII. A jóni dialectusnak magyarázata mellett olvastatott az
I. félévben Ilias I., III. ének, a II. félévben Odyssea VI., VII., IX. 
ének. Nyelvtani gyakorlatúi fordíttatott Corn. Néposból Thrasybulus, 
Conon és Iphicrates latinból görögre szóval- és írásban Hetenkint 
4 óra. Ludmann.

VIII. Platon: Socrates Apológiája és K riton; a görög lyricából 
(II. W. Stoll Anthologiájából) Kallinos I. elegiája, Tyrtaios I. eleg.,
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Solon I. és m . eleg. Theognis 319 — 322, 31— 38, 783— 789, 
801— 804. Simonides epigrammái közül a 3-, 4- és 8-dik, valamint 
egy elegiája is, Mimnermos 1 elegiája, Alkaios 1 töredéke, Sappho
1 ódája, Anakreontól öt dal, Pindarosnak 1-ső olympiai ódája, Theo- 
kritos Id. IY., — a dór és' aeoli dilectusnak sajátságai az illető da
raboknál magyaráztattak. — Olvastatott továbbá Sophoclesnek Oedipus 
király czimü drámájából 1— 862, 926 — 1053, 1182— 1185, 1524 
végéig (Dindorf kiadása szerint). Rövid irodalomtörténet. Nyelvtani 
gyakorlatúi fordittatott Corn. Neposból Pausanias és Cimon latinból 
görögre. Hetenkint 4 óra. Ludmann.

Német nyelv és irodalom.

I. Az alaktannak elemei a rendes igékig. Riedel Szende olvasó
könyve nyomán, melyből válogatott olvasó darabok elemeztettek. Ha- 
vonkint egy házi dolgozat. Hetenk. 3 óra. Hazslinszky Tamás.

II. Az első osztály pensumának folytonos ismétlése és begyakor
lása mellett az alaktan bevégeztetett és úgy mint az első osztályban 
Riedl Szende olvasókönyvéből vett válogatott olvasó darabokon begya
koroltatott Iletenk. 2 óra. Hazlinszky Tamás.

III. Az alaktannak ismétlétlése mellett a mondattan. Lüben ol
vasókönyve 5-dik részéből válogatott olvasó darabok mondattanilag 
elemeztettek és emlékeltcttek. Ilavonkint egy házi dolgozat Hetenk.
2 óra. Hazslinszky Tamás.

IV. Az eddigi alak- s mondattani anyagra vonatkozólag gyako
roltatott Lübcn olvasókönyve V. kötetéből 20, részint költői, részint 
prózai müdarabon az elemzés, s a magyar nyelvre vonatkozólag elő
adottakkal párhuzamosan a szótagmércs és verstan elemei; házi s isk. 
dolgozatok. Hetenk. 2 óra. Végh D.

V. Kézi könyv G. Heinrich Lesebuch für Mittelschulen. 18 hosz- 
szabb epikai költemény magyarázva s könyv nélkül tanulva. 10 dol
gozat. Hetenk. 2 óra. Flórián.

VI. I. félév: 11 lyrai költemény magyarázva, prosodiailag és aesthe- 
ticailag elemezve, emlékelve (Heinrich Lesebuch für Mittelschulen).
II. félév: 9 lyrai költemény Schillertől. Havi dolgozatok. Hetenkint 
2 óra. Ludmann.

VII. A német irodalom története a legrégibb időktől Lessingig. 
Alapúi vétetett: „Lüben Auswahl charakteristischer Dichtungen und 
Prosastücke zur Einführung in die deutsche Literatur, 1. Theil“, mely
ből számos darab elemezve olvastatott. Az előadás alatt irt jegyze
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teket a tanulók otthon kidolgozzák. Havi dolgozatok. Iletenkint 
2 óra. Ludmann.

VIII. A német irodalom története Herdertől a legújabb időkig, 
különös tekintettel Göthc- és Schillerre. Olvasókönyv: Lüben 2. und 
3. Theil. Hctenlc. 2 óra. Ludmann.

Tűrt énét és az ahhoz tartozó fö ldrajz.

II. Az ókor története élctirati vázlatokban a római köztársaság 
bukásáig; az ókori földirat szükséges ismeretei. Kk. Zsilinszky Mi
hály Egyet, tört. életirati vázl., a 2-dik félévben hetenkint, 4 óra. 
Végh D.

III. A közép és újkor történetei kiváló férfiak élet- és jelloin- 
rajzai köré csoportosítva (— Augustustól Napoleon bukásáig — ) az 
újabb idő felé közeledve az események egybefüggósének mind nagyobb 
tekintetbe vételével, megfelelő földrajz; ugyan azon kk, szerint egész 
éven át hetenkint 4 óra. Végh Dániel.

IV. 2-dik félévben. A magyarok története Horváth Mináiy kit. 
kézikönyve szerint. Iletenk, 4 óra. IIusz Armin.

V. Ókori történelem: a keleti népek, a görögök és Róma törté
nete a Gracchusokig, különös tekintettel a polgárosodásra és művelő
désre. Az egyes népek történelmét megelőzte országuk ókori földirata. 
Ribáry Fér. könyve szerint. Iletenk. 4 óra. Herfurth József.

VI. 1-ső félévben ókor: Róma története a Gracchusok óta a 
nyug. római birodalom bukásáig különös tekintettel állami intézmé
nyei és irodalma fejlődésére. Ribáry Fér. könyve és írott füzetek 
szerint. Iletenk. 4 óra. 2-ik félévben: Középkori történetek kie
melve az ethnographikus, hűbéri, papuralmi és császársági viszonyokat. 
Szilágyi Sándor vezérfonala szerint, Hetenk. 4 óra. Herfurth József.

VII. Újkori történelem I-ső Napoleon bukásáig Hunfalvy János 
könyve szerint. Hetenk. 4 óra. Herfurth József.

VIII. A magyarok története 1848-ig különös tekintettel az ál
lami és alkotmányos élet fejlődésére Horváth Mihály könyve szerint. 
Egész éven hetenkint 4 óra. Herfurth József.

Földrajz.

I. Kk. Bellinger-Fényes földrajzi vezérfonal. 1-ső félévben: 
a világtan elemei, általános földrajzi előismeretek, a száraz föld és 
tenger elosztása, ezek viszonylagos érintkezéséből származó alakulatok. 
2-ik félévben: a szárazföld felszínének leírása, függélyes tagosiílása
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(hegységek, al- és felföldek) és a szárazföldi vizek. —  Minden fejeze
tet megelőzőleg a megfelelő földrajzi fogalmak beható magyarázata. 
Hetenként 3 óra. Yégh Dániel.

II. Egyetemes politikai földrajz különös tekintettel az éghajlat 
termékek, ipar, műveltség, népjellem stb. ismertetésére; az 1-ső fél
évben hetenként 4 óra. Végh D.

III. Lásd a természettudományok rovatát.
IV. 1-ső félévben: A magyar birodalom földrajza; még pedig a 

természettani földrajznak részletesebb tárgyalása után az éghajlatról, 
termékekről, ipar- s kereskedelemről, vasutakról; végre a politikai 
földrajz a legújabb változások tekintetbe vételével; hetenként 4 órá
ban. Húsz Armin.

VH. Lásd a természettudományok rovatát.

Mennyiségtan.

I. Tizedes- és közönséges törtek első félévben, két, második 
félévben egy órában hetenként. Mocnik szerint. Hazslinszky Tamás.

II. Többnevü számokkal való számolás, viszonyok, arányok, hár
masszabály, kamatszámolás, olasz szabály első félévben két, második 
félévben egy órában' hetenként. Hazslinszky Tamás.

III. Ellentett mennyiségek, betűszámok, hatvány, gyökvonás; Moc
nik után Arnstein. 3 óra hetenként. Haitsch Lajos.

IV. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármas szabály,
kamat számítás, határidői és vegyitési szabály, láuczszabály és egyen
letek egy ismeretlennel. Mocnik szerint. 3 óra hetenként. Haitsch 
Lajos. .

V. Számtan bezárólag az arányokig s ’megtoldva a láncztörtek 
tanával. Mocnik kézikönyve nyomán. Hetenként 3 óra. Hazslinszky 
F xigyes.

VI. Az első félévben tanítatott a hatványok és logarithmusok 
tana. Mocnik kézikönyve nyomán. Hetenként 3 óra. Hazslinszky 
Frigyes.

VII. Az első félévben magyaráztattak az első rangú sorok, és 
a combinatiók tana. Hetenként 3 óra. Hazslinszky Friges.

Mértan.

I. Mértani elemek a négyszögig Mocnik szerint, első félévben 
egy, második félévben két órában hetenként. Hazslinszky Tamás.
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II. A négyszögtől a körig Mocnik szerint első félévben egy, 
második félévben két órában hetenként. Ilazlsinszky Tamás.

III. Kör, alakok a körben és kör körül, a kör kerülete és terü
lete „Mocnik után Szabóky Adolf.“ Második félévben hetenként 3 óra. 
Haitsch Lajos.

IV. Tömörmértan, ugyanazon kk. szerint. Második félévben he
tenkénti 3 óra. Haitsch Lajos.

V. Planimetria. Mocnik kézik. nyomán, a 2-ik félévben heten
ként 3 órában. Hazsliuszky Frigyes.

VI. Stereometria kk. ugyanaz a 2-ik félévben hetenként 3 órá
ban. Hazslinszky Frigyes.

VII. A sík- és gömbháromszögtan, a számtan alkalmazása mér
tani feladatok feloldására és az elemző mértan elemei.

Természettudományok.
I. Állattan. Pokorny szerint. Hetenk. 3 óra. Hazslinszky Tamás.
II. Első felében ásványtan, Föllöcker nyomán. Második félévben 

növénytan Pokorny szerint. Hetenkint 2 óra. Hazslinszky Tamás.
III. Első felében. Természettani földirat, Dr. Szabó Ignácz: Csil

lagászati és természettani földrajza alapján. Második félévben: Vegy
tan Dékány Rafael szerint. Hetenk. 3 óra. Haitsch Lajos.

IV. Természettan: Általános rész, a hő, az erőműtan, a delejes
ség, villanyosság, galvanismus, hang sat. Greguss Gyula természettani 
kézikönyve szerint. Hetenkint 3 óra.

V. Vegytan. A létegtelen vegytan elemei. Szabad előadások és 
kísérletek. A második félévben folytatólag Ásványtan. Általános és 
különös rész, szemléltetőleg. ásvány kőzet gyűjtemény alapján. Heten
kint 3 óra. Hazslinszky Fr.

VI. Zoologia. Anthropologia és az állatország rendszere; máso
dik félévben Botanica, még pedig általános növénytan és a főbb honi 
növénycsoportok részletesebb megismertetése. Hetenkint 3 óra. Hazs
linszky Fr.

VII. Mathematikai földrajz az I. félévben és természettani föld
rajz a II. félévben Berecz Lutter szerint. Hetenk. 2 óra. Ludmann.

VIII. Természettan Fuchs Albert kézikönyve nyomán. Hetenkint 
6 óra. Hazsliuszky Fr.

Bölcseleti elötanok.
VII. 1-ső és 2-ik sem. Logika 2— 2 órában, saját kézikönyve 

szerint. Vandrák.
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VIII. l-ső és 2-ik sem. Lélektan saját kézikönyve szerint 2 —2 
órában. Vandrák.

í r á s .

I. és II. Első félév: Német, második félévben magyar irás az 
ütem-módszer szerint. 1 óra. Flórián.

III. és IV. Flső félévben: Német szépírás; második félévben ma
gyar. 1 óra. Flórián.

É n e k .

I. és II. osztálybeli növendékek énekeltek 6 különböző gyermek- 
és népdalt, 1 indulót, 1 imát „Nabuko“ czimü dalműből Verditől. 
Több rendbeli egyházi ének ismételtetett. Hetenk. 1 óra. Mikolik J.

Testgyakorlat.

Az egész testgyakorlati oktatást nyert ifjúság öt csoportra osztva 
vett részt a gyakorlatokban. Minden csoportnak hetenkint 2 órája 
volt. Egy-egy csoportban 5 — 5 szakasz van, egy szakaszban 8— 10 
ember. —  A szakaszok következő sorban mentek óránként az illető 
szerekhez: 1. gyűrű, ló; 2. mászás, ugrás; 3. rúd, kötél; 4. vasak, 
karfa. — Közben mindig rendgyakorlatok. Sass János.

Síza.'bad. tárg^aJs:-

Rajztanitás.

A rajzolás szabad tárgy lévén, arra kiki szabadon jelenikezhetik, 
de azokra nézve, kik arra az év elején beiratkoztak egész éven át 
kötelező.

A rajziskolát 57 tanuló látogatta. A kezdők a pontok és vona
loknál kezdvén mértani alakokat rajzoltak. Különben a tananyagot 
képező ábrák nagyobbrészt a növendékek előtt ismeretes tárgyakból 
(ékítmények, eszközök, növények) állottak. A collegiumi tömör, sod
rony s egyébb minták eléggé bő, mintegy 1000 ábrából álló készlete 
mellé a haladok számára még Hermes nehezebb tájképei s Paterno 
állataiból összesen 216 ábra vétetett meg. A tanítóképző 2-ik és 3-ik 
oszt. növendékeivel a népiskolai rajztananyag önálló összeállítása és 
kezelése ismertetett hetenk. külön 1 órában. Doleschall Samu.

Franczia nyelv.

A franczia nyelv taníttatott 2 tanfolyamban. A kezelők tanulták 
a nyelvtant Ahn-nak gyakorlati nyelvtana szerint (átdolgozta Mutschen-
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bacher Alajos), melyből az 1-ső ős 2-ik rész valamennyi gyakorlatai
val átvétetett és 10 elbeszélés is olvastatott s emlékeltetett 2 heten
kénti órában. — A haladók használták Ollcndorf nyelvtanát, melyből 
160 gyakorlat szóval és részben Írásban is fordittatott; olvasókönyv: 
choix de lectures francaises par Eugéne Boréi; premiere partié. 1 
hetenkénti óra. — Az I. cursusban volt az í. félévben 13, a II. fél
évben 12 tanuló; a II. cursusban volt 3 tanuló. Liulmann.

Azon kívül még 23 gymn. tanuló vett e nyelvből magánórákat, 
s igy franczia nyelvet tanult a gyinnasiumból összesen 39 tanuló.

•iöíi '■ Angol nyelv.

Csak magánórákban taníttatott. Tanulók száma 5.

Z  e n  e.

Az éneknek a rendes énekórákon és a coll. cantusban való gya
korlásán felül zenében összesen 46 tanuló vett részt.

2 . A tanítóképző intézet.
1. É v fo ly a m ú b a n .

Vallás. Bevezetés a szentirásba. (A 2. osztálylyal együtt). Le- 
szih Ede.

Neveléstani tantárgyak. Iletenk. 4 órában. Első félévben, a) A 
nydoszak tanmódja. Beszéd és értelem gyakorlatok. írva olvasás. — 
b) Embertan 1. természetrajz. — Második félévben: a) számolás tan
módja. hét. 2 óra. b) lélekt. és gondolkozástan bet. 2 ó. Doleschall.

Magyar nyelv. Iletenkint 3 órában. Alaktan. A beszédrészek 
ismertetése. A ragozás és képzés fontosabb szabályai összevetve is
mert indogermán nyelvek sajátságaival. Olvasmányok tartalmi s alaki 
elemzése. Szavalmányok. Otthoui dolgozatok. Kézikönyv: Szvorényi 
magyar irodalmi tanulmányok, Iíiedl Szende kisebb magyar nyelvtan. 
Sass I.

Néniét nyelv hetenként 2 órában. Első félévben: Olvasás nyelv
tani szabályok, fordítási gyakorlatok szóval és írásban, kk, Ballagi K. 
német nyelvtana. Doleschall.

Második félévben: a hím-, nő- és középnem meghatározása a 
főneveknél. A tulajdonnevek ragozása. A melléknév ragozása, foko
zása és használási módja. A segédigék. A cselekvő ige gyönge és
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erős ragozása. Szó- és írásbeli gyakorlatok. Olvasmányok fordítása és 
elemezése. Kk. Ballagi kis nyelvtan és olvasókönyve.

Szláv-nyelv. A három évfolyam hallgatói két csapatra voltak 
osztva, kezdőkre és haladókra.

Kezdők: hangok és betűkről, szótagok, szókról és a beszéd ré
szeiről. Helyesírás főbb szabályai. Szótani elemezések a „Slovenska 
Öitanka pre tretiu triedu.“ J. Nemessányi olvasó könyvből. Otthoni 
írásbeli dolgozatok. Hetcnkint 2 óra.

Haladók: mondattan. Egyszerű, bővitet, hiányos, összevont, össze
tett mondatokról. A szláv helyesírás szabályai. Mondattani eleme
zések a „Slovenska éitankából.“ Az olvasmányok és bibliai történetek 
elbeszélése, magyarázata, katechizálása, írásban kidolgozása. Otthoni 
írásbeli dolgozatok. Hetenként 2 óra. Mraz F. nyomán saját füzetei 
szerint. Leszih Ede.

Mennyiségtan. A métennértékek rendszere. Nevezetlen és egy
nemű egész számokkal és tizedes törtekkel való számolás, fejben és 
táblán. Többnemü egész számokkal és tizedestörtekkel való számolás. 
A számok oszthatóságáról. Számolás közönséges törtekkel. Otthoni 
dolgozatok. Hetenkint 3 óra. Dr. Mocnik F. nyomán saját füzetei 
szerint előadta Leszih Ede.

Történet. Ókori történet, a keresztyénség, az újkorból german 
barbar korszak, az államok megalakulása. Nagy Károly, Mohamed, 
Justinián. Különös tekintettel a népek főbb jellemvonásaira, beléletére, 
miveltségére. Hetenként 2 órában. Ladányi kézikönyve nyomán.
Sass.

Földraji. A második tanfolyammal együtt.
Természettudományok. Embertan, a tanév első felében. Az em

ber teste és az ember lelke. Hetenként 2 óra. Kk. Schubert k. em
bertana. Leszih Ede.

Természetrajz. A második tanfolyammal együtt, az egész tanéven 
át Leszih Ede.

Szépírás. A gymnasiummal.
Zene. Hetenként 4 óra. Herz zongora iskolája szerint kezdő 

gyakorlatok. Hanisch M. musikalischer Blumengarten, Doppler és Brun
ner 2 és 4 kezű darabjai. Riszner és Tisza Aladár könnyebb modor
ban szerkesztett magyar népdalai.

Ének. Lásd a 3-ik évfolyam.
Rajz. Mint az első folyamban.
Testgyakorlatok. Comb. a II. és III. évfolyammal.
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II. Évfolyamában.
Vallás. Az első és 2-ik tanfolyam együtt. Bevezetés a szent- 

irásba. A tanév első felében: bevezetés az ó testamentomba, beveze
tés az ó testamentomi apokryphákba. Israel népének története, a 
világ teremtésénél kezdve, a Krisztus utáni Jeruzsálem véglerombolta- 
tásáig 4186 éven át.

A tanév második felében: Bevezetés az új testamentomba. Jézus 
életénék története, a négy evangélium szerint. Apostolok cselekedései. 
Palesztina földrajza. Hetenkint 3 órában. Kk. vallástan, Rámony S. 
Varga J. Bibliai ismerete. Hübner J. Bibliai történetek. Leszih Ede.

Neveléstan. Hetenként 4 órában. Első félévben: a nevelés tör
ténetéből, a chinaiak, izraeliták, spártaiak, atheneiek, rómaiak neve
lése. A keresztyén nevelés a) a keleti egyházban, b) nyugati egyház
ban c) a középkor iskolái hazánkban. A reformátió befolyása az 
iskolaügyre. Sturm. Neander. Ratich. Comenius. Magyar közoktatás- 
ügyi állapotok a 16- és 17-ik században.

Második félévben: a) nevelés története, hetenként 2 órában (1. a
3-ik évfoly.) b) Részletes módszertanból: a számolás tanmódja hét. 2 
órában az első évfolyammal. Doleschall.

Magyar nyelv. Hetenkint 3 órában. A mondattan fontosabb 
szabályainak ismertetése, olvasmányak nyomán. Különösen Kölcsey 
Parainesise alakilag s tartalmilag elemezve, válogatott helyek könyv 
nélkül betanulásával. A közéletben előforduló ügyiratok. A Il-ik 
félévben: Irálytan összekötve folytonos olvasással, miközben az irály
tan szabályai kifejtettek s alkalmaztattak. Otthoni dolgozatok. Kézi
könyv Szvorényi Magyar írod. tanulmányok. Sass.

Német nyelv. Hetenk. 2 órában, a) Kezdők az első évfolyammal 
együtt, b) Haladók első félévben: a nyelvtan kezelése az elemi is
kolában. Német irodalom története Klopfstockig. Második félévben: 
Német irodalom napjainkig rövid vonásokban ismertetve.

Magyarázása, nyelv- és széptani szempontból való elemezése a 
következő olvasmányoknak: Haller’s Morgengedanken. Hagedorn’s Jo
hann der Seifensieder. Gellert és Gleim meséi. Klopfstock Morgen
lied. Psalm. Frühlingsfeier. Die frühen Gräber. Lessings Parabel v. d. 
drei Ringen. Pestalozzy’s Lienhard und Gertrud. Schillers Lied von 
der Glocke. Jean Paul’s Neujahrsnacht eines Unglücklichen. Kk. Lü
ben és Nacke Lesebuch. Doleschall.

Sláv nyelv. Kezdők és haladók. (L. az első tanfolyamnál.)
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Mennyiségtan. Hét. 3 órában. Első félévben: Összetett hármas 
szabály. Összetett arányiatok alkalmazása. Egyszerű arányos osztás. 
Összetett arányos osztás. Elegyités-számolás.

Második félévben: Láncz-szabály. Arany- és ezüstnemüek értéke. 
Váltóleszámítolás. Állam és értékpapírok. Első fokú egyenletek egy 
és több ismeretlennel. Kk. Császár K., I. G. Schrödter. Doleschall.

Történek. Hetenként 2 óra. Az újkor története a barbar kor
szaktól fogva a francia forradalomig kiváló tekintettel a korszakok 
jellemzésére s a mivelődés fokozatos haladásának megismertetésére. 
Kézikönyv Ladányi. Sass.

Földrajz. Az első és második tanfolyam együtt. A tanév első 
felében: mennyiségtani, természettani és politikai földirat.

A tanév második felében: Osztrák-magyar monarchia földrajzán 
kívül, a többi európai államok földrajza Kk. Hauke nyomán Környei 
földirati tankönyve.

Otthoni dolgozatok. (Lásd a feladványok között.) A nap a hold 
fogyatkozásait előtüntető ábrák, földgöm. térképek rajzolása. Hetenkiut 
2 óra. Leszih Ede.

Természettudományok. Természetrajz az 1-ső és 2-ik évfolyam 
együtt. A tanév első felében: az emlős állatokról. A tanév második 
felében: a madarak, hüllők, halak, héjanezok, pókok, rovarok, férgek, 
puhanyok, sugárállatok, bomlaszok, habarezok és ázalagokról.

Otthoni s előadás alatti rögtönzött írásbeli dolgozatok. (Lásd a 
feladványok között.) Hetenként 2 óra. Kk. Schubert N. K. termé
szetrajza és saját füzetei szerint előadta Leszih Ede.

Gazdászat. 1-ső félévben: Szántóföld művelés. Talajisme. Gazda
sági eszközök. Trágyázás. Vetés. Részletes növény mivelés.

2-ik félévben: Kertészet. Konyhakertek. Gyümölcskertek. Gyakor
lati foglalkozás az intézet kertjében. Il-ik és III-ik tanfolyam hetenk. 
2 óra. Flórián.

Szépírás. 1 félévben: Német szépírás. 2-ik félévben: Magyar 
szépírás az üteny módszer szerint. 1-ső és 2‘-ik tanfolyam hetenként 
1 óra. Flórián.

Zeneelmélet. Hetenként 2 órában az összhangzattan a 3-ik év
folyammal együtt.

Orgona. Hetenkint 3 órában. Orgonán kisebb előjátékok és 40 
egyházi ének a soproni chorálkönyvből.

Hegedű. Hetenként 1 órában. Egyházi s világi énekek.
Rajz. Mint az első folyamban.

4*



Testgyakorlatok. Comb. az 1-ső a 3-ik évfolyammal.
Gyakorló iskola. Lásd a 3-ik évfolyam.

III. Évfolyamúban.
Vallás. Keresztyén vallástan katecliismusa. A tanév első félében: 

Bevezetés a keresztyén tanba. Keresztyén hittan. Kersztyén egyház űr
napjai s ünnepei.

A tanév második felében: Erkölcstan. Az erényt előmozdító esz
közökről. A keresztyén egyházak választanai. Vallás tanmódja. Kk. 
Dr. Ziegenbein nyomán Székács József vallástana. Pálfy J.

A vasárnapi evangéliumok és epistolák magyarázata s könyv 
nélkül betanulva, a templomi sz. beszédekhez szükséges dispositiókbani 
gyakorlattal. Iletenkint 2 óra. Leszih Ede.

Neveléstan. Első félévben: a nevelés története hetenkiut 4 órá
ban a 2-ik évfolyammal együtt.

Második félévben: a) a nevelés történetéből: a humanismus rea- 
lismus, philanthropinismus. A magyar nevelésügy a 18-ik században. 
Pestalozzi, Fröbel, Niemayer, Schwarz, Sailer, Graser, Stephani, Den
zel, Harnisch, Diesterweg. Magyarország közoktatásügye a 19-ik szá
zadban. Magyar Pestalozziánusok. B. Eötvös J. intézkedései. Hetenk. 
2 órában.

b) Általános és részletes módszertan. Útmutatás a földrajz tör
ténet, terményrajz, természettan, rajz és énektanításában.

c) A lélektan és neveléstan ismétlése és bővítése. Hetenként 2 
órában.

Tankönyvek: Bárány a néptanítók könyve. Környei: Tanító az 
iskolában. Kis Á ron: nevelés története és jegyzetek. Doleschall.

Magyar nyelv. Hetenként 3 órában. Különféle fajú költemények 
alaki s tartalmi elemzése, ennek folytán a költészettan szabályai. A 
második félévben irodalomtörténet a kitünőbb magyar írók müveinek 
némi ismertetésével. Otthoni dolgozatok. Kézikönyv: Szvorényi Magyar 
irod. tanulmányok. Sass.

Német nyelv. Hetenkint 2 órában. L. kezdők s haladók a 2-ik 
évfolyamnál.

Szláv nyelv. Kezdők és haladók. (L. az 1-ső tanfolyamnál.
Mennyiségtan. Mértan. Hetenkint 2 órában. Az elemek megis

mertetése szemléletileg testeken. A háromszögeket illető szabályok. 
Négyszög, sokszög, kör. Területszámitás. A testek felületének s köb- 
tartalmának kiszámítása. Tél- és magasságmérés a szabadban, egyszerű
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mérő eszközök megismertetése. Otthoni feladatok. Mayer M. kézikönyve 
nyomán. Sass.

Történet. Hetenkint 2 óra. Magyarország története 888— 1848. 
Különös tekintettel a belállapotok fejlődésére s a világtörténet hala
dására. Kézikönyv Ladányi. Sass.

Természettudományok. Természettan: a testek közös tulajdonai 
a testek kül és bel különbségei, a hő, a testek mozgásáról és egyen
súlyáról vagyis az erőműtan, különös tekintettel az életben leggyak
rabban előkerülni szokott gépekre; Bopp K. természcttani fali táblai
nak magyarázata; a delejesség, vilányosság, hang-és fénytan. Könnyebb 
ábrák szabadkézzel rajzolása. Hetenkint két óra. Kk. Piskó J. K. 
természettana, és „Schule der Physik von Dr. J. Crüger“ nyomán, 
saját füzetei szerint előadta Leszili Ede.

Gazdászat comb. a II. évfolyammal.
Zeneelmélet, bet. 2 órában. Első félévben az összhangzattan. 

Második félévben a zene története. Ambrosius, N. Cergely, Palestrina. 
A német zene a 16. században. Händel Bach. Oratorium és Fuga. 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert. Mendelssohn. Az egyházi ének 
története. Az orgona, harmonium és zongorák története és belső szer
kezete. Útmutatás a zongoratanitásban. Doleschall.

Orgona, lietenk. 3 óra. Egyházi énekek. Altdörfer chorálkönyve. 
Richter, Alig. Choralbueh. Naumann, Graun, Albrechtsberger, Bach 
előjátékai és fugái. Doleschall.

Hegedű. A 2-ik és 3-ik évfolyam hallgatóiból nyolezan (7 hegedű 
és egy gordonkából álló) kis zenekart képezvén, hét. 1 órában játsz- 
tak egyházi énekeket s világi dalokat.

Ének. Az uj növendékek az isk. év első heteiben a 7 főhang
nak hangvilla szerinti eltalálásában, kemény és lágy lépdék, hang
közök, több ütenyü cánonoknak hangjegyekből való éneklésében gya
koroltattak. Későbben valamennyi növendék négyes karban énekelt 
chorálokat és világi dalokat. Gyászdalok előadásával két ízben léptek 
fel nyilvánosan a bold. B. Prónay Gábor és Deák Ferencz emlékére 
tartott isteni tiszteleteken és chorálokkal kétszer az úrvacsorájánál, 
mely alkalmaknál egy vegyes karnak alakithatása végett a gymnasium 
9 tanulót adott. Vezette hét. 1, kivételes hetekben 2 ór. Doleschall.

Testgyakorlatok, lietenk. 2 óra. A jártasabbak a gymnasiumi 
csapatok vezetői voltak, a kezdők külön 2 órában gyakoroltattak.

Gyakorló iskola. Az intézet nem bírván saját helyiségével, a 2.
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és 3-ik évfolyam növendékei Gaspari J, elemi tanító úr iskolájába 
jártak felváltva hetenkénti 2 órában.

Rajz. Hét. 2 órában a gymnasiumi növendékekkel együtt. Hasz
nálták a collegiumi rajzmintákat, nevezetesen Paterno Systematische 
Zeichenschul, Heremes füzeteit és C. Domschke Methodische Anleitung 
zum Freihandzeichnen czimü müveket. A 3-ik évfolyam növendékeivel 
a rajzolás módszertana Mennyey szerint.

3. A hittani intézetben elöadato tt:
1. Uj szövetségi bevezetés általános része az első félévben az 

I. és II. tanfolyamban hetenkinti 4 órában; a részi, bevezetés egybe
kötve a bibi. theologiával a második félévben mindhárom tanfolyam
ban, hetenk. 4 órában. Schneller.

2. Egyetemes egyháztörténelem, az első félévben ókor, a máso
dik félévben középkor, az I. és II. tanfolyamban. Tillisch.

3. Kereszt, erkölcstan, az első félévben főkép az erkölcsi eszmék 
és az erkölcsi rendszerek fejlődésének története, a második félévben 
pedig az erkölcstan rendszere, hetenk. 4 órában, a II. és III. tanfo
lyamban. Schneller.

4. Bölcsészettörténet, első félévben a görög philosophia, a máso
dik félévben az uj philosophia története des Cartestól—Hegelig, az 
I. tanfolyamban. Hetenkinti 4 órában. Tillisch.

5. Uj szövets. exegesis mindhárom cursus számára, még pedig 
az első félévben János evangeliomának megérthetésére szükséges kortör
ténet genetice és az első 6 fejez, részletes magyarázása, a második 
félévben a többi fejez, részi, magyarázása és az evangeliom szerzője, 
keltezési ideje s helye kérdésének tárgyalása. Hetenk. 4 ór. Schneller.

6. () szövets. magyarázata, az I. és III. tanfolyamban, első fél
évben Mózes II. könyvének főbb részei, a második félévben Jób első 
része. Hetenk. 3 órában. Tillisch.

7. Héber nyelvtan, az I. tanfolyamban, első félévben főkép az 
alaktan, a második félévben folyt, és a genesis első 4 fejez, részi, 
magyaráztatott. Hetenk. 3 órában. Tillisch.

8. Kánonjog a III. tanfolyamban, első félévben hetenk. 4 órában. 
Tillisch.

9. Észjog az I. tanfolyamban, az első félévb. hetenk. 4 órában. 
Yandrák.

10. Nemzetközi jog az I. tanfolyamban, a második félévben, he
tenk. 4, később 5 órában. Yandrák.



11. Theol. encyclopaedia a III. tanfolyamban, a nyári félévben 
hetenk. 2 órában. Schneller.

12. Latin ny. mindhárom tanfolyamban, egész éven át hetenkint 2 
órában. Részi, olvasmányul szolgált: Luther müve: de servo arbitrio. 
Schneller.

13. Homil. gyakorlatok, magyar és német nyelven a II. és III. 
tanfolyamban, egész éven át hetenk. egy-egy órában. Tillisch.

14. Tót nyelvtan és homil. gyakorlatok e nyelven hetenk. 1 órá
ban. Novák M. lelkész.

Jegyz. Azonfelül szombatonként az önként vállalkozók Péter I-ső 
levelét cgybehasonlitva Pál és Jakab levél theologiájával bibi. theo- 
logiailag önálló dolgozatokban tárgyalgatták.

4. A jogakademián előadatott:I. A téli félévben.
1. A z első tanfolyamban.
a) Magyar jog- és alkotmánytörténet. Dr. Hajnik és Ladányi 

Gedeon jogtörténelmi műveik nyomán Dr. Fekete Gyula, hetenkinti 
5 órában.

b) Jog- s államtudományok encyklopaediája, Dr. Holtzendorff 
Ferencz és Mohi Róbert nyomán előadta Dr. Fekete Gyula heten
ként 2 órában.

Bölcsészeti jogtudomány története Werner R. szerint. Hetenkint 
4 óra. Vandrák A.

Jogbölcselet. Schilling-Werner szerint. 4 óra. Vandrák A.
Magyar magánjog. Dr. Wenczel Gusztáv, Suhajda János s mások 

után 5 óra hetenkint.
Közjegyzői törvény. 2 óra hetenkint.
Ügyvédi rendtartás, 1 óra hetenkint.
Testgyakorlattan 2 óra hetenkint. Dr. Mosánszky Győző.
Római jog forrásainak története és az institutiók. Tank. Mackel- 

dey. Hetenk. 8 órában. Dr. Horovitz Simon.
Római családjog, mint publikum hetenk. 2 órában. Ugyanaz.

2. A  második tanfolyamban.
Népgazdaságtan. Ennek legfontosabb tanai közül a bankügy, né

pesség mint a legnagyobb tőke összes kérdései, iparczikkek árának 
története legrégibb kortól napjainkig, a társadalmi kérdés stb. Roscher 
Vilmos, Dr. Schäffle A. E. Frigyes, Stuart Mill, Emminghaus A., 
Gamier és Rau nyomán előadta Dr. Fekete Gy. hét. 8 órában.
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Bölcsészeti jogtud. története. Hot. 4 óra. Vandrák.
Államjog — Nemzetközi jog — Schilling-Werner és Blunschli 

szerint. Hetenk. 5 óra. Vandrák.

II. Nyári félévben.
1. A z elsu tanfolyamban.
Egyetemes európai jogtörténelem. Guizot M., Macauly T , Ba- 

bington és Dr. Wenzel Gusztáv nyomán hetenként 7 órában. Dr. 
Fekete Gyula.

Jogbölcselet saját kk. szerint. 5 éra. Vandrák.
Római jog rendszerének folytatása. Hetenk. 8 ór. Dr. Horovitz S.
Római zálogjog publikum. Hetenk. 1 ór. Dr. Horovitz S.
2. A  második tanfolyamban.
Magyar közjog. A legkitűnőbb hazai források nyomán, tankönyvül 

Korbuly Imre és Dr. Récsy Emil müvét ajánlva előadta Dr. Fekete 
Gyula hetenk. 6 órában.

Magyar magánjog. Hetenk. 5 órában. Dr. Horovitz S.
Államjog —  Nemzetközi jog — . Schilling-Werner és Blunschli 

szerint. Hetenk. 5 óra. Vandrák.
Törvényszéki orvostan, hetenk. 2 ór. Dr. Mosánszky Titus.

B) Fogalmazási feladatok, 

l .  A felgymnasiumban.

M a g y a r  d o l g o z a t  ok  r a.

V. Mit látunk ma a táborhegyről? Őszi tájkép. Szécsi Mária, 
Tompa Mihálynak hasonczimü költeménye fonalán elbeszélve. A fös
vény és a tékozló, jellemrajz. Vegén csattan az ostor. Ki korán 
kell, aranyat lel. Jól válaszd meg barátaidat A tavasz és az ősz, 
párhuzam.

VI. Szerénység az ifjak ékessége. Önmagát meggyőzni, legneme
sebb győzelem. Alföld és felföld. A természet nyitott könyve. A 
szükség a legjobb oktató (A tavasz üdvözlése, költői kísérlet). Ma
radjon a föld, minden kincse gőz! Meghívás a falura, levél. Az 
arany középszerűség dicsérete,

VII. Az igazi jó barát kellékei. (Fejtegetés.) Az ősznek eleven 
képe és mire intsen. (Leírás.) 1— 5 szónoklati dispositiókra themák. 
6— 9 ugyanszon czélra. Deák Ferencz dicsőítése. (Szónoklat.) Pétert
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ajánlom országos képviselőnek. (Szónoklat.) Ki több, a szónok-e, vagy 
a költő? (Párbeszéd.) A különcz. Vígjáték.

VIII. A helyes önisméret a legbiztosbb életkalauz. (Értekezés.) 
A helyes önisméret megszerzésének módjai, s nehézségei. Szent 
László király jellemrajza. Életpályám választása. (Levél barátomhoz, 
körmondatokban.) Deák Ferencz emlékezete. A 4 főtemperamentum 
jellemzése. Iparkodjunk a jelesek tetszését megnyerni. (Miért? Mi
kép?) A semmiről (elmefuttatás, iskolai rögtönzés).

N é m e t  d o l g o z a t o k r a ,

V. 1. Arion (nach Schlegel). 2. Gute Bücher sind eine gute 
Gesellschaft. 3. Sparen ist ein grosser Zoll. 4. Auch der Schüler 
kann zum guten Itufe der Anstalt, welche er besucht, beitragen. 5. 
Die Freuden des Herbstes (Schularbeit). 6. Welche Gründe bewogen 
C. J. Caesar zum Krieg gegen die Helvetier. 7. Früh übt sich, was 
ein Meister werden will. 8. Der Gebrauch des Eisens. 9. Ueber 
die Wirkung des Windes. 10. Der Monat Mai (Schularbeit).

VI. 1. Ein Spaziergang durch die herbstliche Natur. 2. Das 
Kamcel (Beschreibung). 3. Themistokles Leben u. Wirken (geschicht
liche Lebensbeschreibung). 4. Warum lernen wir fremde Sprachen? 
5. a) Kleider machen Leute, b) Der Kriegszug Cyrus des jüngeren 
gegen Artaxerxes nach seinem Entstehen und seinem Ausgange. 6. 
Zu welchen Betrachtungen gibt meine Taschenuhr Veranlassung. 7. 
a) Bestrafter Ungehorsam, b) Furchtsamkeit ist eine Schande (frei 
erdachte Erzählungen). 8. Ein Frühlingsmorgen auf dem Lande 
(Schönbeschreibung). 9. Das Feuer als Bundesgenosse und als Feind 
der Menschen.

VII. 1. Früh übt sich, was ein Meister werden will. 2. Die 
Heiligkeit des Herdes bei den Alten. 3. Welche Wissenschaften sind 
für uns die wichtigsten. 4. WTer über Langeweile klagt, der klagt 
sich selbst an. 5. Hast du’s nicht eilig, reise zu Fuss, die Schnell
fahrt raubt uns manchen Genuss. 6. Nicht Streben nach Besitz von 
Wissen, sondern Handeln ist die Lebensaufgabe des Menschen. 7. 
Das Leben der Erde. 8. Was mag die Dichter aller Zeiten veranlasst 
haben, unter allen Monaten vorzugsweise den Mai zu besingen und 
zu preisen.

VHI. 1. Woher erklärst du dir deine Anhänglichkeit an den 
Geburtsort ? 2. Die ersten Entschliessungen sind nicht immer die klüg
sten, aber gewöhnlich die redlichsten. 3. Gedankengang der Apolo-
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gie des Socrates von Platon. 4. Zufrieden lasst uns sein nur mit 
des Glückes Gaben; Mit dem nie, was wir sind, mit dem nur, was 
wir haben. 5. Wie denke ich über den Ausspruch: Freut euch des 
Lehens! 6. Die Bedeutung des Suez-Canals. 7. Die Dichtkunst eine 
Bildnerin der Menschheit. 8. Werth und Segen der Arbeit. 9. 
Schwierigkeit und Nothwendigkeit der Selbstprüfung (Maturitätsarbeit).

►

1

►

i

A tanítóképző intézetben.
Magyar my elv. I. évfolyam: A tücsök és a hangya, áttétel pró

zába. 2. Körösi Cs. Sándor életrajza, kivonat Eötvös J. emlékbeszé
déből. 3. A szabad Thebae, Kazinczy „Szabad Erdély“, a költemé
nyének utánzása. 4. Hannibal az ő száműzetésében, Bajza „Rabköltő“- 
jének utánzása.

II. évfolyam: Kölcsey Paraineziséből: 1. Miért nehéz követni az 
erényt? 2. Miben áll a valódi hazaszeretet. 3. A Parainezis gondo
latmenete. 4. Leírás: Sóvár. 5. Párhuzam ló és szamár közt. 6. 
Elbeszélés: Az első lopás, Arany költői beszélyéből. 7. Értekezés: 
Mikép fejlesztheti az emlékező tehetség. 8. Gondolatim Deák Fér. 
sírjánál.

III. évfolyam: Az ujkőr első időszakának áttekintése (N. Károly
iéi Lutherig). Szondi, tözténeti elbeszélés. A 30 éves háború ered
ményei. A valesi bárdok, Arany balladájának elemzése. Sass.

Német nyelv. Kezdők hetenkint 2-szer írásbeli kisebb fordítá
sok, összesen 105 gyakorlat Ballagi K. nyelvtanából. Haladók: Ste
ter Tropf höhlet den Stein, lieber den Nutzen der Wälder. Die 
Photographie. Die schädlichen Folgen der Trunksucht. Der Lehrer 
ein Gärtner.

Földrajzból. 1. Hol fekszik Dresda, mily nagy s miről neveze
tes? 2. Dresdából kiindulva, Lipcse, Berlin, Weimar, Kassel, Frank
furt (majnai) és Stuttgart városokon át, Bodentavához utazva, mely 
tartományokon kell utaznom, s az útban, a feljebb megnevezetteken 
kívül, még mely s miről nevezetes városokat látogathatok meg, anél
kül, hogy utamból nagyon kitérnék. 3. Berlinből Londoba mely tar
tományokon s nevezetesebb városokon kell át utaznom, hogy nagy 
kitérést az egyenes úttól ne tegyek, de utamba vagy utamhoz közel 
eső nevezetesbb városokat meglátogathassam ? 4. Londonból a Hebri-
dák szigeteire utazva, mely nevezetesebb városokat látogathatok meg 
s mit kell a Hebridák szigetein különösen megfigyelnem? stb. Ren
des órán rögtönzött Írásbeli dolgozatok, például: Havre de Graceból,
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Parison és Marseillen át egyenesen utazva, Francziaország mely s mi
ről nevezetes városait látogathatom meg? stb.

Természetrajzból. 1. Összehasonlítások és megkülönböztetések, 
pl. szarvas és a dámvad; az őz és a szarvas; a farkas és a róka; a 
kutya és a macska; a róka és a nyúl; mókus és a nyúl stb. között. 
2. Miről lehet a galambokat felismerni? 3. Nálunk tartózkodó raga
dozó madarak megnevezése és leírása. 4. Mi különbség van a kese
lyűk és a sasok között? 5. Melyek a ragadozó madarak ismertető 
jelei? 6. Minő részeket különböztetünk meg a tollon? 7. Mit neve
zünk gazló, mit kúszó lábnak? 8. Mi a költöző, bolygó és állandó 
madár, mely madarakat, nevezünk fészeklakók és fészekhagyóknak? — 
nevezz meg néhányat minden fajból. 9. A madarak hány osztályáról 
tanultunk eddig, (febr 10.) s milyenek mind ezen osztályokba tartozó 
madarak lábai? 10. Hány fajra osztottuk fel a madarakat, nevezd 
meg a fajokat és irj le minden fajból egy-egy madarat. 11. Mely 
halak tartózkodnak nálunk is? stb.

■ V I I I .

V i z s g á l a t o k .
Az első félévi vizsgálatok eredménye.

Á l t a l á n o s a n
A g y  m n a s i u m i

A tan.-képző 
intézet

A h i 11 a n i 
intézet
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II
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II

I © -NJ H OT ® ta «i;0 1
I II III

ös
sz
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I II III

Jö
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kitűnő . . . . 1 i 1 4 4 4 2 17 2 2 1 5 1 1 1 3 25
dicséretes . . . 8 7 3 4 6 4 6 5 43; — 2 3 5 1 1 3 5 53
j ó ........................ 4 3 10 5 6 6 5 6 45 3 — — 3 — 2 — 2 50
elégséges . . . 11 11 6 7 10 3 3 4 55 5 1 1 7 — 2 — 2 64
alig elégséges 8 3 2 3 2 4 2 — 24 1 — — 1 — — — — 25
nem elégséges 15 9 2 2 2 2 3 — 35 1 — — 1 — 1 — 1 37
vizsgáltatott . . 47 34 23 22 30 23 23 17 219, 12 5 5 22 2 7 4 13 254
nem vizsgáltatott 1 4 — 1 — — 1 1 8 — — — — 1 — — 1 9

A nem vizsgált tanulók, részint az első félévi vizsgálatok előtt 
léptek ki, részint magántanulók, kik az év végén szándékoznak vizs
gálatot tenni az egész évről.

A jogakademiában ez isk. évvel a félévi vizsgálatok megszűnvén, 
az előkészítő folyamokra nézve évi alapvizsgálatok hozattak be, me
lyekre az illető hallgatók csak jun. 15-étől„fogva jelentkezhetnek. így 
ezen értesítő bezártáig összesen 13 alapvizsgálat tétetett és pedig
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minden tárgyból kitüntetéssel 2, legalább egy tárgyból kitüntetéssel 7. 
Viszsza nem vettetett egy sem.

Ezen iskolai évi első felével megszűnt a régi államvizsgálati 
bizottság, mely által az utolsó időben csupán a régi rendszer szerint 
végzettek vizsgáltattak.

Az 1874. naptári évben e bizottság előtt 62, 1875. naptári év
ben és 1876. első havában 93 vizsgálat tétetett; az előbbeniek közül 
4, az utóbbiak közül 1, tehát összesen 5 el nem fogadhatott; 150 
pedig különböző fokú képesítéssel végződött.

Az eperjesi bizottság előtt ennek fennállása alatt 1864— 1876. 
febr. 1-jéig összesen 640 joghallgató tett államvizsgálatot, kik közül 
622 képesittetett, 18 vissza vettetett.r

Érettségi vizsgálatra ez évben 17 ifjú jelentkezett; az Írásbeli 
vizsgálatok május 27., 28., 31. és junius 7., 10. és 11. napjáin ta r
tattak ; a szóbeli vizsgálat jun. 30. és jul. 1-én következik.

I X .

F i g y e l m e z t e t é s .
A jövő 187% -ik isk. év ünnepélyes megnyitása September 4-én 

reggeli 9 órakor fog végbe menni a collegium nagy termében. A be
iratások aug. 29-én kezdődnek és a gymnasiumra s tanítóképző inté
zetre nézve sept. 4-ig tartanak. — Ugyan e napokon tartatnak a fel
vételi és a magán vizsgálatok, és augustus 29, 30 és 31. napjain a 
javító vizsgálatok, melyek sikeres megállása nélkül a pótvizsgálatra 
utasított tanuló a következő felsőbb osztályba át nem tétetik.

Az akadémiai hallgatókra nézve septemb. 8-ka a beiratás rendes 
határideje.

A ki az őt illető határidőn túl jelentkezik felvétetés végett, ez 
iránt a tanári karhoz tartozik folyamodni elkésését kellőleg igazolván.

Az alumneumba és a convictusba minden rendes tanuló vallás
különbség nélkül felvétethetik. A feltételeket és a további felvilágosí
tásokat lásd értesítőnk 21— 22. lapján.

A  tanítóképző intézetbe jelentkezők számára különös tudnivalók:
Ezen intézetben a növendékek (ágyneműt kivéve) szállással, fű

téssel, világítással, élelmezéssel, tanszerekkel —  kivéve a tankönyve
ket —• ingyen láttatnak el. Mivel azonban intézetünk e jótéteményt 
a növendékeknek csak bizonyos számára terjesztheti k i ; szükséges,



hogy a felvétetni kívánók folyamodványaikat az eperjesi collég, igaz
gatóságához aug. 1-ig beterjeszszék. A folyamodványhoz csatolandó: 
a) bizonyítvány a gymnasiumi vagy reáliskolai 4-ik osztály sikeres 
bevégzéséről; 2) kötelezvény, melylyel a növendék magát lekötelezi, 
hogy a kerület valamely felekezeti nyilvános népiskolájában 3 évig 
tanítani fog, ellenkező esetben az intézetnek az ő képesítésére fordí
tott költségét megtéríti; 3) orvosi bizonyítvány az illető egészségi 
állapotáról.

Kívánatos, hogy a gymnasiumba jelentkező ifjút a szüle, gyám 
vagy ezek helyettese személyesen mutassa be nem csak az igazgató
nál, kinél a felvétel történik, hanem az illető tanároknál is; annak 
megnevezése pedig, kire a házi felügyelet és gondviselés bizatik, múl- 
hatlanúl szükséges azért, hogy az intézet a növendékek erkölcsi vi
seleté tárgyában folyton és könnyen érintkezhessek a szülék ezen he
lyetteseivel.

Jó szállásolt s megbízható szállásadók jegyzéke az igazgatóságnál 
fog állani betekintés végett, mi által czélunk a szülőket egyrészt a 
szálláskeresésben segíteni és útbaigazítani, másrészt a szállás szerzés
sel üzérkedőktől megóvni.

Szóbeli vagy levélben történő kérdezősködésre az igazgatóság 
bármikor szives készséggel ad útbaigazító felvilágosítást.
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