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L Az emberi tudat és hit világa bölcseleti
szempontból.

Collegiumunk „Értesítője“ 1877 8 és 18789-ik évi lapjain alkalmam 
volt nyilváníthatni nézeteimet s meggyőződésemet 1 „az erkölcsi, 2. az aesthe- 
tilcai világ lényege s culturális fontosságáról:" a kiegészítő és befejező 3-ik 
értekezés „az emberi tudat és hit világáról“, közbejött más értekezések miatt 
jelen évre maradt. Örömmel teljesítem e hiányt most, úgyis alkalmasint mint 
utolsó ilynemű iratomat, azt óhajtva egyedül, hogy ezen alkalmi munkám a 
szakértők által is méltányoltatva, a serdülő tanuló-ifjuságuak tájékozásul és 
önképzési ösztönül szolgáljon !

Tudat és hit, e világmozgató két eszme lesz tehát jelen értekezésünk 
tárgya, két eszme, mely megérdemli, hogy vele a tudomány és élet érdeké
ben foglalkozzunk, előre bocsátva azt, hogy nem kimerítő könyvet Írunk, 
hanem egy rövid, népszerű értekezést. A nevezett két eszméről még ma is 
nagyon különbözők, részben ellenkezők és tévesek a nézetek. Mit tudunk 
igazán és mit nem tudüuk ? Mik az emberi tudás határai s mi van ezeken 
túl az eszmék és hit világában ? — ezek a főkérdések. Mióta az emberek 
vizsgálódnak és bölcselkednek a világ és emberiség felett, számtalan a kiin
dulási pont és a nyomozási eredmény, mondhatni a tudományos rendszerek 
legnagyobb tarkasága, kivált az u. n. metaphysikában, az absolut kétkedés, 
vagy éppen negatiótól, a dialektika processusaiu át, a legmerészebb dogma- 
tismusig, optimistice úgy mint pessimistice. Egy philosophus, sőt egy művelt 
ember sem mellőzheti e két eszmét életben úgy mint elméletben. Helyes 
vagy ferde felfogásuktól függ sokszor az illetőnek helyes vagy helytelen élet
irány zása s ezek következtében biztosított vagy tévesztett boldogulása is.

Én félszázadot meghaladt tanulmányozásom folytán meggyőződtem, 
hogy a tudat és hit világának teljes megértéséhez egyedüli biztos út és kulcs 
az alapos és őszinte „pufii ssauväv“. A ki az emberi szellem természetét, 
saját valóját, ősvágyait, képességét, erejét ép és kimerítő önvizsgálat alapján 
teljesen ismeri, az világos s megnyugtató Ítéletet adhat magának a két eszme 
lényege és fontossága iránt.

Ezek előre bocsátása után, ám fogjunk a két eszme tárgyalásához és 
szóljunk először is a tudatról, megoldani igyekezve a következő három kér-

1



4

dóst: 1. miként fejlődik az emberi ismeret fokonkint a szemléletek, képze
letek és fogalmak segítségével a teljes tudatig ; 2. mit tudunk teljes bizo
nyossággal ; 3. melyek az emberi tudat határai ?

1. Az emberi isméret fokonkénti fejlődése fel a teljes bizonyosságig
és tudatig.

Felismerni, megismerni valamit, a mivel éiintkezósbe jönnek, képe
sek már számos alsóbbrendű állatok is p. o. pókok, hangyák, méhek stb. 
még inkább a nemesebb szervnek, a vándor- és éneklő-madarak, a kutyák, 
lovak stb. kivált mint házi állatok, melyeknél csodáljuk, hogy mennyire ké
pesek magokat nagy távolságokra s nagyobb időközökben is tájékozni s a 
tárgyakat egymástól élesen megkülömböztetni, mi fel- és megismerés nélkül 
lehetetlen volna. De az ember ismereti képessége, — érzéki fogékonyságánál 
és szellemi önműködésénél fogva jóval szélesebb, dúsabb, határozottabb, be
hatóbb, és teljesebb, kivált ha öntudatos.

Minden ismeret érzéki hatások nyomán észrevevéssel s megérzéssel 
kezdődik (äönljrneljimmg, Gnupfinbung), mely eleintén felületes, bizonytalan, 
öntudatunkon kívül eső. Az elemek benne : valamely jelen lénynek, vagy tör
ténőnek, tüneménynek észrevétele, a testek valamely tulajdonságának, színe, 
hangja, ize, szaga, hideg-meleg, száraz-nedves voltának közvetlen megérzése s 
az ezeket kisérő kedves vagy kellemetlen érzetele; itt jelentkezik már belsőnk 
állapotának megfigyelése is. Ez az egyszerű kül- és belérzékbeli tapasztalatok 
világa, közvetlen és szemléletei ismeret, mely a lélek élénk érdeklődése mel
lett s ha többször ismételjük, folyvást gyarapodik, határozattabbá s világo
sabbá válik.

Itt kezdetben csak a szemlélet s érzemény tartalma, az anyag érde
kel bennünket és lép előtérbe : de csakhamar jelentkezik az alak s annak 
különfélesége is, melynél már nemcsak az érzék működik, hanem ezzel egye
temben lelkünk alakitó, mintegy rajzoló ereje, mely is a schematikus képze
lődés s a mit eredményez, az a tér- s időbeli formák tiszta szemlélete a vo
nalok hánya-menete és összefoglalása, a kiterjedésnek, nagyságnak, távolság
nak, a tárgy fekvésének, rövidebb-hoszszabb ideig való tartásának stb. meg
figyelése s az érzékileg észrevett tárgyaknak ezen tér- és időbeli rámákba 
való befoglalása.

Itt már több lelki működés szerepel u. m. megfigyelés, észrevevés, 
megérzés, leképzés, mintegy lelki photographia, további érdeklődés, megtartás 
az emlékezetben ; sokszor mindezen működések ismétlése, s ez által gyara
podása, a képzeletek szegónyebb-dusabb, lassub elevenebb társulása (adsociatio) 
a rokonság s ellenesség törvényei szerint.

Most közbelép a meggondolás, logikai egybevetés, reflexio, összehason
lítás, megkülönböztetés, a rokonuló elemek okos összefoglalása, a különbözők 
kihagyása, vagyis a fogalmakat alkotó el-kivonás, abstractio. Az értelmes



gondolkodási erő a fogalmakból magának határozványok által Ítéleteket készít 
s ezekből az okoskodások és következtetések egész lánczolatát, rendszert. S ez 
a közvetett ismeret a gondolatok világa, melynél főszereplő a mindent meg
érteni, mindenhová behatni akaró, fontolgató, bíráló, okoskodó értelem, szel
lemünk szervezetében s az életvezetésében döntő fontosságú erő. Hogy ez 
természeti, ösztönszerü képességből öntudatos, világosan látó és intézkedő erővé 
s biztosan működő ügyességgé fejlődhessék, ahhoz számos bel- és kültényező 
közreműködése szükséges: gazdag világos tapasztalati adatok, élénk, szabályo
zott adsociatio, folytonos gyakorlás a helyes gondolkodásban s magának a 
gondolkodó erőnek természetadta jelességei, a vizsga, éles, és mélyre ható 
elme (ingenium sagax, acutum et profundum.)

Ily műtételek alatt és által lassauként nemcsak fejlődik az isméret 
és tudás világa, de a tárgyak, czólok és módok szerint szétágazik és külön
féle csoportokat, tudományos ágakat képez, (természeti, történeti s nyelvészeti 
ismék és tanok.) Néha mindjárt ezekkel együtt, de rendesen külön érdeklő
dés és ösztönzés mellett ébred a belvilág ismerete, a belórzók az eszmélet, 
öntudat közvetítésével, a képzeletek, gondolatok, kedélyi állapotok, a külön
féle indulatok, szenvedélyek, vágyak és törekvések s tettremenő akaratunk 
megfigyelése, megértése az önisméret s önkormány érdekében.

Az ismeret magában véve csak eszköz, czólja pedig személylegesen 
ugyan (subjective) a belátás, megértés, meggyőződés, bizonyosság, igazi 
tudás és tudat (Siffe.it), tárgylagosan pedig s végezel gyanánt, a kiderített 
igazság s annak tisztán világitó üdvös ereje.

Az ismeret fejlődésének alsóbb fokain az igazságot csak Sejtjük, az
után azt véljük, hogy már bírjuk, sőt erősen hisszük, hogy eltaláltuk, végre 
bizonyosak vagyunk benne, hogy a valót tudjuk. Sejtés, vélekedés, hivós 
közzé számos tévedés s kétely is vegyül, melyek eloszlatása sok szellemi 
munkába és fáradságba kerül. A tév meg nem állhat, (ábrándok, balitéleíek, 
babona tömege,) valamint az absolut kétkedés sem ; ezektől az ép lélek sza
badulni kiván és tud s birtokába juthat és jut a kétségtelen igazságnak s 
csak ez mondható aztán igazi tudásnak.

2. Mi az, amit valóban tudunk ?

Emberi okosság, lángész, lelkesült szorgalom és sokoldalú ügyesség 
évezredeken át temérdek isméretet halmozott össze s ezernyi ezer igazságot 
hozott világosságra, melyekből egész tudományrendszereket alkotott. Bámula
tos már a különféle ismék és tudományok száma is, (1. az encyclopaediákat), 
hát még az egyes szakok részletessége és alapossága ! A tudomány s emberi 
tudás valóban oly óriási, hogy alig bírjuk még kellőleg csodálni is, ha dús
gazdag raktárain csak futólag is végig mentünk. Egy ember, bár mennyire 
tálentomos s miveit legyeu is s éljen bár a tudományok körében BO—70
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évet, alig képes teljesen felkarolni a tudományok egyetlen-egy osztályát is.*) 
Csak sokak egyesitett erejével ölelhetjük fel az egészet s bírunk kedvező kö
rülmények mellett tovább haladni.

A tudomány sokféle mind forrására, mind értékére, mind keletkezés 
s alkalmazási módjára nézve. Vau egysserüen tapasztalati, ismertető, van 
tisztán észleli (speculativus) s van vegyes, tapasztalva okoskodó. Van csupán 
leiró, vagy elbeszélő és van magyarázó, szigorúan az alapos tudatra menő 
Van kezdődő, csak még megkezdett, van már régebben megkezdett és foly
vást fejlődő, nyomozó, vau hypothetikus, még ki nem próbált és van apó- 
diktikus s bevégzott tudomány.

A tudomány, mint ilyen, vagy is az ismeretek rendszeres összege, 
még nem synonym abban az értelemben vett tudománynyal, mely a mi czé- 
lunkra néz és az igazi tudásnak szolgál. („Commenta hominum delet dies, 
naturae judicia confirmat." Cic. Non fingendum aut excogitandum, sed videndum 
quid natura ferat facialque.“ Bacon.) A tudomány, melynek czólja az igazság 
bizonyosságot keres és kíván. Különféle tudományoknál különböző a bizonyos
ságra való feljutásnak a módja. A tapasztalati tárgyaknál bizonyosságnak 
vesszük, ha a tárgyak, tünemények, vagy még a tapasztalati abstractiók is 
felmutathatok a szemléletben (in natura, vagy következetes és evidens kísérle
tek alapján ;) a mathematikai igazságok az axiomákbóli helyes leszármaztatás, 
vagy helyes számolás-mérés, vagy kifogástalan eonstructiók által válnak két
ségtelenekké (mathematikai demonstratio); aphilosophiai abstractiók, fogalmak 
és okoskodások a véges ismeretek országában bizonyosságot nyerhetnek követ
kezetes inductio (behozás) által progressive, a közvetlenül bizonyosoktól, szi
gorú logikával, fokonkint emelkedve a felsőbb abstract igazságokra, vagy pe
dig deductive a kétségtelen elvekből kiindulva s ezekkel kapcsolatosan fokon
kint lefelé menve (regressive.) Vannak a bizonyosságnak analytikai és vannak 
synthetikai segédeszközei és módszerei; ezeket használja a tudomány, de nem 
önkényesen, hanem az ismerendő tárgyak természete s követelései szerint.

Közvetlenül bizonyosnak tartjuk, a miről ép érzékeink tanúskodnak s 
ez volna a tudásnak is első foka ; de a bizonyosságot is gyakran kétségessé 
teszik az érzéki csalódások, s a felületes tapasztalás még nem tudás. „Hogy 
a tűz éget, a viz pedig nedvesít,“ azt minden ember tudja s azt hiszi, hogy 
ezzel a vízről és tűzről mindent tud. Mennyire különbözik ettől az alapos 
physikus és chemikus tudása ! Az igazi tudás nem éri be azzal, hogy a lé
tezők- s történőkről tudomást vesz, de nyomozza természetűket és fő-fő tu
lajdonságaikat; lényegükbe kivan behatolni; a történők okait és törvényeit 
akarja megérteni és helyét a tudományos rendszer fokain.

A ki öntapasztalása, öngondolkodása s a szilárd alapú tudományok

*) Voltak s lehetnek most is tudós férfiak, kikről azt mondják, hogy „monstra 
eruditionis“ vagy „élő egész könyvtarak,“ „bibliotheca ambulans,“ de a sokat tudás 'voXup.scfi'st« 
még nem az a tudás melyről itten értekezünk,



segítségével oda jutott, hogy előtte a természet és társadalom, a világ és 
élet fő-fő törvényei és igazságai annyira ismeretesek, hogy azokról határozott 
meggyőződéssel bir és teendői iránt teljesen tájékozva van, — annál az is
meret igazi tudat. Ez ad azután a léleknek teljes világosságot, bizonyosságot, 
megnyugvást s ösztönt a haladásra.

Ilyen valódi tudást és megértést leginkább a mathematikai alapon 
nyugvó tudományok képesek nyújtani, p. o. a physikának fejezetei a mozgás
ról, a chemia stoechíometriai törvényei, s analytikai eredményei; a történelem 
megyéjéban az oknyomozás és szigorú kritika némely kétségtelen eredményei, 
a bölcsészet terén az, ami a közvetlen belórzék és öntudat tanúságánál mint 
kétségtelen igazság meg tud állani, egyes lélektani szakaszok, végre az összes 
logikai, erkölcsi s aesthetikai világ.

A társadalmi élet positiv intézkedéseit szabályait, törvényeit, szoká
sait sat. ismerni szintén az emberi exact tudás megyéjébe tartozhatik, vala
mint a technika vívmányai, a művészet és mesterség ügyességeiben való jár
tasság s dologhoz értés, hol is az illető teljes meggyőződéssel elmondhatja 
magáról, „tudom, értem, úgy van s nincs különben."

Figyelmet érdemel a gyakorlati életbeni teljes tájékozottság és bizo
nyosság, a helyest tervezni, tanácsolni, tenni, élni tudás, mely az igazán 
okult, okos és bölcs ember sajátja.*)

3. Az emberi tudás határai.
Mi az, a mit nem tudunk, nem tudhatunk? Büszke örömmel valljuk 

s elismerjük a tudomány vívmányait, az igazság és tudat érdekében s hisszük 
és reméljük, hogy kivált kedvező körülmények között és az „est deus in nobis“ 
lelkesítő buzdítása mellett, az emberinem uemzedókről-nemzedékre szélesebbre 
és mélyebbre fog hatolni az, ismeret és tudás országában. De a legbuzgóbb 
s legszentebb haladási akarat is kénytelen lesz bevallani, hogy vannak a tu
dásra nézve korlátok, melyeken semmiféle lángész sem képes áthatolni, s ha 
magát mégis az ellenkezővel kecsegtetné, Sisyphusi, vagy Ikarusi munkájáról 
csakhamar meggyőződnék. Ezernyi kérdés van, mely örökre megoldhatlan 
maradaud, az exact tudományra nézve örökös titok. A véges emberi ész, tu
dásával a végtelent ki nem merítheti; sejtjük, sőt az eszmék segítségével, fel 
is emelkedüuk az örök igazságnak, a mindent átható isteninek gondolatára: 
de abból exact tudományt, vagy theoriát nem csinálhatunk.

„Isten léte világit mint az égő nap, de (gyenge) szemünk bele nem 
tekinthet."

Ily kérdések: hol, mikor, raikép kezdődött a lét; mi tölti ki a vég
telen tért és időt; hol vette magát az anyag; az anyag volt-e az első, vagy 
az erő ; mi és milyen volt az eredeti létező, az egy és egyszerű, vagy pedig

*) Oly tudásról, melyről kivánatosb volna azt mondani: „jobb volna, lia nem tud
nék,“ itt szólni érdemesnek nem tartjuk.
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a sole, a különféle, a chaos ; hogy lett az egyikből a másik, vagyis a lett 
dolgok geaesise; végoka; vógczólja ; örök és maradandó lényege; tudjuk-e 
nem mondom megteremteni, hanem csak genetice megmagyarázni egy-egy 
növénysejtet, egy-egy moh- vagy hajszálat, hát még az élet, az érzés, a gon
dolat keletkezését az emberi organismusban ? ? Bizony, bizony ezernyi ezer 
tt az aenigma és temérdek kérdőjel, melyre nem tud felelni a tudomány, és 
sokra közülök nem is fog tudni soha. Vannak komoly kérdések, melyekről 
elmondhatni, hogy itt „eláll az ember esze“, legyen bár elsőrendű lángész is.

Meg kell vallanunk, hogy ezen szempontokból nézve a világot és éle
tet, mindnyájan tudatlanok vagyunk ; ezen ilyen tudatlanság általános em
beri állapot és igy nem szégyenitő. Van absolut tudatlanság, melytől mig 
véges lények, emberek vagyunk, nem menekülhetünk ; de van relativ tudat
lanság, mely mekkorasági és minőségi tekintetben igen különböző és sokféle. 
Egyes emberek a tudat tömegének mindig csak egy részét bírhatják, ami hi
vatásuk körébe vág ; a többire nézve tehát tudatlanok. (Non omnia possumus 
omnes;!) a társadalom, as összes emberiség tudása már tömérdek, de tömér
dek az is, amit az összes emberiség soha meg nem tudhat. Jelen századunk 
sokkal többet tud, mint a múlt századok ; s a jövő időközökben kedvező kö
rülmények között ismét jóval gyarapodhatik az emberi tudás; de mind a 
mellett mégis csak „töredék“ maradand, ahhoz mérten, amit nem tudunk, nem 
tudhatunk. Az emberi tudás aránya az emberi tudatlansághoz mérve annyi, 
mint egy kis, vagy egynéhány sziget a végtelen Óceán közepén.

All tehát az, hogy az emberi tudás korlátolt, hiányos, tökéletlen : de 
azt mondani akarni, hogy az összes lét és világ szintén csak olyan, mint 
a mi ismeretünk róla, arrogantia nélkül nem lehet. Azonban a tudás ezen 
határainál is hatalmasan jelentkezik lelkűnkben az ismeret és igazság további 
kutatásának vágya s hogy mi áll még a gondolat és érzelem részéről rendel
kezésünkre, hogy a hiányzót valahogy kiegészítsük, hogy a phaenoménok vilá
gából a noumenok világába hatolhassunk? Kant Em. azt mondja, a.transcen- 
dentalis Idealismus, a tapasztalati korlátokon az eszmék segítségével túlemel
kedő következetes okoskodás.

A véges tudás csak részeket mutat, az eszme összességre, a világ- 
egyetemre s bevégzett egységre emelkedik : a véges tudás csak mulékouy, 
változó tüneményeket láttat, az eszme a maradandó, örök lényegre utal ; a 
véges tudás csak meghatározott szükségszerűséget, meg- és lekötést ismer 
(bfiube Síutíjtuenbigfeit), az eszme követeli s feltalálja a szábagság országát, 
amott a találkozó elemek gépiessége, a véletlen vagy fatum teremti és kor
mányozza a mindenséget, itt egy isteni értelmes szent akarat.

Mik ezek ? költemény ? álmok ? A mélyre hatoló, kritikai philosophia 
azt vallja, hogy ez szellemünk uj révelatiója, mely a lelkűnkbe oltott isteni 
szikra ösztönzése mellett fejlődik s tántorithatlan hitben él és boldogít.
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II. A hit világa bölcsészeti szempontból.
1. A hit fejlődése az ember lelkében.

Az emberi lélek ősvágyainak egyike, az isteninek sejtése és móltányo- 
lása. Ezen sejtés sem nem ábránd, sem nem idegen elem. („Est deus 
in nolis“). E sejtés kivált a többi ősvágyak ép fejlődése mellett, korán nyi
latkozik, már az ép gyermeknél is. Igaz, hogy ez eleintén homályos, bizony
talan és zavart, mint minden más lelki működés, időfolytán azonban 
ha el nem fojtatik, mindinkább erösbödik, tisztul bizonyodik. Ez az első 
ösztönszerü revelatio. (£)aé gibt bacon í?unbe.) A fejlettebb ember ezen
sejtés sugallatainak, tehát az isteninek érzetére s észrevételére feleszmél, sőt 
világos öntudatra emelkedik, mely a revelatio második s magasabb fokának 
mondható. Ezen eszmélet- s öntudattal párosult sejtéshez korábban ugyan a 
plastikai képzelődés, később a reflexi vus és bíráló gondolkodás is 
csatlakozik s becsúsznak számos hibák és tévedések. (Babona, bálványok 
álokoskodással sophismák, hamis tanok stb.) A tisztán érző szív s az igazra 
feleszmélt ész sugallata mellett az isteni mindig világosabban s úgy jelent
kezik lelkűnknek, mint tisztán szellemi és szent hatalom. Ez a belső 
revelationak harmadik s befejező foka, melynek tartalmát majd alább fogjuk 
részletezni.

az isteninek jelentkezése az értelemben és eszméletben eredetileg 
mindenkor belső ; de a mi a lelket hatalmasan betölti, az külsőleg is kiván 
nyilatkozni s teszi azt nemcsak ihletett szavakban, költöilcg, (első revelátorok 
a poéták, részben mint valódi próféták, — „poeta sacer interpresque deorum“ 
llor.) hanem eszméit, érzelmeit mintegy megtestesíteni törekszik a kültermó- 
szetbeu s társadalomban. S keresve talál is az őt közvetlenül környező ter
mészetben rokon-képeket, symbolumokat, analógiákat s minél elevenebb az 
érzelme és plastikaibb a képzelő ereje, phantásiája, annál ’ dúsabb alakokat 
teremt magának, annál gazdagabb a mythologiája (Diis omnia plena).

Sok elemek közreműködése szükséges belső- és külsőkóp, mig egy- 
egy bölcs, annál ritkábban egy-egy nemzet tiszta monotheismusra képes fel
emelkedni.

Az isteninek jelentkezése érző szivünkben és gondolkodó elménkben 
mindjárt hatni is kezd lelkünkre, mint sajátságos elem és erő sajátszeiüleg 
„Az istenit sejtő ép lélek hiszen sejtelmeinek s hiszi az istenit ; az istenit
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megérző szív hiszen érzeteinek s bizodalomteljes hittel fogadja az istenit ; az 
az istenire feleszmélt derült elme hisz öntudatának s hite meggyőződéssé 
válik ; a hit az istenitől való illettetésnek természetes eredménye, az isteninek 
igazsága iránti rendithetlen bizodalom; a hit az isteninek létéről s működé
séről való teljes meggyőződés és bizonyosság. Mert a mily bizonyos, hogy a 
vallásos hitnek tárgya az isteni és hogy az isteninek nyilatkozata lelkűnkben 
szellemi valóság, ép oly bizonyos, hogy e hit nem ábránd, nem álom, hanem 
valóság és igazság, sőt élő erő és szent hatalom. („Unö lonö bie innere «Stimme 
fpvicfjt, ím§ tciujcf)ct bie tjoffctibc @eele ntájt.") Minek és kinek is higyen az 
ember, ha lelke legbensőbbjének nem, ha saját keble istenének nem ?

2. A vallásos, vagy metaphysikai hit lényege és nyilatkozatai.

A hit forrására, tárgyára, belbecsére, lényegére s hatása eredményeire 
nézve igen külömböző.

A közönséges értelemben vett hit, hivés mikor azt mondjuk: „nem 
tudom, de hiszem, hogy ilyen, vagy amolyan jellemű ez az ember, hogy ez 
vagy amaz fog megtörténni, hiteles a tanú hát lehet neki hinni.“ Ez a logi
kai hit, mely a véges ismeret és igazság sorában csekélyebb fokú meggyőző
dés, mint amit a tudat eszközöl.

De a vallásos, vagy metaphysikai hit is különféle. Van gyermekded, 
naiv, ép, de nem öntudatos h i t ; van szokásszülte gépies, babonás, rajongó, 
vak hit; van szinlett, képmutató vagy pharíseikus hit, mely csak láttatni 
akar; vannak végre számosán kik e hitben nem hisznek, tehát hitetlenek. Az 
igazi élő idvezitő vallásos öntudatos hit, mint nem tudat s mégis bizonyos
ság, kevés ember tulajdona, mert az a romlatlan lelki épségen kívül, ép s 
önérzetü szellemi fejlesztést, tudományos tájékozottságot philosophiai kritikát 
s őszinte vallomást kíván.

E hit gyökérszálai mélyen az emberi szívben rejlenek, lelkünk ere
deti sajátságai, szellemi lényünk természetes, tehát szükségszerű fejleményei, 
tehát nem valami idegen elem, nem kívülről jövő, nem tanult, vagy éppen 
önkényesen kigondolt, vagy költött dolog. E hit, mint ősvágyaink egyikének 
szülöttje, az istenit érző keblünk szózata, de egyszersmind a bölcselkedő 
észnek komoly postulatuma, földi létünk körében születik és fejlődik, de 
megerősödvén és mintegy szellemi szárnyakra kelvén, az ég felé utal, 
túl minden végesen, túl a tér és idő minden korlátain, fel és be az 
az örökké-valóságba, az isten országába, mely az igazság és szeretet országa. 
E hit fel- és átkarolja az összes mindenséget, a lét egyetemét, de le tud 
ereszkedni a parányhoz is, mindenütt világosságot keresve és adva, mindenütt 
józan lelkesedést ébresztve és boldogító szeretetet tanúsítva. E hit az isteni
nek hatalmas érzete által emeltetve, eltölti a kebelt szent ihletéssel, úgy hogy 
az ember erezi magasb rendeltetését bizonyossággal, megérti s végzi földi 
teendőit buzgósággal, küzd a hol kell és tűr, szilárd és istenbeui bizodalom



által erősbitett lélekkel, szerencsében el nem bizakodva, bajok közepette el 
nem csüggedve, a világ folyását az isteni böleseség és jóságnak tulajdonítva, 
fiúi megadással és kitsugallta bizodalommal vallja: „mind jó, a mit isten 
tószen", s igy biztosítja lelki derültségét és nyugalmát. E hitről aztán el
mondhatni, hogy „idvezitö.“ E hit lényege mint látjuk idealitás, munkája azon
ban merő realitás. Csodaszerüleg működő erejét magasztos tárgyaitól nyeri. 
Tárgyai pedig ; Isten mint örök böleseség, örök tiszta szeretet és szent min
denhatóság, a világ-egyetem teremtője és kormányzója s az emberiségnek 
édes atyja; azután egy önálló szellemi világ s ennek maradandósága : továbbá 
az ember magasabb rendeltetése, mely abban áll, hogy részese legyen az 
isten országának, mint a szabad szellemi lét polgára, végre örökké tartó egye
sülés s élet ily dicsőült szellemekkel, mint testvérekkel. Ezen eszmék s érzel
mek hatása alatt az ember földi élete is már úgyszólva fél menyország, vagy 
annak előérzete és boldogsága, de tiszta szív kell a hit tiszta eszméihez, s 
igy „boldogok a tiszta szivüek, mert ők Istent meglátják.“

3. A hit hatása és culturalis fontossága.

Az élő igaz hitnek, mint szellemi erőnek roppant hatása vau egye
sekre úgy, mint egész népek életére. Nem akarunk itt a babonás rajongó 
vakhit borzasztóságairól szúlani, nem a mysticismus sokszor szomorú, sokszor 
nevetséges ábrándjairól, nem a képmutató pietismus saját magok s mások 
ámításairól, sem pedig azon gyászos hatásokról, melyeket a vallásos düh és 
fanatismus okoztanak, s melyekről Írva van, hogy „tantum religio potuit 
suadere malorum“ ! Nem is a religio az, hanem annak elferdítése s ürügyül 
használása önző érdekekre. Igaz, hogy voltak idők és emberek, kik azt hitték, 
hogy mikor vakbuzgóságuknak emberhekatombákat áldoztak, önelégülten, mint 
a kik kötelességüket teljesítve, érdemeket szereztek volna maguknak, büszkén 
rámutattak iszonyatos tetteiknél ama hírhedt mondatra: „omnia ad majorem 
dei gloriain“ !

Az igaz éló hitnek, amilyen az ős evangélium hite, az örök igazság 
és önzetlen szeretet hite, az istenbe, menyei atyánkba az ö bölcseségébe, 
mindenhatósága s jóságába vetett tántorithatlan hit csak áldásos hatású lehet, 
amint annak is bizonyult az élet derűit és borús, emelő és leverő állapotaiban. 
Mert hiszen az élő igaz hit a maga ép nyilatkozataiban, mint feljebb láttuk, 
nem egyéb, mint a személyesített szentlélek, az igazság, szeretet és 
jóság isteni ereje, mely világit, lelkesít, ápol, gyógyít, nevel, nemesit és 
megszentel. Lássuk ezeket közelebbről;

a) A hit igazságai az élő meggyőződésben mind megannyi tisztán világitó 
szövétnelcek, s bizton tájékoztató eszmék. Ezek birtokosa nem fog járni a sötét
ségben, hanem tisztán látja, érzi s érti saját valóját, magasb rendeltetését, minden
kori teendőit, az élet változó állapotait, a világ folyását, a jónak ósrosznak küzdelmeit
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és »egeredményeit. Lelkét nem borítja homály, nem zavarja kétség, meg nem 
tántorítja a zivatar. Biztos lóvén az iránt, hogy merre kell mennie, nem tér 
tóvutakra, nem hagyja magát elámittatni, sem saját képzelgései, sem mások 
álokoskodásaí által. A hol kivált bajokban, saját ereje elhagyja, a jóságos 
istenben vetett erős hit és bizodalom által uj eiőt nyer, tisztább látást, nyu- 
godtabb kedélyt s igy helyesebb intézkedési képességet. Az élő hit első aján
déka a lelki világosság és derültség, még a kültermészet szemlélésében is. 
E nagy világ, Isten felséges műve !

b) Az élő hit a szívben szülemlik s az érző szívben ú^y válik lelke
sült hitbuzgósággá, mint az észre nézve világitó elemnek tanúsította magát. 
A hideg világosságnak kevés volna a hatása az élő hit szivetmelegitő, buz
dító, lelkesítő ereje nélkül. Az isteninek kellő méltánylása a szívben szüli 
a religio, szivbeli ájtatosság és kegyesség csudaszerü s csudákat mivelő erejét 
és hatalmát, a lélek lángkeressstségét, a hit eszméi iránt való tántorithatlan 
hűséget, a minden nemes áldozatra kész szeretetet, melyről az van megírva, 
hogy nagyobb a hitnél.

A religio-ihlette szeretet a vallásos életnek centruma s mindenható 
emeltyűje, az isten országának legméltóbb, legmunkásabb s legbiztosb plan- 
tálója, kit áldás kisér.

c) Az élő igaz hitnek és hitbuzgóságnak áldásthozó hatása látható 
kivált abban, a mit az egyesek és társadalom életének nemesítésében s meg
szentelésében mutat. Fejleszt, nemesit ugyan az értelmi, erkölcsi s aesthetikai 
eszmék világa is, mit senki sem tagadhat, de a hit sugallta eszmék és érzel
mek hatása annál nagyobb, ha amaz elemek már híven megtették a magokét. 
Az isteuinek s isteniben élő érzület a mily tiszta, nemes és magasztos ma
gában, úgy óhajtja és törekszik megalakítani saját és azon társaság életét, 
melynek tagja, valamint viszont minden az ily szellemben már kifejlett és 
megszilárdult társaság (család, község) nemesitőleg, emelőleg, sőt megszen- 
telőleg fog hatni minden egyesre, mint azt már az őszinte házi ajtatosság- 
nak, a család vallásos szellemének példája mutatja. Mert vannak, — ámbár 
fájdalom vajmi ritkák, — ilyen családok, sőt még egész községek is, melyek
ben a hitbuzgóság és vallásosság a főmozgató vezérerő. Ezen élő erő már 
nemlegesen is sokat használ az által, hogy mindent távol tart, a mi rút, aljas, 
hitvány és méltatlan, a mi a vallásos érzelmeket profanálná, s a lelkeket az 
istenitől elvonná: de ugyanezen erő tényleges és sajátos működése, hogy az 
elménk minden gondolatait, szivünk minden vágyait, akaratunk minden törek
véseit valóban megszenteli, az emberi tisztított kebel az isteninek szentélyévé 
s az élet oly kiapadhatlan forrásává teszi, melyből a mi kiárad, csak igaz, 
jó, fenséges s boldogító lehet.

d) Az élő hit nemcsak nemesebb nevelője s megszentelje az élet
nek, hanem ha bekövetkeznek a napok, melyekről mondjuk: nem sze
retem ezeket, — ott van és működik miut vigasztaló, mint ápoló és gyó-



gyitó angyal (nemtő) leginkább pedig ott, hol az embert a kínzó bajok köze
pette saját türelme is elhagyja, s környezete sem tud már vagy akar segiteni. 
A hit geniuszáuak szózata ekkor igy szól : „Bízzál bennem és én megsegí
telek.“

A profán embernek borzasztó dolog még csak gondolni is a halálra, — 
hát még mikor az már közeledik ! Bómitő kínok fogják körül, nem akar, nem 
tud meghalni, üresen vagy vádlókép áll előtte múltja; a jövő iránt nem tu
dott tisztába jönni, most, hogy megnyugodjék, nincs hite, nincs reménye, 
nincs vigasztaló angyala. Setét ábrándok, kétségbeejtő érzelmek kelnek szo
rongó lelkében ; vétkei, bűnei egész serege állja körül és rettenti ; ha akarna 
is nem tud meghalni. A hit szózatát az előtt visszautasitá és most sem akar 
róla hallani, mig lelke örjöngő lelkiismereti furdolások es kábító fájdalmak 
közt végre megtörik.

Ellenkezőleg az, kinek szivében élt és él az istenes hit, s ő annak 
sugallata szerint élt és tett, most halálos ágyán is derült és nyugodt lélekkel 
mondhatja: úgy éltem mint istenbeni hitem sugallá ; bűnvád nem nyomja 
lelkemet; „bizton tekintem mély sírom éjjelét; zordon, de nem, nem lehet az 
gonosz, ott is elszórt csontjaimat kezeid takarják." B e r z s.

Mindezekből tisztán kivehető az éltető igaz hit hatalma és culturalis 
fontossága. Tanúsítja azt az emberiség egyetemes történelme, annak emelkedő 
és sülyedő, derült és borús phásisai. „Keressétek az isten országát s annak 
igazságát s a többiek megadatnak ti nektek.“

V an drák  A n d rá s .



L A lefolyt iskolai évnek rövid története.
Ha a lefolyt iskolai évnek elejére és végére tekiutünk, méltán fog

lalhatnék e rövid történeti vázlatunkat gyászkeretbe. — Két haláleset jeleli 
ezen isk. év határait Ns. Ujházy József és Nm. br. Radvánszky Antalé. — 
Ns. Ujházy József, meghalt 1881. julius 11-én Budaméren. A gyászoló fáj
dalomnak érzete mellé, mellyel a Collegium ezen lelkes pártfogóját sírjába 
kisérte, csak a hálás kegyeletnek érzetét állíthatjuk méltán, melylyel a Col
legium ezen elhunyt jelesének emlékét őrzi. — Ujházy József nemcsak éle
tében volt folyton lelkes pártfogója a Collegiumnak, hanem különösen eltöröl- 
hetetlen emléket állított magának végrendelete által, melyben a Collegium
nak 10,000 frtot hagyományozott oly módon, hogy az egész összeg tőkésítve, 
a kamatok fele ösztöndijképen három legjobb s legérdemesebb coll. tanuló
nak osztassák ki, a másik fele pedig szabadon fordítható a Collegium folyó 
szükségleteinek fedezésére. — A ki ily tettekkel jeleli meg életének nyom
dokait, annak neve és emléke él.

Nm. br. Radvánszky Antalnak sírja felett nemcsak a Collegium hanem 
minden magyar prot. iskola s az egész magyar prot. egyház gyá
szol. Hogy mily meleg érdeklődéssel viseltetett a boldogult egyetemes 
felügyelő ur a Collegium, mint kerületi főiskola iránt, azt megmutatta 
a múlt év végén azáltal, hogy egészen váratlanul megjelent a nyil
vános vizsgákon, de miután a vizsgák akkor már a legnagyobbrészt be vol
tak fejezve, ez évben előre bejelentette a vizsgák alkalmával hosszabb időre 
való idejövetelét. — Épen a vizsgák rendjéről akartuk őt tudósítani, midőn 
a táviró hírül hozta, hogy junius 7-ón meghalt. — Legyen áldott emlékezete !

Az iskolai év a szokott időben, szept. hó elején megkezdődvén, az 
az első félévben háboritlauul folyt. A 2-ik félévben azonban nem kevés bajjal és 
nehézségekkel kellett megküzdenünk. Még az első félév végén, január elején 
megbetegedett 0. Végh Dániel gymn. tanár, s miután gyors felgyógyulására 
remény nem lehetett, és mindnyájunknak sajnálatára valóban csak május végén 
jöhetett újra fel az iskolába, — helyettesítéséről kellett gondoskodni. Tanár
társai a gymnasiumban, daczára annak, hogy külömben is eléggé el vannak 
foglalva, igazán önfeláldozó kartársi szeretettel ajánlották fel magukat helyettesí
tésére s helyettesitették is öt hónapon át. Április hó elején ismét Haitsch 
Lajos szinte gymn. tanár úr esett súlyos és aggasztó betegségbe, — s a 
húsvéti szünidők után az ő helyettesítésére is szükség lett. — Ekkor már 
igénybe kellett venni minden erőnket hogy a helyettesítést a magunk köré-



bői eszközölhessük, s miután azon gymn. tanár urakon kívül, ak i k 0. Vógh 
Dániel tr. ur helyettesítésénél még igénybe nem vétettek, még az igazgató és 
két tanitóképezdei tanár Fabriezy János és Gamauf György urak is vállaltak 
el több órát, s ezenkívül egy pár tárgynak előadása az alsó osztályokban 
Mayer Endre és Nemes Károly III. é. hittanhallgatókra bízatott, a helyette
sítés ekkor is megtörtént, úgy, hogy a tanítás semmi tekintetben sem szen
vedett hiányt. — Azt a munkaszaporodást és fáradságot, melyet e két tanár
társ betegsége okozott, annyiban mindnyájan örömmel viseltük, mert ma 
már mind a két beteg társunk túl van a veszélyen. — 0. Vógh Dániel tr. 
ur, mint fentebb említők május hó vége óta már rendesen folytatja előadá
sait. — Haifcsch Lajos tanár úr ebben az évben már nem jöhetett ugyan kö- 
zibénk, de épen e napokban oly állapotban tért haza fürdőből, hogy a jövő 
isk. évben teljesen ép erőben kezdheti meg majd velünk együtt szeretett hi
vatalos működését.

Az isk. évnek bajairól és nehézségeiről szólva: itt említjük meg azon 
zavarokat is, melyeket különösen egy pánszláv szellemű tanuló Marsall Gusz
táv I. é. joghallgató, — a ki valóban mint hivatlan vendég jött Collegi- 
umunkba szerencsét próbálni — az ifjúság közt előidézett. — Összesen 11 
ifjú — két hittanhallgató, hét tan. kép. növendék s* egy gymn. tanuló — 
gyanusíttatott, hogy Marsall Gusztáv körül pánszláv titkos egyesületet képez
nek. — Miután az igazgatóság, a kinek már deczember hó közepén jelentet
tek be erre vonatkozó gyanús hívek, tényleges adatokat minden figyelme da
czára sem szerezhetett, február közepén a gyanúsított tanulók megidézése és 
kihalgatása utján igyekezett a valóról biztosságot szerezni. — A vall 
alatt az egyik hittanhallgató Szlabey Mátyás és egy képezdész Hibján János 
teljesen tisztázták magokat; — a többiekre nézve annyi derült ki, hogy ők 
Marsall Gusztávval, a ki nemzetiségű irányú titkos körnek alakítását velük 
megkisérlette, többszörös érintkezésben és barátságban állottak, a miért is a 
tanári kar Marsall Gusztávot az imént említett okból, t. i. hogy ő ily körnek 
alanitását megkisérlette, mint az ifjúságra nézve veszedelmes törekvésű 
ifjút a Collegiumból való elutasításra ítélte, mely ítéletet a Coll. állandó 
választmánya is helybenhagyta. — A többi még gyanúsított tanulók az egész 
tanári kar előtt való megrovásra ítéltettek, a miből azután folyt, hogy mind
nyájan minden eddig élvezett isk. jótéteményektől megfosztattak. — Ezen 
Ítélet feruár 28-án hirdettetek ki, — melynek folytán a második gyanúsított 
hittanhallgató Orgovány Gyula önkényt elhagyta az intézetet. — Nem sokára 
ezután, márczius 17-én Migra Dániel III. é. képezdésznek egy szinte pán
szláv szellemű pozsonyi lyceumi tanulóval váltott két levele került az igaz
gató kezébe, melyekből kiderülvén, hogy Marsall Gusztáv pánszláv körnek 
alakítására nemcsak kísérletet tett, hanem ilyen kört a gyanúsított tanulók 
az ő elnöklete alatt valóban képeztek, — a tanári kar s az ő Ítéletét meg
erősítve az állandó választmány által a gyanúsított hat képezdész u, m. Kundráth
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Mátyás, Migra Dániel, Sztik Aurél III. é. és JBodiczky Dániel, Filipusz János, 
Zsorna Gyula II. ó. képezdei növendékek, a Collegiumból s Magyarország 
összes tanitézeteiből való kiutasíttatásra Ítéltettek. — Sztodola Kornél V. oszt. 
tan. ezen alkalommal két napi carcer-büntetésre ítéltetett. — Az elutasított 
kópezdészekre vonatkozó, ápril hó 2-án kihirdetett Ítélet megerősítés 
és körözés végett a ntn. vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak 
felterjesztetvén, ez ezen Ítéletet megerősítette s a már előbb innen elutasított 
Marsall Gusztávra is kiterjesztvén, azon hozzáadással körözte, „hogy ha eset
leg ezen kizárt növendékek egyikének vagy másikának sikerülne is bármely 
utón és módon valamely nem hazai tanintézettől tanítói oklevelet vagy más 
bizonyítványt szerezni, azok hazánk határain belül érvényteleneknek fognak 
tekintetni.“ — Ezen körözvény kibocsátása előtt kívánatra felterjesztettek a 
vallás és közokt. minisztériumnak az egész ügynek megvizsgálására vonatkozó 
összes vizsgálati iratok és jegyzőkönyvek.

Az eperjesi kerül. Gollegiumuak szelleme s hazafias iránya bizonnyára 
sokkal ismeretesebb és szilárdabb századok óta, hogy sem ezen gyűlöletes és 
azt hisszük elég erélyesen megbüntetett mozgalom ellenében az más egyéb 
védelemre szorulna.

A bajos és nehéz napok mellett voltak a lefolyt isk. évnek derült és 
épületes napjai is. — Ezek között említjük mindenekelőtt és különösen azt a 
szép ünnepnapot, melyet 0 Felsége, Magyarország apostoli királya szerzett a 
Gollegiumuak az által, hogy érdemekben megőszült Nestorának Vandrák 
András tanár urnák a Ferencz-József lovagrend keresztjét legkegyelmesebben 
adományozta. November hó 13-án történt Vandrák András tr. urnák a lovagrend 
keresztjével való íeldiszitése. a helybeli kir. kát. főgymu. igazgatójával együtt 
a megyei Főispán úr által a megyeház dísztermében. Este a coll. ifjúság fák
lyásmenetet rendezett szeretett tanárának tiszteletére.

Az épületes napok közé számítjuk továbbá azon napokat, melyeket a 
collegium pártfogósága s különöseu tanári kara az egyházkerület által reá 
bízott fontos munkának teljesítésében töltött. Értjük azt a munkát, mellyel a 
Collegium az egyházkerüieti rendezetnek elkészítéséhez hozzájárult, a múlt évi 
kerül, gyűlés által reá bízatván e rendezet iskolaügyi részének elkészítése. E 
munkát elkészítvén és beterjesztvén, részt vett a collegium ns. Bánó József 
kerül, és ns Jelenik Almássy István helybeli coll. felügyelő urak, továbbá Haitsch 
Lajos tanár és a coll. igazgató által képviselve, ezen rendezett ügyében 
márcz. 14 és következő napokon Miskolczon tartott kerül, bizottsági üléseken.

Ugyancsak a lefolyt évben a pártfogási közgyűlés megbízása alapján 
uj szervezetett dolgozott ki a tanári kar az egységes Collegium számára is, 
mely a legközelebbi közgyűlésen kerül megvitatás alá.

A múlt évi egyet, gyűlésen a Collegiumot ns Bánó József és Jele
nik Almássy István coll. felügyelők s az igazgató képviselték. Meghivatott a 
Coll. az Egy. Felügyelő ur elnöklete alatt april 5-én tartott egyet, tanári ér
tekezletre is, melyen a Collegiumot Hazslinszky Frigyes tanár ur képviselte.
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Ezen értekezlet jegyzőkönyvét — mint a többi iskolásnak, ügy Oöllegiumunk- 
nak is — Egy. Felügyelő ur azon felszóiitás kíséretében küldötte meg, hogy 
a nagy szünidők alatt általa összehívandó egyetemes tanári értekezlet számára 
tegyük meg az összehasonlítást az acsai és állami tanterv között s vélemé
nyünket ez ügyben junius hó végéig terjesszük be. Mi a munkát elkészítettük: 

/  fájdalom, hogy a kinek felhívására e?t tettük s a kinek a munkát felterjesz
tenünk kellene — nincs többé !

Méltó megemlékeznünk még azon figyelemről, melyet a magyar tör
ténelmi társulat — a múlt aug. hóban Eperjesen tartván vándorgyűlését — 
a Collegium könyvtárai iránt mutatott. Különösen nagy érdekkel kutatta a 
coll. nagy könyvtár régiségeit Ns. Szabó Károly ur, s talált egy pár becses 
unicumot is. — Ennek kapcsában megemlítjük még, hogy az országos köny
vészeti kiállításon Collegiumunk is — több művel — képviselve volt.

Ezzel befejezzük ezen vázlatos jelentésünket; — végül megemlítjük 
még, hogy az ifjúság között a lefolyt évben 3 haláleset fordult elő. — Meg
halt: Lorber Albert VII. o. t. decz. 17-ón az itteni kórházban; Czapkay 
Géza II. é. képeszdész jan. 1-én odahaza és Führer Pál II. é. theol. szinte 
odahaza. Az elsőuek temetésén részt vett az egész ifjúság, a két utóbbinak 
temetésén az illető intézetek ifjúsága képviselőik által fejezte ki pályatársuk 
elhunyta felett való részvétét. Ezeken kívül is fordultak ugyan elő néháuy 
súlyosabb betegségi esetek, de az ifjúság egészségi állapota általában jónak 
mondható. Az ifjúság erkölcsi magaviseleté, közszelleme s a tanulmányokban 
tanúsított előmenetele általában véve jó.

A főielügyeleti jogot gyakorolja a m. kormány a superintendentia 
utján, A kormányzatot a pártfogósági gyűlés viszi maga vagy bizottságai és 
választott tisztviselői által. Egyházlcerületi felügyelő : id. Bánó József. Helybeli 
felügyelő: csetneki Jelenik-Almássy István kir. tanácsos és képviselő. Köz
gyűlési jegyzője: Fekete Sándor megyei levéltárnok és Olrokócsi Végh Dániel 
tanár. Igazgató: Bancsó Antal theol. tanár. — Ephorus: Hazsliuszky Fri
gyes tanár. Pénztárnok: Flórián Jakab tanár. A tápintézet gondnolca: Lud- 
mann Ottó tanár. Coll. ügyész: Klefner Gyula ügyvéd. Coll. orvosolt: Kraj- 
zell Aurel, Mosánszky Titusz, Szalay Kálmán.

Bizottságok. — 1. A  pénzügyi bizottság, — elnöke a helybeli fel
ügyelő, — tagjai : Mérey Aurel és Ludmann Otto, — póttagok Fekete Sán
dor és Haitsch Lajos. — 2. A  számvizsgáló bizottság, — elnöke: Lavotha 
Rezső, — tagjai : Kósch Frigyes, Bielek László, Flórián Jakab, Herfurth Jó 
zsef, Dr. Sebestyén Jenő és 0. Végh Dániel. — 3. Az állandó igazggttó-
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választmány, mely egyszersmiud legfelsőbb fegyelmi hatóság: elnöke a hely
beli felügyelő. Tagjai hivataluknál fogva: az igazgató, ephorus, pénztárnok, 
hittanintézeti és jogakad. dékán, a tan.-képezde vezető tanára, a tápintézet 
gondnoka, a rauseumok és könyvtárak őrei, az ügyész és a coll. jegyző. — 
Választott tagjai: Benczúr József, Bielek László, Glósz Károly, Herfurth 
József, Irányi István, Kardos Tivadar, Kóseh Frigyes, Kovácsy János, Kubi- 
nyi Albert, Kubinyi Aurél, Lavotha Rezső, Meliorisz Gergely, Mórey Aurél, 
Molitorisz István, Mosáuszky Titusz, Mosánszky Győző, Novák Mihály, Dr. 
Schmidt Gyula, Dr. Sebestyén Jenő, Sztéhló János, Tahy István és Vandrák 
András.
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III. Jelentés a Collegium egyes intézeteiről.
X. ZZitta,n.in.tézet.

A) Tanári kar,

B a nc s ó  Antal  e. i. a Collegum igazgatója. — Előadta : az Újszövet
ségi magyarázatot, Erkölcstant, Vallásbölcsészetet s Latin stylt. — Heti órái
nak száma 12.

Hörk József .  Előadta a Nevelés és oktatás történetét, Nevelés és okta
tástant. Egyházjogot, Katechetikát, Liturgikát, Pastoralist, Gyakorlati szöveg- 
magyarázatot, Szláv nyelvet s vezette a Homilet és liturg. gyakorlatokat. 
— Heti óráinak száma: 16.

Ti l l i scb  János hittanintézeti dékán. — Előadta: az Egyháztörténetet, 
Bölcsészettörténetet, Héber nyelvet, 0 szöv. bevezetést s vezette a német 
homilet gyakorlatokat. — Heti óráinak száma 17.

B) Tantárgyak hetenkénti óraszám és tanfolyam szerint.
I. E g é s z  évi  t a n t á r g y a k .

1. Uj szövetségi magyarázat (János evma) hét. 4 óra, I. II. III. tf. 
Tanár: Bancsó Antal.

2. Erkölcstan hét. 4 óra II. III. tf. Tanár: Bancsó Antal.
3. Egyetemes Egyháztörténet, ó- és középkor hét. 5 óra, I. II. tf. 

Tanár : Tillisch János.
4. Bölcsészettörténet hét. 4 óra I. tf. Tanár: Tillisch János.
5. A nevelés és oktatás története hét 2 óra I. II. III. tf. Tanár: 

Hörk József.
6. Egyházjog hét, 4 óra III. tf. T anár: Hörk József.
7. Héber nyelvtan fordítási gyakorlatokkal, hét. 2 óra I. tf. Tanár : 

Tillisch János.
8. 0 szöv. magyarázat Exodus és Ezsaiás válogatott szakaszai hét, 3. 

óra II. III. tf. Tanár: Tillisch János.
9. 0. szöv. bevezetés hét. 2 óra I. II. tf. Tanár : Tillisch János.
10. Vallásbölcsészet hét. 2. óra I. II. tf. Tanár: Bancsó Antal.
11. Latin stylus. Augustana és Apológiája. Hét. 2 óra Tanár: Bancsó 

Antal. —
12. Szláv nyelv hét. 1 óra I. II. III. tf. Tanár: Hörk József.
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13. Gyakorlati szövegrüagyarázat hét. 1 óra í. II. III. tf. l ’nnár 
Hörk József.

14. Homil. és Iiturg. gyakorlatok hét. 2 óra I. II. III. tf. Tanár ; 
Hörk József.

15. Német homil. gyakorlatok hét. 1 óra I. II. III. tf. Tanár : 
Tillisch János.

2. F é l é v i  t a n t á r g y a k .
1. Katechetika I. félévben hét. 3 óra I. II. tf. Tanár: Hörk József.
2. Liturgika I. félévben hét. 3 óra III. tf. Tanár: Hörk József.
3. Pastoralis II. félévben hét. 2 óra III. tf Tanár: Hörk József
4. Nevelés és oktatástan II. félévben hét. 4 óra I. II. III. tf. T auár: 

Hörk József.

m

G )  Hittanintézeti hallgatók.

X T  é  " V  j S z ü l e t é s  h e l y e  é s  i d e j e

l - s ő  évi ta n fo ly a m .

Várgede, Gömörm. 1862. 
F.-Bátka, Gömörm. 1862 
Késmárk, Szepesin. 1859. 
Nagyfalu, Arvam. 1861. 
Polgár, Szabolcsin. 1861. 
Rudna, Gömörm. 1863.

1 Bohus Pál
Kozlay József.........
Lipták T ivadar.... 
Szlabey Mátyás . . .  

5 Zathureezky Kornél 
Varga Márton

l l -od  évi tanfo lyam .

Adriányi Adolf
Baloghi Farkas.........
Bortnyik György. .  .

10 Ohotvács P á l ..........
Csők A ndrás...........
Dendely Sámuel 
Hronyecz József.. . .  
Ivárgh Mátyás

15 Kaczián János........
Kovácsi Kálmán . . .  
Kübecher Albert . . .
Stempel Lajos........
Szörényi Sándor . . .  

20 Szontágh Sándor...
Trompler Ernő........
Zimmermann Andor

Késmárk, Szepesm. 1861.
Vácz, Pestm. 1861.
Miskolcz, Borsodra. 1860. 
Vizesrét, Gömörm. 1861. 
Sajó-Gömör „ 1861.
Rozsnyó, „ 1860.

„ „ 1858.
Szásza, „ 1860.
Rozsnyó, „ 1861.
Balassa-Gyarmat, Nógrádm. 1862 
Poprád, Szepesm. 1858. 
Dobsina, Gömörm. 1861. 
Márkuska, „ 1858.
Késmárk, Szepesm. 1860.
Felka, Szepesm. 1859.
Topporcz. Szepesm. 1861.



I T  é  v Születés h e lye  és ideje

lll-ad évi tanfolyam.
Altmann Gusztáv 
Buzágh István ... 

25 Demeter Sándor . 
Francz Vilmos . .  
Krámer Lajos . . .  
Lőrincz János . . .  
Mayer Endre 

30 Nemes Károly . . .

Leibitz, Szepesin. 1860. 
Alsó-Sajó, Gömörm. 1861. 
Dobsina, „ 1861.
Felka, Szepesm. 1859. 
Rozsnyó, Gömörm. 1860.

n . I860.
Láda, Sárosm. 1859. 
Szántó, Abaujm. 1859.

É v k ö z b e n  k i m a r a d t a k :
Orgovány Gyula III. é. szül. Apatelek, Aradin. 1862.
Raksányi Béla II. é. szül. Kis-Kőrcs, Pestm. 1849.
Führer Pál II. é. szül. Késmárk, Szepesm. 1859 (megh. junius 11-óu.)

D) Nyilvános vizsgák.
Első félévben: Január 21 — Febr. 4.
Második „ Junius 14 — Jun. 28.
A  hitjelölti vizsga Szepes-Iglóu tartatott a kér. gyűlést megelőzőleg 

aug. hó 14, 15 és 16-ik napján következő eredménynyel:
Beneze Soma dicséretes osztályzattal.
Szlávik Mátyás jó „
Czapf Aladár elégséges „
Them Ede „ „

E) Theologiai egyesületek, körök.

1. Homiletikai körök. A magyar-tót homiletikai kör, — melynek 
elnöke Hörk József tanár az első félévben 14 ülést tartott, melyen 16 munka 
olvastatott fel. Ezek közül 12 magyar, 4 szláv. A második félév 14 ülésén 
12 magyar, 4 szláv munka olvastatott. Ezen munkák (egyházi beszédek) 
mind szabályszerűen megbiráltattak. Az elnöknél külön benyujtatott 13 munka 
11 magyar, 2 szláv.

A német homiletikai kör elnöke Tillisch János dókántanár. Felolvas
tatott 23 munka, megbiráltatott 23. Üléseinek száma 22.

A magyar-tót homiletikai kör jegyzője : Bortnyik György II. év- 
theol. volt. A német homiletikai kör jegyzői : Francz Vilmos III. év. theol* 
és Adriányi Adolf é. II. theol.

2. „Liturgicuni.“ Tagjai: az öszszes hittauhallgatók és a tanítóképző- 
intézet összes növendékei. Elnökei: Hörk József (theol.) és Zsarnoviczky
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István (tanitóképző-iutézeti) tanárok. Jegyzői: Bortnyik György II. év. theol. 
Migra Dániel III. óv. képezdész. Ez évben összesen 28 ülést tartott. A meg
tartott 28 isteni tisztelet közül 16 magyar, 5 német, 7 szláv nyelven tartatott.

Czólja a hittan hallgatókat a papi, a a kópezdei növend kántori teen
dőkben kiképezni.

A hittanhallgatókkal külön, úgynevezett liturgikai gyakorlatok is tar
tattak, melyeken minden egyes hittanhallgató legalább is egy liturgikai cse- 
lekvényt végzett. (Keresztelési, Estetóst, Temetést, Avatást, stb.) Ekkor, a 
papi irodai teendőkben is gyakoroltattak.

Ezen gyakorlatokon kívül ez évben is prédikáltak a hittanhallgatók 
az epeijesi és vidéki templomokban is, még pedig összesen 60 ízben, magyar 
nyelven 15, német nyelven 28, szláv nyelven 20 hittanhalIgató 25 különböző 
helyen.

3. „Katecheticum.“ Gyakorlati ügyesség szerzésére a vallástanitásban 
alkalmul szolgáltak a megtartott katechesisek. E czólból az elemi fiúiskola 
3—4-ik osztályát látogatták meg a hittauhallgatók a szaktanárral, Hörk Jó
zseffel élükön. Ezen gyakorlatok alkalmával kitűntek többen, köztük : Tromp- 
ler Krnő II. év. theologus. A gymnásiumi ifjúsággal ez évben az enyhe tél 
miatt, mivel ennek következtében, annak templomlátogatási kötelezettsége nem 
függesztetek fel, — nem tartattak katechesisek.

4. Az eperjesi á. h. e. hittanintézeti „önképző• s önsegélyző egyesü
let“ ez évi életéből kiemelendő, hogy az egyesület ez évben segély tőkéjének 
gyarapítására egy „szives kérelem" czimü felhívást bocsátott a hitrokonokhoz, 
melyneü eredménye 172 frt 14 krnyi összeg volt. E kegyadományt az egye
sület részben már megköszönte a t. pártfogók adományainak a „Protestáns 
Egyházi és Iskolai lap“-ban, az „Eperjesi Lapokéban, s az „Eperjesi Újság“ - 
ban való nyilvános nyugtázásával egyidejűleg, részben még az újabban érke
zett kegyes adományokat nyugtázni s illetve megköszönni fogja ; ez utón is 
hálás köszönetét mond azonban a nemes czól, a szegényebb hittaiihallgatók 
segélyezésében őt elősegítő nagylelkű adakozóknak ! Továbbá kiemelendő, 
hogy a Hörk József elnök által még a múlt évben ajándékozott s egy böl
csészeti értekezésre pályadijul kitűzött egy cs. k. arany pályadijat; Mayer 
Endre 3. óv. theol. nyerte el: „A bölcsészet hivatásáról általában és különö
sen a theologiával szemben“, czimü „Nem hogy immár elértem volna a czólt 
avagy hogy immár tökéletes volnék: hanem igyekezem stb. Philip 3. v. 12“ 
jelige alatt benyújtott művével, melynek a pályadijat a nt. S/.tehlo János fő- 
esperes nt. Novák Mihály lelkész, nt. Tillisch János theol dókán és Bancsó 
Antal theol. tanár és coll. igazgató urakból álló bizottság — főleg a tanú
sított szorgalomért Ítélte oda.

Ez év folyamán a leköszönt elnök : Hörk József újabb 3 évre egy
hangúlag újra megválasztatott.

Az egyesület tisztviselői voltak; titkár: Nemes Károly III. év. theol.
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pénztárnok : Chotvács Pál II. év. theol. Jegyző: Krámer Lajos III. óv.theol. 
Könyvtárnokok : Trompler Érnő II. óv. theol. és Kozlay József I. óv. theol. 
Az állandó bizottság tagjai voltak : Mayer Endre III. év. theol. és Bohus Pál
I. év. theol.

Az egyesület ez évben egy alakuló, 15 rendes, 4 íolytatólagos, 3 reud- 
kivüli és egy zárgyűlést, összesen tehát 24 gyűlést tartott, melyeken 13 tag 
szavalt 22 darabot. 6 munka és 3 bírálat olvastatott fel.

A szavalok között kitűntek : Bortnyik György, Kovácsi Kálmán, Bo- 
hús Pál, Ivargh Mátyás, stb.

A munkahozók közül megdicsórendők : Nemes Károly, Mayer Endre
III. év. theologusok, Chotvács Pál II. év. theol. és Trompler Ernő II. év. 
theol. Varga Márton I. év. theol. jeles bírálatáért. Az egyesület ez évben kö
vetkező tagjait segélyezte : Raksányi Bélát 5 frt. Kozlay Józsefet 12 írt. Ivargh
Mátyást 5 frt. összesen 22 írttal.

Az egyesület tagjainak száma az első félévben..................... .. 33
„ „ „ a  második félévben.......................  30

Az egyesület pénzvagyona :
A segélytőke 152 frt 28 krt tesz.
A rendes kiadások pénztára biztosított követelésekben...............22901

„ „ „ készpénzben.....................................2478
,, „ , kétes követelésekben......................  35-95

Összesen az egyesület pénzvagyona.. .  .289.74
Jegyzet:) Führer Pál tagtársa temetésén az egyesület küldöttségileg 

jelent meg Késmárkon 1882 jun. 13-án. Koporsójára koszorút tett.
5. „Theol. Olvasókör". Az olvasóKör nt. Sztehló János főesperes úr 

ajánnékából összesen 6, nt. Novák Mihály lelkész úr ajándékából 3, tek. Ben
czúr József úr ajándékából 1, nt. Hőik József theol. tanár úr ajándékából 2, 
előfizetés utján 7, tehát összesen 19 (közte 12 magyar) hetilappal illetve fo
lyóirattal rendelkezett. Az olvasókör elnöke : Hőrk József theol. tanár, laptár
noka : Ivárgh Mátyás II óv. theol. ellenőre: Bortnyik György II. év. theol. 
Tagjai : az összes hittanhallgató ifjúság.

Kimutatás a theol. könyvtár állásáról.
A theol. könyvtár szaporodott ajándék utján : tiszt. Novák Mihály ev. 

lelkész úr 1 k. tiszt. Kiss Lajos ev. lelkész úr 1 k. tek. Benczúr József úr 
3 k. főt. Karsay Sándor superintendens úr 1 k. Összesen 6 k. Vétel utján az 
„Önképző s önsegélyző egyesület1' által 20 k.-tel.

A könyvtár köteteinek száma :
Az 188%-ik isk, év végével volt......................................... 1439 kötet.

szaporodás g  g á t j á n  20 k ]  26 kötet‘ 
van tehát összesen 1465 kötet.

Fogadják a nagylelkű ajándékozók ezúttal is hálás köszönetünket 1



6. Theologiai dalárda,
Tagjainak száma : 16. Védelnöke : Bancsó Antal collegiumi igazgató. 

Vezetője: Chotvács Pál II., és jegyző-penztárnoka Varga Márton I. éves the
ologus volt. A begyakorolt darabok száma: 10. Ez óv folyamán fellépett 
nyilvánosan: 1) márczius 15 ének emlékére megtartott collegiumi ünnepély 
alkalmával, mikor is több jog- képezdei és gymnásiumi hallgató által kiegé
szítve énekelte a „Szózatot“ Vörösmarty Mihálytól és a „Hymnuszt“ Kölcsey 
Ferencztől 2) A theologiai önképző s önsegélyző-egyesület junius 25-éu tar
tott nyilvános zárülésén, melyben a következő darabokat énekelte :

a) Kazinczy „Hymnusza“ Tompa Mihálytól. b) Népdalok: Virradóra 
s z ó l... .  Bejtsd e l . . . .  Cseudes é jje l.... Madár az ágon.

7. Tlieol. testület és becsület-biróság.
Test. elnök: Francz Vilmos; jegyző: Kaczián János. Becsületbiró- 

sági elnök: Szontágh Sándor ; alelnök : Trompler Ernő.
Bírák: Altmann Gusztáv, Bohus Pál, Kaczián János, Kübecher 

Albert, Nemes Károly, Varga Márton.
Pótbirák: Chotvács Pál, Kovácsi Kálmán, Lipták Tivadar.

II- ! ogakadem ia.

A nógyóvfolyamú teljes jog és államtudományi karrá alakítottt eper
jesi jogakademián a lefolyt tanévben 6 rendes, 2 rendkívüli s egy magán
tanár működött.

1, A jog- és államtudományi-kar személyzete.

D é k á n :
Sebestyén Jenő, a jog- és államtudományok tudóra, a nemzetgazdaság

tan, a inagy. közigazgatási jog s a statisztika ny, r. tanára, az államtudomá
nyi államvizsgálati bizottság és az első s második alapvizsgálati bizottság e.
i. elnöke.

N y i l v á n o s  r e n d e s  t a n á r o  k:

Sebestyén Jenő, (lásd fent.)
2. Schulek Gusztáv, köz- és váltóügyvéd, a magy. magánjog, az osztr. 

polgári jog, a peres és perenkivüli eljárás ny. r. tanára, a jogtudományi állam- 
vizsgálati bizottság r, tagja, dókánhelyettes.
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3. VandráJc András, bölcsészettudor, a m. tud. akadémia 1. tagja, a 
Ferencz József-rend lovagja, a jogbölcsészet ás a magy. közjog ny. r. tanára 
a második alapvizsgálati bizottság r. tagja.

4. Horovitz Simon, jogtudor, ügyvéd, a római- és büntetőjog ny, r. 
tanára, az első alapvizsgálati s a jogtudományi államvizsgálati bizottság r- 
tagja.

5. Glós Károlt/, köz és váltóügyvéd, a politika, pénzügytan s magy. 
pénzügyi törvények ny. r. tanára, a második alapvizsgálati s az államtudomá
nyi államvizsgálati bizottság r. tagja.

6. Sélley Sándor, jogtudor, ügyvéd, az egyetemes eur. jogtörténet, a 
magy. alkotmány- s jogtörténet, a kereskedelmi s váltójog ny. r. tanára, az 
első alapvizsgálati bizottság r. tagja, a jogtudományi államvizsgálati bizottság 
e. i, elnöke, a kar jegyzője.

N y i l v á n o s  r e n d k í v ü l i  t a n á r o k :
7. Tillisch János, liittauintézeti dókán, a bölcsészet története és az 

egyetemes egyháztörténet ny. rk. tanára.
8. Hörk Józef, hittanár, az egyházjog ny. rk. tanára, az államtudo

mányi államvizsgálati bizottság r. tagja, egyházkerületi levóitárnok.

M a g á n t a n á r :
Sztehló Gusztáv, orvostudor, a budapesti szegény kórház volt segéd

orvosa, a törvényszéki orvostan magántanára

2. Vizsgálati bizottságok.

I. Alapvizsgálat i  b izot t ság.
Elnök : Dr. Sebestyén Jenő, dékán. Rendes tagok : Dr. Horovitz 

Simon és Dr. Sélley Sándor. Póttagok: Tillisch János és Dr. Vandrák András.

II. Alapvizsgálat i  b izot t ság.
Elnök: Dr. Sebestyén Jenő, dókán. Rendes tagok : Dr. Vandrák 

András és Glós Károly. Póttagok : Hörk Józset és Dr. Sélley Sándor.

Államtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök : Dr. Sebestyén Jenő, dékán. Rendes tagok: Glós Károly és 

Hörlc József, Póttagok: Dr. Vandrák András és Tillisch János.

Jogtudományi államvizsgálati bizottság,
Elnök : Dr. Séllley Sándor. Rendes tagok : Schulek Gusztáv és Dr. 

Horovitz Simon. Póttagok : Glósz Károly és Dr. Sebestyén Jenő.
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A két államvizsgálati bizottság kültagjai.
Péchy Zsigmond, Sárosmegye alispánja.
Fuhrmann Andor, Eperjes sz. kir. város polgármestere. 
Matavovszky János kir. adófelügyelő.
Kovaliczky Mihály. Sárosmegye tiszti ügyésze.
Kovaliczky István, kir. tszéki biró.
Méreg Aurél, „ „ „
Irányi István „ „ „
Molitorisz István „ „ „
líubinyi Aurél, az eperjesi ügyvédkamara ein.
B r. Tahy Mihály, Sárosmegye főjegyzője.
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd.
Krajzell Aladár, „
Br. Propper Adolf, „
Br. Schmidt Gyula, „
Br. Glück Lipót, „
Klefner Gyula, „
Tomka Ágoston, „

3. Az előadott tantárgyak.

A j  A t a n é v  e l s ő  fe lében .

a) K ö t e l e z e t t  f ő t á r g y a k .
1. Bevezetés a jog- és államtudományokba, bet. 2 óra. Dr. Horovitz 

Simon ny. r. tanár.
2. Magyar alkotmány- és jogtörténet, hét. 7 óra. Dr. Sólley Sándor 

ny. r. tanár.
3. Római jog, hét. 8 óra. Dr. Horovitz Simon ny. r. tanár.
4. Jogbölcsészet, hét. 5 óra. Dr. Vandrák András ny. r. tanár.
5. Magyar közjog, hét. 3 óra. (Folytatólag a tanév második felében.) 

Dr. Vandrák András ny. r. tanár.
6. Magyar magánjog, hét. 5 óra. Schulek Gusztáv ny. r. tanár.
7. Alkotmány s kormányzati politika, hét. 5 ó. Glós Károly ny. r. tr-
8. Pénzügytan, hét. 3 óra. Glós Károly ny. r. tanár.
8. Magyar közigazgatási jog, hét. 5 óra. Dr. Sebestyén Jenő ny. r. 

tanár. —
10. Egyházjog, hét. 4 óra. Hörk József ny. rk. tanár.
11. Büntetőjog, hét. 5 óra. Dr. Horovitz Simon uy. r. tanár.
12. Peres és pereuki vüli eljárás, hét, 5 óra. Schulek Gusztáv, ny.

r. tanár.
13. Osztrák polgári jog, hét. 6 óra. Schulek Gásztáv ny. r. tauár.
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b) S p e c i a 1-co 1 1 e g i u m o k.

1. Bölcsészet története, hét. 4 óra. Tillisch János.
2. A statisztika elmélete s Európa összehasonlító statisztikája, hét, 4 

óra. Dr Sebestjén Jenő.
3. Dolus és culpa, hét. 1 óra. Dr. Horovitz Simon.
4. Jogtörténeti kútfők az Árpádok korában, hét. 2 óra. Dr. Sélley

Sándor.
5. Kir. közjegyzői rendtartás, hét. 1 óra. Schulek Gusztáv.
6. Nemzetgazdaságtani gyakorlatok, hét. 2 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
7. Bevezetés a váltó s kereskedelmi jogba, hét. 2 óra. Dr. Sélley

Sándor.

B )  A ta n év  második fe lében .

a) K ö t e l e z e t t  f ő t á r g y a k .

1. Bómai jog, hét. 8 óra. Dr. Horovitz Simon.
2. Egyetemes eur. jogtörténet, hét. 5 óra. Dr. Sélley Sándor.
3. Jogbölcsészet, hét. 5 óra. Dr. Vandrák András.
4. Nemzetgazdaságtan, hét. 8 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
5. Magyar magánjog, hét. 5 óra. Schulek Gusztáv.
6. Magyar közjog, hét. 3 óra. Dr. Vandrák András.
7. Magyar pénzügyi törvények, hét. 5 óra. Glós Károly.
8. Magyar állam statisztikája, hét. 6 óra.
9. Egyházjog, hét. 4 óra. Hörk József.

10. Büntetőjog, hét. 5 óra. Dr. Horovitz Simon.
11. Peres és pereukivüli eljárás, hot. 5 óra. Schulek Gusztáv.
12. Váltó- és kereskedelmi jog, hét. 6 óra. Dr. Sélley Sándor.

b) -S p e c i a 1-c o I 1 e g i u m o k.

1. Bölcsészet története, hét. 4 óra. Tillisch János.
2. Egyháztörténet, hét. 2 óra. Tillisch János.
3. Államszámviteitan, hét. 2 óra. Dr. Sebestyén Jenő.
4. Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. Dr. Sztehlo Gusztáv.
5. Bányajog, hét. 2 óra. Schulek Gusztáv.
6. A bölcseleti Ethika főtörvényei és igazságai, hét. 1 óra. Dr. Van

drák András.
7. Tételes nemzetközi jog, hét. 3 óra. Dr. Sélley Sándor.
8. Társadalmi tan, bet. 2 óra. Glós Károly.
9. A képviseleti alkotmány történeti fejlődése, hét. 2 óra. Glós Kár.
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4, Akadémiai egyletek.

I. Jogásztestüle t .

Elnök : Prihoda Etele. Alelnök : Winkler Ádám. Jegyző: Bácz Ernő. 
Pénztárnok : Cseh István. Könyvtárnok: Kvitkovszky Ignácz. Bizottsági tagok: 
Kohányi Tihamér, Kovácsy Béla, Mérey László, Müller Bertalan.

2. Becsületbiróság.

Elnök; Fekete Imre. Alelnök: Makoviczky József. I. Titkár: Németh 
István, 4L Titkár: (Tivadar László.

«  3 .  S e g ó l y e g y le t .

Elnök : Horváth Ödön. Alelnök : Folgensz Kornél. Pénztárnok : Ben
czúr Miklós. Bizottsági tagok : Kubinyi Hugó, Mérey László, Prihoda Etele 
Urbán Gyula, Winkler Ádám.

5. Akadémiai hallgatók.

2ST" é  "V" ! Születés h e ly e  és ideje

E l s ő

Benczúr Miklós....................
Berkovics N áthán ................
Bónis Sámuel (II. félévben) 
Dlugoliuszky Miksa (I. „ )

5 Jáuossy Zsigmond................
Helluer Károly (II. félévben)
Kakusz Béla..........................
Kovácsy Béla............. ..........
Kubinyi H ugo......................

10 Kűry A ndor..................
Marsall Gusztáv*) .-.............
Műnk Ödön..........................
Müller Bertalan...................
Néma E duard .................... ..

15 Németh Is tván ....................
Pálka Kálmán......................
Bátz Ernő..............................
Bojkovits M iklós..................
Stamm Kálmán....................

2C Tivadar László......................

é v e s e k .

Mogyoróska, Zemplénin. 1862. 
Mocsolya, Sárosm. 1862. 
Apagy, Szabolcsm. 1862. 
Ó-Lubló, Szepesin. 1860. 
Sz.-Lipócz, Sárosm. 1853. 
Eperjes, Sárosm. 1862.
N.-Sáros, Sárosm. 1862. 
Eperjes, Sárosm. 1859. 
Perteole, Olaszország. 1861. 
Jász-Kis-Ér. Szolnokm. 1862. 
Petrovátz, Bácsin. 1862. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
N.-Károly, Szathmárm. 1862. 
Sajó-Gömör, Gömörm 1860. 
Sz.-Miklós, Liptóm. 1861. 
Satza, Abaujm. 1864. 
Györgyös, Zempléum. 1863. 
Eperjes, Sárosm. 1861.
Herhój, Sárosm. 1859.

*) Marsall Gusztáv nemzetiségi irányú titkos kör alakítására tett kísérlet miatt a coll 
hatóságnak febr. 27-én hozott ítélete szerint a Collegiumból elutasittatott.



1 S T  é  - v Születés h elye  és ideje

M á s o d  é v e s e k .

Bauer Iguátz.......................
Cseh István.........................
Eisner Miklós.....................
Furmann István .................

25 Hazslinszky G éza...............
Kiinger Antal (I. félévben)
Kohányi Tiham ér...............
Kohu L ajo s.........................
Kovaliczky Elek...................

30 Kovaliczky Gergely............
László Albert (I. félévben)
Makoviczky József..............
ßosenfeld A rnold..............
Rosenthal Adolf................

35 Sonnenschein Simon..........
Szávits Pál .........................
Tornay Károly.....................
Urbán Gyula.......................
Zmeskall György.................

40 Winkler Ádám.....................

Eperjes, Sárosm. 1861.
M. Rőcze. Gömörm. 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1859.

1861.
1861.

N. Kapos, Ungm. 1862. 
Trocsány, Sárosm. 1863. 
Kenyészlő, Szabolcsm. 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1863. 
Szvidnik, Sárosm. 1863. 
Kis-Gejocz, Ungm. 1861. 
Eperjes, Sárosm. 1862. 
Budapest, Pestm. 1861. 
Kis-Várda, Szabolcsm. 1857. 
Sebes, Sárosm. 1860. 
N.-Becskerek, Torontóim. 1862. 
Zsálmány, Sárosm. 1859.
Lapos, Sárosm. 1860.
Lestin, Árvám. 1861. 
Ábrahámfalva, Sárosm. 1858.

Áll&mtud. tanfolyam.

Fekete Imre (I. félévben).
Folgens Kornél...................
Gallér János.........................
Horváth Ödön.....................

45 Kiszelly Kálmán.................
Kosa B arna............ ..
Medzihradszky Emil (I. félé.)
Prihoda üitele.......................
Tahy József.........................

50 Tóth István .........................
Yass G éza ...........................

Jogtud. 1

Altdörfer Gusztáv..............
Friedmann G yu la ..............
Jeszenszky) Theofil.......... ..

55 Kvitkovszky Ignátz ............
Medzhiradszky Mihály . . . .  
Mérey László...................

Eperjes, Sárosm. 1859.
Strázsa, Szepesm. 1860.
Koisó, Szepesm. 1858.
Huszth, Mármarosm. 1862. 
Eperjes, Sárosm. 1858. 
Olcsva-Apáti, Szathmárm. 1861. 
Felső-Kubin, Árvám. 1861.
M. -Izsóp, Zemplénm. 1858. 
Kálnás, Sárosm. 1858.
T. Raszlavitza. Sárosm. 1859. 
Barabás, Bereghm. 1861.

í folyam.

Sopron, Sopronm. 1856.
N. -Sáros, Sárosra. 1857.
N. Jeszen, Turóczm. 1859. 
Zezierna. Gácsország. 1858. 
Medzihradnó, Árvám. 1853. 
Radacs, Sárosm. 1857.



6. Vizsgálatok.
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1881. évi junius hó 15-től 1882. évi junius hó 15-eig letett alap- s állam 
vizsgálatok eredménye a következő :
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Első alapvizsgálatot................. 23 2 12 4 5 5 3

Második alapvizsgálatot........ 10 5 5 — — — —

Államtudom. állam vizsgálatot 8 1 6 1 — — 1

Jugtudom. államvizsgálatot . . 7 — 7 — — — —

Főöszeg...................... 48 8 3 0 5 5 5 4

Jegyzet. Az idei joghallgatók vizsgálatainak eredményei a jövő évi 
értesiiőben fognak közöltetni.

III. Taüitófeépző-intézet.

A) Tanári kar.
Fabriozy János. Előadta a neveléstant az I. ó. f.-ban 3, — Nevelés- 

történetet II. é. f.-ban, Magyar nyelvet I é. f.-ban 3, — Mathesist 
I. év f.-ban 2, — II. é. f.-ban 2, III ó. f.-ban 3, — Természetrajzot I. II. 
é. f.-ban 2, — Természettant III. é.- f.-ban 2 órában. Heti óráinak száma: 
19. — Husvét óta helyettesitó Haitsch Lajos főgymn. tanárt a III. gymn. 
osztályban a Vegytanban és IV. osztályban Természettanban.

Gamauf György a coll. közös tanári kar jegyzője. — Előadta a Ma
gyar nyelvet II. é. f. 3, — III. é. f. 3, — a Német nyelvet 4; Földrajzot 
I. II. é. f. 2, — Történetet I. II. é. f. 2, III é. f. 2, — Alkotmánytant III. é. 
f. 2, — Eajzot I.—III. é. f. 2, és Szépírást I. II. évi folyamban 1 órában. 
— Heti óráinak száma: 21. — Husvét óta helyettesitó Haitsch Lajos tanárt 
a gymn. IV. osztályban a Magyar nyelvben.
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Zsarnoviczky István az intézet belügyeinek vezetője. — Előadta: a 
Valllástant I. II. ó. f. 2, — II. é. f. 3, -  III. é. f. 4, — Szláv nyelvet 4 
órában s tanította a zenét és éneket 15 órában. — Heti óráinak száma 30.

B) Tantárgyak.
Vallástan. I. és II. évfolyam. Luther Márton Kátéja Wendel szerint. 

Hét. 2 óra. Tanár; Zsarnoviczky.
III. óvf. Rendszeres Hit- s erköcstan. Kk. Zsilinszky M. Hit- s er

kölcstana. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.
Neveléstan. I. évf. Nevelés meghatározása ; szüksége. A nevelő kel

lékei. Óvás s ápolás. Szoktatás. Szemléltető oktatás. A beszéd- s éitelemgya- 
korlatok; ezek feladata, tartalma, menete és tanalakja. Irva-olvasás. Kk. Nagy 
László: Beszéd- s érteleragyakorlatok ; Gönezy Pál; Vezérkönyv a magyar 
A-B-C tanításához; irt füzetek. Hét 3 óra. Fabriczy.

II. évf. Az iskolai fegyelemről s ennek eszközeiről. A tanmódról és 
szellemi nevelésről. Kk. Bárány J. 3 óra. Zsarnoviczky

III. óvf. Részletes módszertan. A vállás módszere Környei J. szerint; 
gazdaság és kertészkedés füzetek szerint; egyéb tantárgyak dr. Emericzy G. 
szerint. Hét. 4 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstörténet. II. évf. A nemzeti s kér. nevelés főmozzanatai külföl
dön s hazánkban. Kk. dr. Kiss A. Nevelés- és oktatástörténet. Hét. 2 óra Fabriczy.

Tanítási gyakorlatok. A harmadévi növendékek a másodéviek jelen
létében felváltva hetenkint kétszer tanították az el. isk. tanulókat — a mód
szertan tanárának s egyszersmind az illető szaktanár felügyelete mellett. 
Ezenkívül a harmadéviek a helybeli el. iskolák egyikében hetenként legalább 
kétszer vagy mint szemlélők vagy mint a tanítás vezetői voltak jelen ; eset
leg a tanítót teljesen helyettesítették.

Magyar nyelv. I. évf. Értelmes és folyékony olvasás. Szó. Szótagolás 
Egyszerű bővitelt mondatok és szórend. Alaktan. Kiváló tekintettel a helyes
írásra. írásjelek. Nagy kezdőbetűk. Nyelvmivelés érdekében élő szóval tör
ténő elbeszélések. Folytonos elemzés. Emlézós. Havonkénti trásbeli dolgozat. 
Hét. 3 óra. Fabriczy.

II. évf. Olvasmányok alapján az I. évf. nyelvtani auyagának rövid 
ismétlése után a bővített s összetett mondat; körmoudat; szóegyeztetés, szó. 
vonzat, szórend az egyszerű és összetett mondatokban. Az igék módjai és az 
igeidők használata. Irálytanból: a fogalmazás tényezői, az irály kellékei, 
szépítő szerei ; képletek és alakzatok, költemények és szónoklat-darabok ol
vasása mellett. Kisebb prózai műfajok. Költemények emlézése. Költéssettanból: 
a verstan. Havonként házi Írásbeli dolgozatok u. m. polgári okiratok, leírások, 
elbeszélések. Olv. k. Gáspáré az V. és VI. el. oszt. számára. Hét. 3 óra 
Gamauf.

III. évf. Időrendben megválasztott különböző korbeli legjelesebb ma
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gyár iiók & költők életrajza, működése s befolyása az- illető korszak irodal
mára s művelődésére. Az egyes költői műfajok fokozatos fejlődése. A költészet 
és szónoklat kiválóbb fajainak ismertetése. Több költemény elemzése, aesthe- 
tikai fejtegetése, emlózése. Házi fogalmazási gyakorlatok u. m. az előadott 
tananyag köréből vett tárgyak, elvont természetű tételek, feldolgozása, minta- 
leczkók készítése. Kk. füzetek. Kiss, Komáromi olvasókönyv tanító- s tanitónő- 
képezdéknek 2 k. Hét. 2 óra. Gamauf.

Német nyelv. Az összes növendékek kezdőkre és haladókra osztat
tak fel.

Kezdők. Helyes olvasás és az olvasottnak helyes leírása. A beszéd
részek általános megismertetése és nemeik felismerése. Tárgy nevek, tulajdon
ságnevek ragozása, fokozása. Kendes és segédigék. Kis olvasmányok, költemé
nyek értelmezése, fordítása, elemzése. A szerzett nyelvanyag körében foko
zatos haladás egyszerű mondatok szerkesztésében Kk. Ballagi K. Német 
nyelvtana. Olv. k. Gáspár népisk. II. oszt. számára. Hét. 2 óra. Gamauf.

Haladók tanítása német nyelven folyt. Egyszerű bővített, összetett 
mondatok, Névelő, tárgynév, névmás, tulajdouságnév, számnév, ige, kötőszók, 
határozók, viszonyszók, iudulatszók. Helyesírás. Költemények elemzése és alaki 
tartalmi s aesthetikai fejtegetése. A német irodalomtörténetből : a legrégibb 
írod. termékek főbbjei Hanv Sachs-ig. Hét. 2 óra. Gamauf.

Szláv nyelv. Kezdők. Hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek. 
Elemzés, fordítás, rövid szavalmányok emlézése. Olv. k. Slov. Citanka. J. 
Slusny. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Haldók. Előadási nyelv a szláv. Mondattan. Helyesírás szabályai. 
Elemzések költemények és evangeliomok emlézése. írásbeli dolgozatok. Kk. 
Mráz F. nyelvtana, Slov. öitanka és Novy Zákon. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Mennyiségtan. I. évf. Számtan. Miveletek egész számok, közönséges 
és tizedes törtek körében, szóval és számjegyekkel. Mértékeink. Olaszszabály. 
Hármasszabályi feladatok megoldása következtetéssel és arányokkal : egyszerű 
kamatszámítás. Társaságszabály. Határidő-számítás. Hét. 2—3 óra. Fabriczy.

II. évf. Számtan. Az első évi tananyag ismétlése után elegyitési sza
bály és lánczszabály. Négyzet- s köb-hatványozás és gyökvonás határozott 
számokkal. Kamatoskamat kamattényezők s kamathányadosok segítségével. 
Logarithmusok ismertetése és alkalmazása a kamatoskamat s eredeti betét 
meghatározására. Ellentett számok s a minőségi jel szerepe. Hét. 2 óra. 
Fabriczy.

III. évf. Számlán. Ellentett számok. Általános számjegyek s ezekkel 
végzett miveletek. Első fokú tiszta s vegyes egyenletek egy, két s három 
ismeretlennel ; tiszta négyzetes egyenlet-példák megoldásával. A népiskolai 
számtani kör módszere. Hét. 1 óra. Fabriczy.

Mértan. Egy s két irányú kiterjedéssel biró mennyiségek főbb tulaj-
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donságai s felmérése. Testmértan. Gyakorlati magasság- s földmérés. Hét. 2 
óra. Fabriczy.

Terméssettudomány. I. és II. évf. együtt. Első félévben Ásványtan 
és földtan kiváló tekintettel a földmivelésre s iparra. Kk. Kriesck J. Ásvány
tan elemei és jegyzetek. Második félévben. Állattan, az állat- méh- és se
lyemhernyó-tenyésztés kiemelésével. Kk. Kriesch J. Állattan elemei, Hét. 2 
óra. Fabriczy.

III. évf. Természettan. A mechanika egyszerűbb és gyakorlatibb ta
nai. Hang-, hő-, fény-, delejesség- s villamosságtau lehetőleg egyszerű kísér
letekkel s eszközökkel. Az el. népisk. természettan módszertana. Kk. Dr. 
Emericzy G. Természet- és Vegytana, és jegyzetek. Hét. 2 óra. Fabriczy.

Földrajz. I. és II. évf. együtt. Első félévben ; Magyarország kivéte
lével az európai államok földrajza, folytonos vonatkoztatással Magyarországra. 
Térkép-olvasásra és rajzolásra kellő gond fordlttatott. Kk. Ősink J. Vezérfo
nala, Európa. Hét. 2 óra. — Második félévben : Csillagászati földrajz. Az elő
adásokból le lett vezetve a földrajz tanításának módszere. Kk. Ősink. J. Ve
zérfonala: A Föld mint égitest és a naprendszer. Hét. 2 óra. Gamauf.

Történet. I. és II. évf. együtt. A világtörténet a keresztes hadjára
tokig. Kk. Kibáry Világtörténelem. Hét. 2 óra. Gamauf.

III. évf. Magyarország története a legújabb korig, tekintettel a refor
mációra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti momen
tumokra és a mivelődós fejlődésére. Kk. Kibáry Magyarország tört. Hét. 2 
óra. Gamauf.

Alkotmány tan. III. évf. A hazai alkotmány és fejlődése 1867-ig ; 
jogi s nemzetgazdasági alapismeretek. Az egyházjogból különösen az egyházra 
vonatkozó államtörvények ; egyházszervezet. Kk. Csiky K. A magyar alkot
mánytan és jogi ismeretek. Hét. 2 óra. Gamauf.

Zene és ének. — Zongora. I. évf. Wedemann zongoraiskolájának fü
zetei szerint számos gyakorlatok. Nikolils S. elemi zeneelmélete. Nagy Lajos 
könnyebb egyh. énekei. Hét. 4 óra. Zsarnoviczky.

Hegedű. I. évf. Számos gyakorsatok Biähmig B. hegedüiskolája sze
rint. Egyházi s világi énekek. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Orgona. II. évf. Nagy L. Choralkönyve szerint 50 egyh. ének s ki
sebb előjátékok és példagyakorlatok. Hét. 3 óra. — III. évf. Nagy L. szerint 
60 egyh. ének ; elő- s utójátékok és pedálgyakorlatok. Hét. 3 óra. Ezenkívül 
a reggeli és esti imánál és a hittanhallgatókkal tartott magyar, tót, német is
tenitiszteleti gyakorlatoknál, valamint templomi könyörgéseknél orgonálás. 
Zsarnoviczky.

Zeneelmélet. II. és III. évf. Összhangzattan és számjelzéstan, Wohl* 
fahrt-Bartalus szerint. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Ének. I. évf. Előgyakorlatok. Zsasskovszky F. énekkátéja szerint; I.
II. és III. évf. együttesen egyházi s vil. énekeket is négyes karban. Hét. 1 
óra. Kardalok előadása ünnepélyek, temetések stb. alkalmával Zsarnoviczky.
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Bajz. I., II., III. óvf. együtt. Hét. 2 óra.
I. óvf. Egyenes vonalok ; ezeknek egyenlő részekre osztása és össze

tétele különféle alakokká. Különféle görbe vonalok; geometrikus, ékitmónyi 
éa növényi alapformák árnyékolás nélkül. — II. évf. Nehezebb ékítmények s 
növények körrajza részint árnyékolatlanul, részint árnyékolva. — III. évf. 
Emberi alakok körvonalai, különösen az arczok rajzolása arányok szerint. A 
távlat főbb vonásai és alkalmazása a testek rajzolására. Épülettervek. Arnyé- 
kolástan. A népisk. rajz tananyagának felosztása és módszere. Gamauf.

Szépírás. I. és II. óvf. együtt. Német és magyar üteny- és szépírás. 
Hét. 1 óra. Gamauf.

Testgyalcorlat. Lásd lentebb a közös intézmények között.
Kertészet. Gyakorlati útmutatás a kerti munkának czélszerü teljesíté

sében, különös tekintettel a konyhakertészet, gyümölcsfa-tenyésztés, szaporítás, 
de főképen nemesítés módjára. Zsarnoviczky.

K ö n y v t á r .

E tanév folyamában a tképző-intézet könyvtára következőleg gyara
podott. Ajándékozni szívesek voltak Dobrovszky és Franke könyvkiadó urak : 
dr. Emericzy Kárpáti Gyakorlati Méréstanát és Móréstaui Példatárát; Mayer 
Károly könyvkiadó u r : Tomberger Schulmann Lehrbuch der Paedagogik (3 
kötet) ; nt. Novák Mihály : Nach der Arbeit havi folyóirat ez évi folyamának 
füzeteit, Vasárnapi Evaugyeliumi Hetilap két évfolyamát, Bonnet-Tóth Ter
mészet Vizsgálását (3 k.) ; dr. Sebestyén Jenő : Nemzeti Nőnevelés 1880— 
1882. évfolyamait; Gyertyánffy István: A budapesti áll. elemi- és polgáriis- 
kolai tanitóképezde múltja és jelené-t; Zsarnoviczky István : Aradi tanügyi 
Közlöny 1880. 1882. évfolyamait. Díjtalanul jár a Néptanítók Lapjának két 
példánya. A mélyen tisztelt ajándékozó urak fogadják hálás köszönetünket. 
— Vétel utján az 50 frtnyi kerületi segélyből 23 mű (26 kötet s füzet) sze
reztetett. Ezeken kivül a tkp.-intézet járatja a Népnevelők Lapját, a Paeda- 
gogiumot, a Schweizerische Schulzeitungot. — Gamauf, könyvtárőr.

T a n e s z k ö z ö k .
Nt. Nandrássi lelkész ur Magyarország és Ausztria-Magyarország fali 

térképeit adta ajándékul. Köszönet szivessógeért. — Az 50 frtnyi kerületi 
segélyből tellurium lunariumma! vétetett meg és néhány apróbb termószettani 
tanszer.

Ö n k é p z é s .
Pálfy-Jcör. Alakult sept. 10. Elnöke: Gamauf György tkp. tanár; 

jegyzője: Migra D., később Lipták J. III. évi növendékek, aljegyzője : Krausz 
János III.; könyvtárőre és lapvezetője: Lipták J., pónztáiőre: Kundrath M., 
utóbb Schön Dán. Összesen 25 ülés tartatott 34 munka és 56 szavalat raeg- 
birálásával. A kör könyvtára vétel utján 43, ajándék által 8 művel szaporodott; 
a szives ajándékozók Zsarnoviczky István tanár, Zathuveczky Béla, Hunfalvy
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Géza, Oszvald Józset’ növendékei. Járt a körnek: a Vasárnapi Újság, Politikai 
Újság, Magyar paed. Szemle és Pestalozzi válogatott munkái : ideiglenes ren
delkezésére bocsáttatott a Néptanítók s Népnevelők Lapja.

A  zenékor különösen a begedűlésben igyekezett tökéletesedni. Elnöke • 
Zsarnóviezky István tkp. tanár, karmestere : Szumrák Károly 3-adóvi növen
dék. Vannak a körnek működő és pártoló tagjai.

A növendékek egy része elismerésre méltó ügyességet tanúsított a 
könyvkötésben és lombfürészelésben.

B e n n l a k á s  é s  f e l v é t e l .
A tanév kezdetén felveti 38 növendék közt 26 teljesen és 6 felingye- 

nes lett. Előbbiek — kézikönyveik és fehér- s ágyneműjük gondozása kivéte
lével — teljes ellátás, díjtalan felvétel s tanitás jótéteményét nyerték. A benn
lakók két épületben hét terembe vannak beosztva és az ott lakó vezető tanár 
felügyelete alatt állanak.

A tanítóképző intézetbe felvétetnek azon ifjak, kik legalább négy 
gymnasiumi vagy reál- vagy polg. isk. tanfolyamról szóló jó tanulmányi s er
kölcsi és megnyugtató orvosi bizonyítványt mellékelnek folyamodványukhoz. 
Ezek hiányában a folyamodó orvosi és tanulmányi vizsgálat alá vétetik. A 
folyamodványok aug. 15-ig az eperjesi collegiumi igazgatósághoz terjesz
tessenek be.

Rend, tisztaság s egészség érdekében szükséges, hogy a felvett nö- 
növendék kellő minőségű s mennyiségű öltözetet, czélszerü ágyneműt, szalma
zsákot s ágytakarót hozzon magával.

Felvételi- s javitó-vizsgálatok szeptember 1. és 2-án tartatnak. A ta
nitás szept 4-én kezdetik meg.

A tanév kezdetén beírt növendékek.

IbT é  "V Születés h e lye  és ideje

I. év
Fakla János.........................
Garay Pál.............................
Holh József.........................
Jesztrebónyi Samu............

5 Kristóf Lajos.......................
Lux Győző...........................
NaffiTrássy Aurél................
Oszvald József.....................
Péter János.........................

10 Strauch Gyula.....................
Szeitleben Lajos..................
Szoba András ö. k............
Tinschmidt Jakab..............
Yonga Gyula.......................

15 Zatureczky Béla..................

i e k.
Ratkó, Gömörm. 1865. 
Nyirgyháza. Szabolcsm. 1865. 
Pálfalva, Liptóm. 1864.
Ránk, Abaujm. 1866.
Kövi, Gömörm. 1866. 
Szepesváralja, 1866.
Restér, Gömörm. 1865.
Szántó, Abaujm.
Ratkó, Gömörm. 1866. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1867. 
Aszód, Pestm. 1865.
Pazdics, Zemplénm. 1862. 
Rokusz, Szepesin, 1865. 
Markuska, Gömörm. 1862. 
Polgár, Szabolcsm. 1865.
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1ST é  ■xr Születés h e ly e  és ideje

II. éviek.

Bartsch Gusztáv...................
Bodiczky Dániel*)...............
Czapkay Géza (* jan. 1.)..
Filipcsa János*)...................

5 Fürst János..........................
Gotthardt János....................
Hibjan Ján o s........................
Hunfalvi G éza......................
Linder Lajos........................

10 Mikolik Árpád......................
Schneider J á n o s .................
Schön Dániel........................
Szabó Endre..........................
Terray István........................

15 Zsorna Gyula*)....................

Ménhárd, Szepesm. 1859. 
Szebedin, Zólyomm. 1865. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1864. 
Pojnik, Zólyomm. 1864. 
Szepes-Olaszi, Szepesm. 1864. 
Nagy-Szalok, Szepesm. 1864. 
Várzecz, Liptóm. 1862. 
Rimaszombat, Gömörm 1865, 
Nagy-Jeszen, Túróczm. 1859. 
Eperjes, Sárosm. 1864. 
Szepes-Bemele 1863.
Szántó, Abaujm. 1865. 
Nyíregyháza, Szabolcsin. 1863. 
Bolyár, Sárosm. 1864. 
Ratkó-Szuha, Gömörm. 1864.

III. éviek.

Danis János...........
Jäger Kornél.........
Krausz János.........
Kundrath Mátyás*) 

5 Lipták János 
Migra Dániel*)
Sztik Aurél*) 
Szumrák Károly

Ratkó, Gömörm. 1863. 
Kis-Szeben, Sárosm. 1863. 
Csetnek, Gömörm. 1863. 
Breznóbánya, Zólyomm. 1859. 
N. Veszverós. Gömörm. 1865. 
Rózsahegy, Liptóm. 1864. 
Hollópatak, Szepesm. 1864. 
Pazdics, Zemplénm. 1861.

A kiknek neve után *) jel áll, azok a Collegiumi hatóságnak f. ó. márcz. 31. ho
zott Ítélete folytán pánszláv titkos egyesületekben való részvétel miatt a Collegiumból és 
Magyarország összes tanintézeteiből kizárattak, ö. k. == önkényt távozott.

Az 188°/i-iki tanév végeztével tartott tan k é p e s í t ő  v i z s g á l a t o k r a  14 gyakorló 
tanító jelentkezett volt, kik egy kivételével intézetünk volt növendékei. Ezek közül általános 
j e l e s  eredménynyel állotta meg a vizsgálatot: Werner Gyula és Sikerle Gusztáv, — jó 
eredménynyel: Loyko Imre, Novak Mátyás, Bogár Samu, Nyemeez János, — — e l é g s é 
g e s s e l :  Czirbesz János, Hamborszky Gyula, Henezély Károly, Mikulás János, Kiinga Gusz
táv és Galanda József Egyik egy tárgyból javító vizsgálatrautasittatott; egymeg nem jelent.
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A) Tanári kar.

1. E e n d e s  t a n á r o k .
Flórián Jakab a collegium pénztárnoka, a collegiumi könyvtár őre, 

a V. osztály osztálytanára. Előadta a Latinnyelvet a VII. osztályban 3, Vl-ban 
5, — V.-ben 5. — III.-ban 6 órában. Német nyelvet V.-ben 2 órában s a 
Szépírást az alsó négy osztályban 2 órában. — Heti óráinak száma 23. — 
A húsvéti szünidők óta helyettesitó Haitsch Lajos tanárt a IV. osztályban a 
mértanban.

Haitsch Lajos a IV. osztály osztálytanára. Előadta a Magyar nyelvet 
a VI. vsztályban 3, — V.-ben 3, — IV.-ben 3 órában, Szám- és Mer
tant a IV.-ben 3, — III.-ban 3 órában, s a Természettant a IV.-ben 3, — 
s a III.-ban 3 órában. — Heti óráinak száma 21. — a  II. félév elejétől 
büsvótig helyettesitó 0. Végi) Dániel tanár a IV. osztályban a Történetben.
— Husvét óta beteg lévén tanártársai által helyettesíttetett.

Hazslinszlcy Frigyes a m. tud. akad. rendes tagja, collegiumi ephorus, 
a Sziimay könyvtárnak s a termószettani múzeumnak őre, a VII. osztály 
osztálytanára. Előadta a VIII. osztályban a Természettant 6 órában, — a
VII. VI. V. osztályban a Mathesist 3—3 órában, s a VI. és V. osztályban a 
Természetrajzot 3—3 órában. — Heti óráinak száma 21.

Hasslinszhy Tamds a gymn. tanári kar jegyzője, a II. ossztály osz
tálytanára. Előadta a Vallástant az egyesitett I. és II. osztályban 2 órában,
— a Német nyelvet a III. és II. 2—2 és az I. osztályban 3 órában, — 
Mathesist a II. és I. osztályban 3—3 órában és a Természetrajzot a II. osz
tályban 2, — I osztályban 3 órában. — Heti óráinak száma 20.

Herfurth József a VI. osztály osztálytanára. Előadta az V., VI., VII., 
Vili. osztályban a Történelmet 4—4 órában. Heti óráinak száma 16. — 
Husvét óta helyettesítő Haitsch Lajos tanárt a Magyar nyelvben az V. és 
VI. osztályban.

Húsz Armin segélyegyleti pénztárnok, az algymu. könyvtárnak és a 
természetrajzi múzeumnak őre, — a III. osztály osztálytanára. Előadta a 
Vallástaut az egyesitett III. és IV. osztályban 2 órában, — a Latin nyelvet 
az I. osztályban 5, II. és IV.-ben 6—6 órában s a Történetet a Ill-ban 4 
órában. Heti óráinak száma 23. — Az őszi és tavaszi hónapokban tanítja a 
a testgyakorlatot. — A II. félévben május végéig helyettesité 0. Végh Dá
niel tanárt az I. osztályban a Magyar nyelvben és Földrajzban s a II. osz
tályban a Magyar nyelvben.

Ludmann Otto a tápintézet gondnoka. Előadta a Görög nyelvet az
V., VI., VII., VIII. osztályban 4—4 órában, — a Német nyelvet VI., VII.,
VIII. osztályban 2—2 órában s a VII.® osztályban a természettudományt 2
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órában. Heti óráinak száma 24. — A II. félévben május végéig helyettesité
0. Yégh Dánielt a VII. osztályban a Magyar nyelvben. — Ezenkívül az 
önkényt jelentkezőket oktatta a frauczia és angol nyelvben.

OtroJcocsi Végh Dániel collegiumi jegyző, az I. osztály osztálytanára. 
Előadta a Magyar nyelvet az I., II., III. évfolyamban 3—3, — a VII. osz
tályban 2 órában, — Földrajzot I.-ben3 órában, Földrajz-Történetet a Il.-ban 
4 órában, Történetet a IV.-ben 4 órában. — Heti óráinak száma 22. — A 
II. félévben május végéig beteg lévén részint tanártársai — részint Mayer 
Endre és Nemes Károly III. é. hittanhallgatók által helyettesittetett.

VandráJc András dr. phil. a m. tud. akad. lev. tagja, a Ferencz 
József rend keresztjének birtokosa, a VIII. osztály osztálytanára. — Előadta 
a VII. osztályban a Latin nyelvet 2, — s a Logikát 2 órában, — a VII. 
osztályban a Magyar irodalom történetét 2, — a Lalin nyelvet 4, — s a 
Lélektant 2 órában. — Heti óráinak száma 12.

2. S e g é d t a n á r o k .
Bancsó Antal theol. r. tanár, előadta a Vallástant az egyesitett V. 

és VI. osztályban 2 órában. — Husvét óta helyettesbe Ilaitsch Lajos tanárt 
a III. osztályban a Mértanban.

Hőrh József theol. r. tanár, előadta a Vallástaut az egyesített VII. 
és VIII. osztályban 2 órában.

Gamauf György t. képezdei r. tanár, tanította a Rajzot 4 órában.
Milcolilc Gyula elemi iskolai tanár, tanította az éneket az alsó osz

tályokban.

3. H i t o k t a t ó k  a n e m  pr o t .  t a n u l ó k  r é s z é r e :
Kassai István kir. főgmn. r. tanár a róm. kath. tanulók részére.
Sass Bertalan kir. főgmn r. tanár a gör. kath. tanulók részére.
Dr. Auszterlitz Mór rabbi az izraelita tanulók részére.

B) Tantárgyak osztályonként.

/. osztály. — Osztálytanár: 0. Végh Dániel.
1. Vallástan. Luther Márton kátéjából a tíz parancsolat, Wendel H. 

Kézikönyve nyomán. — Palaestina földrajza. — 52 válogatott bibliai történet 
az ó-szövetségből. — Hét. 2 óra. — Tanár Hazslinszky Tamás.

2. Magyar nyelv. A beszéd részei s ezek alakjainak begyakorlása és 
a mondatban való alkalmazása. — Az egyszerű puszta és bővített mondat 
részei ; a fő- és mellékmondat gyakorlati megkülömbözte'ése 21, részint 
prózai, részint költői olvasmány alapján, mely olvasmányok emlékeltettek s 
az alkalmasok szavaltattak. — Házi Írásbeli dolgozatok. — Kk. Torkos L. 
Magyar nyelvtana és Dl hány i Zs. olvasókönyve. — Hét, 3 óra. — Tanár 
0, Végh Dániel.
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Latin nyelv. A névszók és az ige rendes alakjai, megfelelő fordítási 
gyakorlatokkal Dr. Henneberger olvasókönyve szerint. — Hét. 5 óra. — 
Tanár Húsz Armin.

4. Német nyelv. Az alaktan elemei a rendes igéig. — Eiedl Szende 
olvasókönyve nyomán válogatott olvasmányok elemzése és emlékelése. — Házi 
Írásbeli dolgozatok. — Hét. 3 óra. — Tanár Hazslinszky Tamás.

5. Földrajz, a  világtan és a mennyiségtani földrajz elemei ; — a
földfelület vízszintes tagosulásának, viz és hegyrajzi viszonyainak ismertetése ; 
a földrajzi fogalmak magyarázata. — Hét. 3 óra. — Tanár 0. Végh Dániel.

6. Szám- és Mértan. Közönséges és tizedes törtekkel való számolás. 
A Il-ik félévben a Mórtanból mértani elemek a négyszögig. Kk. Mocuik. — 
Hét. 3 óra. — Tanár Hazslinszky Tamás.

7. természetrajz. Állattan Pokory Alajos kézikönyve szerint. — Hét. 
3 óra. Tanár Hazslinszky Tamás.

8. Írás. Első félévben német, Il-ik félévben magyar szépírás. — 
Hét. 1 óra. — Tanár Flórián Jakab.

9. Bajz. Egyenes vonalok, ■— függőleges, vízszintes és dűlt vonalok 
arányos részekre való osztása, — egyenes vonalokból alakított alakok és ékít
mények ; árnyékolás elemei. — Hét. 1 óra. — Tanár Gamauf György.

II. osztály. — Osztálytanár: Hazslinszky Tamás.

1. Vullástan, Az első osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az alaktannak behatóbb és szabályokkal bővített 

ismétlése és szóképzés élő képzőkkel, a mondattanból az egyszerű puszta és 
bővített mondat és ennek részei, szóvonzás, szókötés, szórend. — A mellék- 
mondat fajainak gyakorlati felismerése. — 19 részint prózai, részint költői 
olvasmány elemzése, emlókelóse és szavalása. Házi Írásbeli dolgozatok, — Kk. 
mint az első osztályban. — Hét. 3 óra. Tanár : 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. Az első osztály pensumának ismétlése s a névszók 
és igék rendhagyó alakjainak kipótlása után az igehatározók, elöljárók, köt-, 
szók, indulatszók és szóképzés megfelelő latin-magyar és magyar-latin fordí 
tási gyakorlatokkal. Kk. mint az első osztályban. Hét. 6 óra. Tanár : Húsz 
Ármin.

4. Német nyelv. Az első osztály pensumának ismétlése melleit az alak
tan befejezése és Eiedl Szende olvasókönyve alapján válogatott olvasmányokon 
való óegyakorlása. — Házi Írásbeli dolgozatok. Hét. 2 óra. — Tanár : Hazs
linszky Tamás.

5. Földrajz és történet. I. félévben : Egyetemes politikai földrajz 
Kk. Batizfalvy földrajza. — II. félévben: Az ókor fő eseményei életrajzi váz
latokban Caesarig. — Kk. Zsilinszky Mihály egyetemes története. — Hét. 4 
óra. — Tanár : 0. Végh Dániel.

6. Szám- és Mértan. Több nevű számokkal való számolás, viszony ok,
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arányok és hármasszabály. — Mórtanból a négyszög és a sokszögek. Kk. 
Moénik. Hét. 3 óra. Tanár : Hazslinszky Tamás.

7. Természetrajz. I. félévben ásványtan, II. félévben növénytan. Po- 
korny kézikönyve szerint. Hét. 2 óra. Tanár: Hazslinszky Tamás.

8: írás. Az első osztálylyal egyesítve.
10. Rajz. Görbe vonalok és összetételeikből származó ékítmónyi alakok 

részint a táblán való előrajzolás, részint Schmid H. „24 Wandtafeln für den 
Unterricht im Freihandzeichnen“ czimű táblák után. Hét. 1 óra. Tanár: Ga- 
mauf György.

III. osztály. — Osztálytanár .* Húsz Armin.
1. Vallástan. A keresztény egyház története napjainkig, különös te

kintettel a magyar prot. egyház történetére. Hét. 2 óra. Tanár Húsz Ármin
2. Magyar nyelv. Az ige alanyi és tárgyi ragozásának, továbbá mód

jainak és időinek használata. — Az összetett mondat és a körmoudati szer
kezet. — 24 részint költői, részint prózai olvasmány elemzése, emlékelóse és 
részben szavalása. — Kk. Baráth Ferencz olvasókönyve. — Házi Írásbeli 
dolgozatok. — Hét. 3 óra. — Tanár 0. Végh Dániel.

3. Latin nyelv. Esettan s a melléknevek és névmások használatánál 
előforduló sajátságok. — Megfelelő gyakorlatok szóval és Írásban. — Kk. 
Schultz-Kiss latin nyelvtana. Hét 2 óra. — Dr. Weller G. Olvasókönyvéből
I.—IX. XI—XV. szakaszok olvastattak s a szebb helyek emlékeltettek. — 
Hét. 4 óra ; összesen 6 óra. Tanár Flórián Jakab.
i í.  Német nyelv. Az alaktan ismétlése mellett a mondatton. — Lüben
olvasókönyvének 5-ik részéből válogatott daraboknak mondattani elemzése és 
emlókelése. — Házi Írásbeli dolgozatok. — Hét. 2 óra. — Tanár Hazslinszky.

5. Történet. A közép- és újkor története életrajzi vázlatokban Zsilinszky 
Mihály kézikönyve nyomán. — Hét. 4 óra. — Tanár Húsz Ármin.

6. Szám- és Mértan. I. félév. Ellentett mennyiségek, betűszámok, 
hatványozás, gyökvonás. — II. félév. Mértani nózlettau : kör, alakok a körben 
és kör körül; a kör kerületének és területének számítása. — Mocnik F. 
után Szabóky Adolf kézikönyvei szerint. — Hét. 3 óra. Tanár Haitsch Lajos.

7. Természettan. I. félév Természettani földrajz. A szárazok kör- és 
dömborrajza, szigetek, légkörtan Dr. Szabó Ignátz kézi könyve nyomán. II. 
félév Vegytan Koscoe H. G.-nek Müller József által fordított kézikönyve nyo
mán. Hét. 3 óra. — Tanár Haitsch Lajos.

8. Írás. I. félévben német, II. félévben magyar szépírás. Hét. 1 óra. 
Tanár Flórián Jakab.

9. Rajz. Árnyékolt díszítmények, az emberi arcz egyes részei s a 
teljes arcz árnyékolás nélkül és árnyékolva. — Használtattak: Landauer Ala
jos „Diszitményi rajz elemei“ és „Arányok szerinti rajzolás“ II. r. I. f. fejek, 
Taubingertől diszítményi és emberi alakok. — Hermes „Syst. Zeichenschule“'
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ból fejek. — Koopmann: „Figuren-Zeichnen“, — Kolster „Vorlagen zum 
Ornamente-Zeichnen“ Hét. I óra. — Tanár Gamauf György.

IV osztály. — Oszlálytanár : Haitsch Lajos.
1. Vallástan. A harmadik osztállyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Magyar költészettan Gregas Ágosttól. — Prosodia 

versmórtéktan, ütemes és mértékes versek és szakok, rim. — Szász Károly 
szavalástanából 13 költemény magyarázva és emlékelve. — Polgári ügyiratok.
— írásbeli munkák. — Hét. 3 óra. Tanár ; Haitsch Lajos.

3. Latin nyelv. Dr. Weller G. kis Liviusából az első öt darab. — 
Cserny Károly Tiroőinium poöticumából: Dionysius Cato erkölcsi mondatai ; 
lociex variis poétisz excersti ; disticha elegiaca: Phaedrus meséi ; loci dactylici 
(11 db.); loci elegiaci (14 db). — A szebb helyek emlékeltettek. — Hét. 4 
óra egész éven át. — A mondattanból: az idők, módok, participium, gerun
dium és supinum használatáról megfelelő latin-magyar és magyar-latin for
dítási gyakorlatokkal. — A prosodia és verstan elemei. — Hét. 2 óra egész 
éven át. Összesen 6 óra. — Tanár: Húsz Armin.

4. Német nyelv. Luben olvasókönyvéből költemények és prózai dara
bok magyarázása, elemzése és emlókelóse. — A verstan és ügyiratok elemei. 
Házi írásbeli dolgozatok. Hét. 2 óra. Tanár : Húsz Armin.

5. Földrajz és történet. I. félév : A magyar birodalom természeti és 
politikai viszoyainak ismertetése Huufalvy elisraeretetóse kézikönyve szerint. —
II. félév : A magyar nemzet története Horváth Mihály rövid előadásu 
kézikönyve szerint. Hét. 4 óra. Tanár: 0. Végh Dániel.

6. Szám- és Mértan. I. félév : A számtanból egyenlet, összetett vi
szony és arány, hármasszabály, kamatszámítás, vegyitési- és társasági szabály.
— II. félév : Mórtanból a tömörmértan elemei. — Kk. Mocnik vezérfonalá
nak magyar kiadásai. — Hét. 3 óra. Tanár : Haitsch Lajos.

7. Természettayi. A testeknek természettani általános tulajdonságai. — 
Szilárd, cseppfolyós és légnemű testek egyensúly és mozgástana Greguss Gyula 
kézikönyve szerint. — Hét. 4 óra. Tanár : Haitsch Lajos.

8. írás. A harmadik osztállyal egyesítve.
9. Rajz. Díszítmények, emberi arczok és egész alakok, állatok, vi

rágok, nagyobb tájképek. — Használtattak a III. osztálynál nevezett mintá
kon kívül : Taubinger „Pateruo-s syst. Zeichnenschule, Ornamententwürfe“, 
„Studienköpfe nach Meistern und der Natur" : — állatok ; Hermes-től virá
gok. — Hét. 1 óra. Tauár : Gamauf György.

V. osztály. — Osztálytanár : Flórián Jakab.

I. Vallástan. Az újszövetségi kánon keletkezése s az egyes könyvek 
ismertetése Zsarnay L. kézikönyve nyomán. — A hegyi beszédnek és Jézus 
paraboláinak olvasása és magyarázása. — Hőt. 2 óra. Tanár Bancsó Antal.



8. Magyar nyelv. Az epikai költészet ismertetése 13 jelesebb emlé
keit költemény alapján, u. m. két monda, egy rege, egy legenda, két hősköl
teménynek : a szigeti veszedelemnek és Zalán futásának egyes részei,- két 
költői elbeszélés, két románcz és három ballada. — Kk. Nóvy László, „Ol
vasmányok“ — Havonként Írásbeli dolgozatok. — Hét. 3 óra. Tanár: Haitseh 
Lajos.

3. Latin nyelv. Ovid. Metamorph. libr. I. 89—150, 163—413 versek; 
libr. II. 1—366; libr. VIL 490—600. — Hét. 2 óra

Caesar Oora. de bello Gall. libr. I. 1—54; libr. II. 1—4 fejezetek. 
Hét. 2 óra. — Mindkét műből a szebb helyek emlékeltetlek.

Kolmár-Sváby gyakorlókönyvéből 116—156 szakaszok. Hét. 1 óra-
— Havonként Írásbeli dolgozatok. Összesen 5 óra. Tanár : Flórián Jakab.

4. Görög nyelv. Az alaktanból főnév, melléknév, igehatározó, névmás 
számnév, az w- és p. végzelü rendes igék hajlitása Curtius-Kiss nyelvtana 
szerint; megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatokkal Schenkl-Kiss gyakorló köny
véből. — Hét. 4 óra_ Tanár : Ludmann Ottó.

5. Német nyelv. 17, többnyire hosszabb epikai költemény magyará
zása és emlékelése. Havonként Írásbeli dolgozat. Kk. Heinrich „Lesebuch 
für Mittelschulen“. — Hét. 2 óra. Tanár : Flórián Jakab.

6. Történet. Ókor a punháborukig tekintettel a földrajzra és műve
lődésre. — Kk. Ribáry F. története. — Hét. 4 óra. Tanár : Herfurth József.

Szám- és Mértan. I. félév : Alapműveletek ; közönséges-, tízedes- 
és láncztörtek ; — viszonyok és arányok. — II, félév : Mértanbói a sikraér- 
tan. Hét. 3 óra. Tanár : Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. A vegytan és ásványtan elemei. — Hét. 3 óra. 
Tanár: Hazslinszky Frigyes.

VI. osztály. — Osztálytanár Herfurth József.

1. Vallástan. Az V. osztálylyal egyesítve.
2, Magyar nyelv. A lyrai költészet ismertetése 34 jelesebb emlékeit 

költemény alapján, u. m. 1 egyházi- és 8 világi dal, 11 óda, 4 hymnus, 5 
elegia, 4 költői levél és 1 satyra. — Kk. Zsilinszky Mihály, Magyar költé
szet- és szónoklattan. — Havonként Írásbeli dolgozatok. — Hét. 3 óra. Ta
nár Haitseh Lajos.

3 Latin nyelv. Virgilii Ecloga I. és Aeneis II. könyv egészen és
III. könyvből 37 vers. — Sallust de bello Iugurth. 31 fejezet. Ciceronis 
oratio in Catálinam I. egészen és II. 7 fejezet. Hét 4 óra. Kolmár gyakorló 
könyvéből 170—174, 214—222, 228—234 szakaszok. Hét. 1 órában egész éven át.
— Havonként Írásbeli dolgozat. Összesen 5 óra. Tanár Flóriáu Jakab.

4. Görög nyelv. Nyelvtan I. félévben kiegészítő ismétlése az V. osz
tály pensumának s a rendhagyó igék (Curtius-Kiss nyelvtana szerint) II. tél
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évben a szókötés legfőbb szakaszai, különösen kiemelve a görög nyelvnek 
egyéb nyelvektől való eltérését Horváth Zs és Matthiae mondattana nyomán. 
Megfelelő szó és Írásbeli gyakorlatok magyarból görögre Schenkl-Kiss gya
korló könyvéből.^Het. 2 óra.

Olvasmány I. és II. félévben Schenkl-Horváth Chresthomatiájából. 
Anabasis I., II., III., Y. 25. Hét. 2 óra, összesen 4 óra. Tanár Ludmaun 0.

5 Német, nyelv. I. félévben 11 lyrai és did. költemény magyarázáta, 
prosodiailag és aesthetikailag elemezve Heinrich olvasókönyvéből. — II. fél
évben 8, részben hosszabb lyrai költemény Schillertől. — Havi dolgozatok. 
Hét. 2 óra. Tanár Ludmann Otto.

6. Történet. I félévben Ó-kor. Róma a punháboruk óta a birodalom 
bukásáig, kiváló tekintettel az állami intézményekre s az irodalomra, Ribáry 
F. és füzetek szerint. — II. félévben középkori történelem Szilágyi S. szerint 
Hét. 4 óra. Tanár Herfurth József.

7. Szám  es Mértan. I. félévben hatványok, gyökök és logarithmusok. 
II. félévben tömörmértan. Hét. 3 óra. Tanár Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. I. félévben állattan, különösen embertan, II. fél
évben növénytan. Hét. 3 óra. Tanár Hazslinszky Frigyes.

VII. osztály. Osztálytanár: Hazslinszky Frigyes.
1. Vallástan. Egyetemes kér. egyháztörténet, — különösen a magyar 

prot. egyház története. — Kk. A kér. anyaszentegyház története, kiadja a 
soproni ev. tanitóképezde. — Hét. 2 óra. Tanár Hörk József.

2. Magyar nyelv. I. félév : írálytau füzetek szerint. — Olvasmányok 
Zsilinszky M. olvasókönyvéből. — II. félév : A drámai költészet elmélete. — 
Shakespeare Coriolánjának olvasása. — Havi dolgozatok. — Hét. 2 óra. Ta
nár; 0. Végh Dániel.

4. Latin nyelv. Ciceronis oratio pro Milone — szebb helyek emlé
keivé. Hét. 2 óra. — Süpfle K. Aufgaben zu lat. Stilübungen 1—35 szakasz. 
Hét. 1 óra. Tanár : Flórián Jakab.

Horátznak válogatott 25 ódája nagyobbrészt emlékelve, továbbá 3 
satyra és leveleiből „ ad Pisoues“ dearte poet. — Hét. 2 óra. Tanár : Van- 
drák András.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott 
Ilias I. I ll  és Odyssea IX, X 1—495. — Hét. 3 óra. — Nyelvtani ismétlé
sek és gyakorlatok hét. 1 órában. — Összesen 4 óra. — Tanár : Lud
mann Ottó.

5. Német nyelv. A német irodalom története a régi időktől Wielandig
— olvasmányok alapján. — Kk. Kluge „Geschichte der deutschen National
literatur". Olvasókönyv : Lüben „Auswahl csaracteristischer Dichtungen und 
Prosastücke zur Einleitung in die deutsche Literatur.“ — Havi dolgozatok,
— Hét. 2 óra. — Tanár: Ludmann Ottó,
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6. Történet. Uj-kor. 1830-ig Batizfalvy István szerint. — Hét. 4 óra.
— Tanár: Herfurth József.

7. Szám- és Mértan. I. félévben egyenletek léptetétek, combinatiók. 
II. félévben Trigonometria plana et sphaerieca ; a számtan alkalmazása mér- 
tani feladatok feloldására. — Elemző mértan. — Hét. 3 óra. Tanár: Hazs- 
linszky Frigyes.

8. Természettudomány. I. félévben csillagászati földrajz. ; Kk. Berecz.
— II. félévben Termószettani földrajz ; Kk. Bóth Samu. — Hét. 2 óra. — 
Tanár : Ludmann Ottó.

9. Logika. Tiszta logika — saját kézikönyve szerint, hét. 2 órában 
Vaudrák András.

VIII osztály. — Osztály tanár Vandrák András.
1. Vallástan. A VII. osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. A magyar irodalom története. Beöthy Zsolt, kézi 

könyve nyomán, olvysmányokkal. — Havi dolgozatok. Hét. 2 óra. Tanár 
Vandrák András.

3. Latin nyelv. Cicero de offieius Lib. II. — Ciceronis oratio pro 
lege Manilia. — Horatius 7 levele. Tacitus Agricolája, Siipfle fordításainak 
2-ik kötetéből 32 szakasz. Hét. 4 óra. Tanár Vandrák András.

4. Görög nyelv. Platon Apologia Socratis' — Herodot VI. i. 42—51, 
94—121, és VIII. i. 40—97. Sophoclis Antigone 1—212,387—525. A görög 
irodalom története rövid átnézetben. Hét. 4 óra. Tanár Ludmann Otto.

5. Német nyelv. A német irodalom története Wielandtól a legújabb 
időkig, különös tekintettel Göthe és Schillerre. — A remekírók kitünőbb 
műveinek ismertetése és jellemző darabok olvasása. — Kk. Kluge, Geschichte 
der deutschen Nationallileralur. Olvasókönyv : Luben 2. és 3. rész és a re
mekírók egyes művei. Havi dolgozatok. Hét. 2 óra. Tanár Ludmann Otto.

6 Történet. A magyarok története különös tekintettel az állami és 
alkotmányos viszonyok fejlődésére Horváth M. szerint. Hét. 4 óra. Tanár 
Herfurth József.

7. Természettan. Mechanika acustira, optica. Hő, delejesség, villanyos
ság. — Hét. 6 óra. Tanár Hazsliuszky Frigyes.

8. Lélektan saját kézi könyve szerint hét. 2 órában Vaudrák András

0) írásbeli munkák themái a felső négy osztályban.

1. M a g y a r  m u n k á k .

V. osztály. 1. A múlt szünidők legkellemesebb és legkellemetlenebb 
napja. 2. A burgonyaszedés a felföld szíiretje. 3. A tél örömei és bajai. 4. 
Bu/.ditás a korakelésre. 5. Bend és rendetlenség. 6. Egy üdilő barátunk meg
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hívása a felföldre (levél.) 7. Bege Bomulusról és Eóma alapításáról. 8, Milyen 
feladatom volt a lefolyt iskolai évben és hogyan oldottam meg az t!

VI. o sz tá ly .  1. Vidéki ember élményei az eperjesi vásáron. 2. A 
thermopyläi csata. 3. A fösvény és a pazarló (párhuzam.) 4. Ifjúnak sze
rénynek kell lenni. 5. Tavasz és ifjúság (párhuzam.) 6. Az élet hajózás. 7. 
A keresztes háborúk előzményei, czélja és következményei. 8. Mi kívántatik 
a jó tanulótól és hogy feleltem meg én annak ?

VII. o sz tá ly .  1. Miért méltó a megvetésre a hazugság ? (okfejtegetés.)
2. Következő tételek disponálása: a) Amerika leírása, (partitio), b) Az ásvá
nyok haszna, (divisio), c) Az utazás haszna, (divisio), d) A római birodalom 
bukásának okai, (divisio és partitio), e) Homer költeményei tartalmuk és elő
adásuk által vonzanak, (partitio), f) A munka előmozdítja jólétünkét, (divisio).
3. Az utazás nagy és különféle haszna. 4. Az iszákosság, (szónoki intő be
széd). 5. Mennyiben bir befolyással valamely nemzet mozgalmas sorsa azon 
nemzet drámai irodalmának felvirágzására? 6. Shakespeare Coriolánjában 
szereplő Menenius Agrippa jellemrajza. 7. Coriolán meséje különös tekintet
tel a színpadon megelevenítő cselekvényre. 8. Miben talál a szabad cselekvés 
természetes korlátokra és akadályokra, (vonatkozással a drámai elmélet 
tételeire.)

Vili. o sztá ly .  1. A szép prózai irály kellékei. 2. A költői irály s a 
költő kellékei. 3. A szónok és szónoki irály kellékei. 4. „Az irály az ember.“
5. Az ép és művelt ifjú ideáljai. 6. Az ép férfi jelleme és ideáljai. 7. Az ép 
aggkor eszményképe. 8. Melyik pályára lépjek?

2. N é m e t  m u n k á k .

V. o sz tá ly .  1. Über die Vortheile einer grossen Stadt. 2. Wozu 
benützt man die Pflanzenblätter? 3. Phönicieu und England (Parallele) 4, 
Bücher sind eine gute Gesellschaft. 5. Arion. Inhaltsangabe. 6. Arion und 
lbykus. Vergleichung. 7. Böse Gesellschaften verderben gute Eitten (Chrie). 
8. Gutta cavat lapidem, non vi sed saepe cadendo (Chrie). 9. Vom Kalk.

VI. o sz tá ly .  1. Was reizt uns hohe Berge zu ersteigen? 2. Die Uhr  
und der menschliche Körper (Vergleichung.) 3. Wie benützt der Mensch die 
Thiere ? 4. Das Landleben (nach Hölty’s Gedicht). 5. Ein gut Gewissen ist 
wie sanftes Buhekissen. 6. Preis der Tanne. 7. Der Ackerbau war der Anfang 
und die Grundlage der Cultur. (Im Anschluss an Schiller’s Eleusisches Fest. 
8. Ein Spaziergang in das Borkut-Thal bei Eperies. 9. Welche Vortheile 
gewährt das gesellige Leben ?

VII. o sz tá ly .  L Werth und Segen der Arbeit. 2. Der wohlthätige 
Einfluss des Umgangs mit der Nanur. 3. Die Bedeutung des Suez-Canales. 4. 
a) Ursache des Zwiespaltes zwischen Agamemnon und Ahilles bei der 
Belagerung von Troja. 4. b) Der Zwiespalt zwischen Agamemnon und Archil- 
les- erzählend dargestellt? 5. Was veranlasst uns fremde Sprachen zu lernen?
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6. Unterhaltungsbücher sind unsere Freude aber auch unsere Feinde. 1. 
Die Bedeutung der Flüsse im Haushalte der Natur und im Leben des Menschen. 
8. Kom ist uiekt an einem Tage erbaut worden. 9. Die Sterne ein Bild des 
menschlichen Lebens.

Vili. osztály, i. Der wahre Werth der Poesie. 2. Handelte Socrates 
recht, dass er aus dem Gefängnisse Dicht entfloh, während ihm die Gele
genheit dazu gegeben wurde. 3. Hervorragende sittliche Grundsätze, welche 
Plato dem Socrates in seiner Apologie aussprechen lässt. 4. Reichthum der 
Jugend. 5. Was ist in Herder’s Wahlspruch: „L;cht, Liebe, Leben“ als die 
Bestimmung des Menschen bezeichnet ? 6. Sine virtute amicitia esse nullo
pacto potest (Cicero.) 7. Die Zustände Italiens zur Zeit des Torquato Tasso 
nach Göthe. 8. Oharakterisirung der hervorragenden Personen in Schiller’s 
Wilhelm Teil. 9. Themistokles ermuntert die Athener vor der Schlacht bei 
Salamis. 10. Mit welchen Gefühlen nehmen wir von der Schule Abschied.

D) A franczia és angol nyelv mint szabad tantárgyak.
Előadta az önkényt jelentkezőknek Ludmaun Otto tanár.

A fianczia nyelv tanittatott két tanfolyamban kót-kót hetenkénti 
órában. A kezdők tanulták Ahn (átdolgozta Mutsckenbacher) gyakorlati nyelv
tanának I. része fonalán a nyelvtannak rendes alakjait és a szófüzés és szórend
nek legfontosabb szabályait; 175 gyakorlat fordittutott szóval és részben (a 
magyarból francziára fordítandó feladatok) írásban is. A haladók folytatták a 
rendszeres grammatikát. Schmiedlaud franczia nyelvtan III. rész: a 3-ik és 
4-dik conjugátióhoz tartozó rendhagyó és hiányos igék ; a névelő használa
táról. Valamennyi gyakorlat lefordiitatott szóval, számos feladat pedig írásban 
is. Azonkívül olvastatott több kisebb elbeszélés Mutschenbacher gyak j i lóköny
vének I. és II. részéből, egynéhány költemény, és Schwiedlaud nyelvtanából 
„Le Iac de Gers“ par R. Toepfíer és „Le bifteck d’ours“ par A. Dumas. 
Részt vett az első folyamban 6, a II. folyamban az első félévben 9, a II. 
félévben 6.

Az angol nyelv tanittatott hetenként 2 órában. Részt vett az óv kez
detén 5 tanuló, később csak 4. Gyakorlókönyvül használtatott Hedley gyakor
lati nyelvtana, melyből majdnem valamennyi feladat szóval és ezeknek egy- 
része Írásban is fordittatott ; a gyakorlókönyv végén álló összefüggő olvas
mányoknak nagy része is átolvastatott.

E) Ifjúsági egyletek a fogymn. ifjúság körében.

1. A m a g y a r  ö n k é p z ő  és  n y e l v m ű v e l ő  t á r s a s á g .
Elnöke: 0. Végh Dániel tanár, a kit a II. félóvbeu helyettesített 

Bancsó Antal tanár.
Szept 18-án tartott alakuló gyűlésen szavtzás utján megválasztott
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tisztviselők a következők : Titkár : Saguly János VIII. o. t. Jegyzők : Lubik 
Imre VIII. és Fereuczy Sándor VII o. t. Pénztáritok : Kuzmik Pál VIII. o. 
t. Könyvtárnokok: Kirchmayer Gergely VIII. Windt Arthur VII. Schulze 
Otto VIII. és Lippay Sándor VII. o. t. Laptárnok: Oaályi Adolf VII. o t.

Tagok száma : a) rendes tagok az óv elején 37, év végén 34; b) 
olvasótagok; 36. Összes szám az év elején 73, év végén 70.

Tartatott összesen 54 ülés, s beadatott 44 munka, melyek között 26 
kötött beszédű, 18 próza, megbíráltafott 40 munka-s közülök órdemköny'vbe 
íratott Lubik Imre Vili. o. t. beszélye s Tóth József VII. o. t. két epigrammja. 
Megdicsértetett Tóth József VII. o. t. egy fordított költeménye. A bírálatok 
közül méltányoltatott kettő u. m. Loisch B da VII. o. t. és Tóth Józsefé.

Szavalat volt 64, melyek közül megdicsértetetett Tóth József egy 
szavallata ; méltányoltatott Lubik Imre, ' Mekucz Arthur VIII., Tahy Dezső 
VI. o. t. és Tóth József egy-egy szavallata.

A társaság könyvtárainak állása. — L A  szépirodalmi könyvtár sza
porodott ez évben ajándék utján 1 művel egy kötetben, vétel utján 14 művel 
17 kötetben, összesen 15 művel 18 kötetben. Ezen könyvtár köteteinek száma 
jelenleg 821. 2. A tudományos könyvtár szaporodott ez évben ajándék utján 
3 művel 3 kötetben, vétel utján 3 művel 3 kötetben, összesen 6 művel 6 
kötetben. Ezen könyvtár köteteinek száma jelenleg 749. — A társaség lapfára 
szaporodott az évben ajándék utján 4 művel 4 kötetben, vétel utján 2 művel 
2 kötetben, összesen 6 művel 6 kötetben. A laptár köteteinek száma 168 kötet. 
A könyvtár s laptár köteteinek összes száma: 1738.

A könyvtárt ajándékaikkal gyarapították ez idén : Vilim I. t. (1 k.) 
Nemes Károly III. é. theol. (1 k.) Kirchmayer Gergely VIII. o. t. (1 k.) Schön 
Ödön VII. o. t. (1 k.) Tomka István VII. o. t. (2 k.) Széuássy Béla VI. o. 
t. (1 k.) Fest Lajos V. o. t. (1 k.)

2. Da l k ö r .

Megalakult nov. 7-én Mikolik Gyula tanár elnöklete alatt 43 működő 
taggal. Hivatalnokai az elnökön kívül : alelnök : Tahy Dezső VI. o. t. Jegyző: 
Lubik Imre VIII. o. t. Pénztárnok : Saguly János VIII. o. t. Dalkönyv- és 
hangjegyfelügyelő Schulze Otttó VIII. o. t. — Gyakorló órákat hetenként 
kétszer tartott, melyeken több hazafiui és népdalt tanult be.

F) Iskolai intézmények a főgymnasinmban.

1. S e g é l y e g y l e t i  és  g y á m i n t é z e t i  g y ű j t é s e k .

A lefolyt iskolai évben havonként eszközölt segélyegyleti és gyámin
tézeti gyűjtések 139 frt 37 krnyi összeget eredményeztek. Ezen összeghez az 
egyes osztályok következőképen járultak: az első osztály 14 frt 32 krral ; a 
2-ik osztály 8 írt 98 krral: a 3 ik osztály 24 frt 54 krral j a 4.ik oszt. 19
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fit 3 krral; 5-ik oszt. 23 frt 63 krral ; a 6-ik oszt. 14 fit 10 krral; a 7-ik 
oszt. 19 frt 15 krral ; a 8-ik oszt. 15 frt 62 krral. — Ezen összegből a gyám
intézeti pénztárba küldetett: 20 f r t ; egy helv. hitv. ösztöndíj-alapjának meg
teremtésére adatott 73 frt 86 k r; a németországi Gusztáv-Adolf-egylet 50 
éves jubileumára 12 frt 83 kr. Azonkívül segélyeztett Lubik Imre VIII. o. t. 
18 frt 35 krral. E kiadásokat vagyis 125 frt 4 krt. levonna a 139 frt 37 
krnyi bevételről marad a gymnasium segélyegyleti alapja javára 14 frt33kr.

2. A l g y m n a s i u r a i  k ö n y v t á r .
Az algymnasiumi ifjúság könyvtára, a melyből a növendékeknek he

tenként egyszer könyvek olvasás végett kiadatnak, a lefolyt iskolai évben 
ajándék utján 3 kötettel gyarapodott, fogadják a tiszt, adományozók szives 
köszönetünket.



G) FŐgymnasíumi ifjúság.

2>T é  T7" Születés h elye  és ideje

X. o s z tá l j r .
Balázs Vilmos.....................
Balogh Kálmán..................
Bokiczky Géza.....................
Buzek Károly.......................

5 Czirbesz .József...................
Droppa Miklós....................
Gutmann Samu...................
Halko József.......................
Horovitz Gyula.....................

10 Hörk József.........................
11 kovits Mór.........................
Isépy Dezső.........................
Jfichmauo Árpád................
Kardos Sándor.....................

15 Korach Ignátz.....................
Krajzal Ándor.....................
Ladomérszky V ladim ir....
Máhr Nándor.......................
Marenesics Árpád..............

20 Mátra Gózaz.......................
Matthernyi Andor..............
Mayer Géza.........................
Meczuer József...................
Mensik Károly.....................

25 Paveszka Rezső..................
Péchy Gáspár.....................
Pospischil Ferenez............
Putnoky 1st,váll...................
Rosenthal Emil...................

30 Schill Lajos.........................
Szanitter Kornél...................
Szeghy Kálmán...................
Thahy György....................
Trangousse Kázmór............

35 Uhr Arnold.........................
Wodnyánszky Lajos..........

Eperjes, Sárosm. 1870. 
T.-Terebes Zemplénin. 1871. 
Hernyik Zemplénm. 1869 
N.-Domása Zemplénm. 1868. 
Péch-Ujfalu Sárosm. 1871. 
Kükemező Sárosm. 1870. 
Szepesváralja Szenesrn. 1870. 
Eperjes Sárosm. 1869 
Eperjes Sárosm. 1871.
Losonc/. Nógrádm. 1871. 
Hosszumező Zemplénm. 1868. 
Eperjes Sárosm. 1870.
Eperjes Sárosm. 1870.
Eperjes Sárosm, 1870.
Miglócz Abaujra. 1870. 
Kézsmark Sepesra. 1869. 
Mogyaróska Abaujm. 1871. 
Eperjes Sárosm. 1869. 
Radvány Sárosm. 1869. 
Ér.-Mihályfalva Biharm. 1860. 
Sókut Zemplénm. 1868. 
Eperjes Sárosm. 1869.
Eperjes Sárosm. 1872.
Uj-Arad Aradra. 1871. 
Kolozsvár Erdély 1871. 
A.-Kázsmárk Abaujm. 1871. 
Osáklyó Zemplénin. 1869. 
Hernád Bűd Abaujm. 1870.
S.-Kellemes Sárosm. 1869. 
Varrannó Zemplénm. 1870. 
Felka Szepesin. 1868.
Haiikócz Ungm. 1872.
Nyirjes Sárosm. 1869. 
F.-Remete Ung. 1870.
Palús Zalam. 1871.
Eperjes Sárosm. 1870.

Kimaradt: Összesen : 36.
Prommer Viktor..................  | Szoboszló Hajdúm 1871.

Magántanulók :
Adler Elek...............
Holemia Gyula __
Sonnenschein Fillcp

Kapi Sárosm. 1872. 
Eperjes Sárosm. 1870. 
Morva Zemplénin. 1872.

á
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I s T  é  -V  1
1

S z ü le té s  h e ly e  és id e je

XX. o s z tá íy .
Balogh holtán........................ Petneháza Szabolcsin. 1870.
Éger Sándor ........................ Sebes Sárosm. 1869.
Gajdos József........................ Kajsó Szepesm. 1868.
Gallocsik Miklós................... Eperjes, Sárosm. 1870.

5 Hamborszky Gusztáv ........ Kladzán Zemplénm. 1866.
Holemia József ................... Eperjes Sárosm. 1869.
Horovicz luire ................... „ „ 1868.
Hortulányi Jáuos................... . 1870.
Kánya Zoltán........................ Kassa Abaujrn. 1869.

IC Kolossy Miklós ................... Kálnás Sárosm. 1869.
Korach Jenő ........................ Miglécz Abaujrn. 1868.
Lintner Béla ........................ Eperjes Sárosm. 1868.
Mátyás Vilmos ................... Lapispacak Sárosm. 1870.
Moskovics Sándor ............. Eperjes Sárosm. 1869.

15 Müller Adolf........................ S.-Kellemes Sárosm. 1867.
Oberländer Zsigmond........ Göllnitz Szepes 1868.
Pesehkó László ................... Popiád Szepes 1870.
Révai Arthur........................ Eperjes Sárosm. 1870.
Ruzsák Emil ........................ . 1668.

20 Sándor Zoltán........................ n 1870.
Sponár Arthur ................... „ 1868.
Szibert Szvetozár................... Obreuovátz Szerbia 1870.
Zahler József........................ Kapi Sárosm. 1868.
Zahler Zsigmond................... „ 1868.

25 Weisz Jakab ........ Plavnitza Sárosm. 1870.
Kimaradt : Összesen 25.

Rödler Frigyes ................... Eperjes Sárosm. 1870.
Magántanulók :

Fux Mór .................. Szántó Abauj 1870.
Schönfeld Henrik .............. Tolcsva Zemplén 1870.
Sonnenschein Dezső............. Morva „ 1870.

XXI. o s z tá ly .
Benyovszky Árpád............... Vécse Zemplénm. 1867.
Benyovszky Ernő................. Vécse Zemplénm. 1869.
Blaufeld Mór....................... S.-Kellemes Sárosm. 1867.
Fess Géza......................... . .. Eperjes Sárosm. 1869.

5 Gábriel Frigyes................... Holubka Csehorg. 1868.
Gallocsik István................... Eperjes Sárosm. 1869.
Grünfeld Tóbiás................... S.-Kellemes Sárosm. 1868.
Haas Dávid........................... Száraz-Völgy Sárosm. 1867.
Hazslinszky Kálmán........... Eperjes Sárosm. 1869.

10 Hazslinszky Rezső............... Eperjes Sárosm. 1870.
Herskovits Márk................. Lernes Sárosm. 1869.



lEST é  TT  Születés h e lye  és ideje
________________  I _____

Ilorovitz A rth u r....
Jakab Kálmán........
Kirchmayer Károly.

15 Knott Gusztáv........
Kolbenheyer Sámuel 
Krajnyák Elemér. . .
Kyss Köbért............
Meczner Sándor.. . .

20 Kaisz Aladár..........
Kogocz Sándor........
Rosenberg M ór... . 
Rosenfeld Sándor. .
Róth Sámuel..........

25 Stark János............
Szabó Bertalan........
Szepessy Elek........
Ujházy Iván............
Zohler Dávid..........

30 Zempliner Dávid...
Zsóry Barna............
Vozáry Béla............

X■V. c

Chalupka Rezső..................
Dessewffy Miklós..................
Eger Em il............................
Friedrich Zsigmond.............

5 Gutmann Jónás..................
Hlavács Gyula.......................
Holzmann Dávid................
Janovitz László...................
Koch Erwin .......................

10 Körtvélyessy Árpád.............
Nemes Győző....................
Péchy Tamás.......................
Pospischil Zsigmond
Prenner Rezső.....................

15 Próuer Károly...............
Ráthonyi Zsigmond 
Rödler Károly 
Skodacsek Géza
Sóhalmy György__

20 Spanner Robert
Stark Vilmos.__
Strek Gusztáv........!!

N.-Sáros Sárosm. 1867. 
Álmosd Biharm. 1868. 
Plavnitza Sárosm. 1869. 
Ruszkinótz Szepesm. 1866. 
Torna A bauj 1867.
Varannó Zemplén 1869. 
Eperjes Sáros 1868.
Eperjes Sáros 1889.
Budapest 1869.
Eperjes Sárosm. 1868.
Szt.-Péter Sárosm. 1867.
B.-Újfalu Pestm. 1865. 
Héthárs Sárosm. 1868. 
Göllnitz Szepesm. 1869. 
T.-Kerecséuy Beregm. 1870. 
Kuresin Sárosm. 1870.
Böki Sárosm. 1869.
Kapi Sárosm. 1869. 
Gergelylak Sárosm. 1868. 
Kazincz Borsodm. 1869. 
Gyöngyös Hevesm. 1869.

Összesen : 32.

Eperjes Sárosm. 1868. 
Schönwald Szepesm. 1869 
S. Kellemes Sárosm. 1865. 
Eperjes Sáros 1868.
Uj-Lőcse Szepesm. 1865. 
Tállya Zemplénm. 1867.
N. Koteso Trencsénm. 1868. 
Busócz Szepesm. 1866. 
Poprád Szepesm. 1868.
Olyso Sárosm. 1867.
Szántó Abaujm. 1867.
Kassa Abaujm. 1868.
Csáklyó Zemplénm. 1869. 
Udvard Komáromm. 1867. 
Kohlbach 1866.
M.-Torna Ugorcsam. 1866. 
Komarnyik Sárosm. 1869. 
Tokaj Zemplénm. 1867. 
Tállya Zemlénra. 1868. 
Szepes-Váralja 1867.
Göllnitz Szepesm. 1866. 
Göllnitz Szepesm, 1867.

4*
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S zü le tés  h e ly e  és id e je

Szökésik Elek.......... Bártfa Sárosm. 1867.
Szilcz Ferenez...................... M. Póez Szabolcsm. 1866.

25 Zapalovics Bez^ő................... Eperjes Sárosm. 1868.
Zsarnovitzky Árpád.............. Tör.-Becse Torontóim. 1869.
Váczy Gida Eperjes Sárosm. 1867.
Weiss Adolf ........................  1 S.-A.-Ujhely Zemplém. 1868.

Magántanuló. Összesen: 28.
Dessewffy Albert .............. | Margonya Sárosm 1868.

"V. o s z tá ly .
Arden Ernő ........................ Calcutta K.-India 1867.
Balló Budolf ........................ Szt.-Miklós Liptóm. 1867.
Fekete Jenő ........................ Eperjes Sárosm. 1867.
Fest Lajos............................. Eperjes Sárosm. 1867.

5 Geiger Vilmos...................... Eperjes Sárosm. 1867.
Grossraann Sándor.............. Karácsonymező Sárosm. 1867.
Haitseh Dezső...................... Eperjes Sárosm. 1868.
Hegedűs Zoltán ................... Kun-Szolnok 1868.
Kardos Gyula....................... Eperjes Sárosm. 1866.

10 Kuizuer Gyula.......... Tállya Zempemplénm. 1866.
Kósch Sándor........................ Eperjes Sárosm. 1867.
Kotsch Jakab........................ Felka Szepesin. 1864.
Küry Albert . . Kun-Szolnok 1867.
Löffler Samu .. ....... Szt.-György Pozsonyin. 1864.

15 Ludmann Max Eperjes Sárosm. 1866.
Munk Lajos ........................ Eperjes Sáros 1868.
Novák Gyula........................ Czábócz Zemplén 1864.
Papp Sándor ........................ Eperjes Sárosm. 1868.
Péchy István........................ Száraz-Bő Hevesm. 1867.

20 Péczely Andor..................... Szántó Abaujm. 1868.
Bévay Géza............................. Eperjes Sárosm., 1868.
Sárossy Gyula........................ Köbölkút Biharra. 1865.
Sztodola Kornél................... Sz.-Miklós Liptóm. 1866.
Thomae A ladár................... 1 Szeben Sárosm. 1867.

25 Zsóry György........................ Kazincz Borsodra. 1868.
Valkovszky E d e ................... Varannó Zemplénin. 1866.
Wittchen Aladár................... 1 Bemete Szepes 1865.

Kimaradt: Összesen 27.
Csoháuy János ................... 1 Nánás Hajdúm. 1865.
Hauvay József ................... Bolajt Borsodra. 1865.
Kirchraayer Vilmos.............. 1 Palocsa Sárosm. 1868.

Magántanulók :
Bánó Aladár ........................ I Kükemező Sárosra. 1867.
Horváth Gyula....................... Eperjes Sárosm. 1861.



ÜST é  Tr

v i .

Születés helye és ideje

osztály.
Bálint János.......................
Desstffy László....................
Engländer Izidor..................
Fájd A ndor................ .

5 Friedmann Vilmos.............
Gábriel Arthur.....................
Geiger Simou.......................
Holzmaiin Lajos..................
Korossy Kálmán..................

10 Kováts Győző.......................
Kovátsi Sándor...................
Labatli József.......................
Landauer Annin..................
Marenesin Gyula................

15 Molnár Árpád.......................
Ráthonyi Sándor..................
Sauger Nándor.....................
Sarudy Vilmos.....................
Schwartz Armin..................

20 Schwartz Sámuel..................
Strauch Béla.......................
Szénássy Béla.......................
Szereday Károly 
Sztehló Gerő

25 Tuhy Dezső............................
Tahy Gyula........................
Ujváry Ödön......................
Zacher Lajos......................
Zuciiler Adolf......................

30 Zempliner Antal.......... .

Eperjes Sárosm. 1864. 
Gergelylak Sárosm. 1867. 
Pomikaly Sárosm. 1865.
Ulics Zemplénin. 1866.
Zamet Zemplénin. 1866. 
Holubka Cseborg. 1866. 
Karácsony mező Sárosm. 1864 
N. Kotesó Trencsén 1866. 
Ó-Béba Torontál 1866. 
Nyíregyháza Szabolcsin. 1867. 
B.-Gyarmat Nógrádm. 1866. 
Varannó Zemplénm. 1866.
Sz.-Fehérvár Fehérin. 1865. 
Radvány Sárosm. 1864.
Monaj Borsodul. 1864.
N.-Torna Ugocsam. 1866. 
Roskovány Sárosm. 1865. 
Szeben Sárosm. 1864.
Zsujta Abauj 1866.

. „ 1868.
Szeben Sárosm. 1866. 
Budapest Pestm. 1865. 
Csákány Abaujm. 1865. 
Eperjes Sárosm. 1865.
Kassa Abaujm. 1864.
Nyirjes Sárosm. 1865.
Nánás Hajdúm. 1866.
Eperjes Sárosm. 1865.
Kapi Sárosm. 1865.
Eperjes Sárosm. 1866.

Kimaradt: Összesen: 30.
Ungar Sándor......................  | Homonna Zemplénm. 1868.

Magántanuló.
Pap Kálmán........................  I Eperjes Sárosm. 1866.

"Vll. osztály.
Beriuger Károly. 
Ferenczy Sándor 
Grünfeld Ignácz. 
Krynäus Im re... 

5 Guttmann Ignátz 
Kolossy B éla... 
Kovácsy Endre. 
Krémer Sándor.

Eperjes Sárosm. 1865. 
Debreczen Hajdúm. 1865.
S.-Kellemes Sárosm. 1864. 
Szeben Sárosm. 1866. 
Csemernye Zemplénm. 1862. 
Iuilnás Sárosm. 1865.
Eperjes Sárosm. 1863. 
Lapispatak Sárosm. 1863.
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Lippai Sándor..........
10 Laisch Bél.............

Marschalko Dániel.
Nagy Kálmán.........
Neumann Rudolf__
Okályi Adolf..........

15 Philippi Aladár__
Rajner Béla...........
Rosenberg Adolf__
Sehön Ödön............
Siegelmann Vilmos,

20 Somka István........ .
Tóth Béla...............
Tóth József............
Uszlár O tto............
Zempliner Tivadar

25 Weber Antal..........
Windt A rthur..... 
Wirthschafter Márk.

Lorber Albert

Születés helye ós ideje

__ Miskolcz Borsodm. 1865.
__ S. A. Ujhely Zemplénm. 1863.

Szeben Sárosm. 1864.
Nánás Hajdú 1865.
Szeben Sárosm. 1864.

__  Váseez Liptóm. 1865.
__  Krompach Szepesm 1865.

Kerekrót Sárosm. 1866.
Abos Sárosm. 1964.
S. A. Ujhely Zemplénm. 1864. 
Lófalva Sárosm. 1864.
Eperjes Sárosm. 1865.
Makó Csanádm. 1865.
Makó Csanádm. 1867. 
Böhmischdorí Silézia 1864. 
Eperjes Sárosm. 1864.

__  Göllnitz Szepesm. 1862.
__  Eperjes Sárosra. 1865.
... i Telki-Bánya Abaujm. 1862.

Meghalt: Összesen: 27.
... i Muukács Beregra. 1863.

•V ili. osztály.

Auszterlitz M ó r.........
Buchsbaum Zsiga —
Frieder Mór ............•
Gründl Gyula............

5 Gutmann József.........
Hellner Sámuel .........
Hübschmann Bertalan 
Kirchmayer Gergely
Kuzraik Pál ..............

10 Lubik Imre ..............
Makutz Arthur .........
Mátray Ákos...............
Neumann Sám uel__
Reich Gyula ..............

15 Reich Jakab ............
Saguly János.............
Schulre Ottó ..............
Simko Ján o s..............
Sonnenschein Illés__

20 Weisel Sámuel .........

Kis-Mártou Sopronm. 1862. 
Varaunó Zemplénm. 1863. 
Varanuó Zemplénm. 1864. 
Bártfa Sárosm. 1863.
Eperjes Sárosm. 1865.
Eperjes Sárosm. 1864.
Csircs Sárosm. 1863. 
Szepes-Váralja 1864.
Eperjes Sárosm. 1864.
Szepsi Abaujm. 1863. 
N.-Mokra Máramarosm. 1864. 
Ér-Mihályfalva Biharra. 1864. 
Roskovány Sárosm. 1862. 
Eperjes Sárosm. 1865.
Eperjes Sárosm. 1863.
B. Csaba Békésm, 1864. 
Göllnitz Szepesm. 1864. 
Szt.-Mártou Turócz 1864. 
Boroszló János 1862.
Eperjes Sárosm. 1864.

Összesen: 20.



H) Nyilvánosan vizsgák a főgyhlnasiumlban.

1. A rendes félévi szigorlatok tartattak :
Az I. félévben január 23—31. II.^félévben jun/18—27.

2. Az érettségi vizsga a mult isk. év végén főtiszt. Ozékus István 
superintendens ur elnöklete alatt tartatott junius 30. és a következő jiapokon 
Jelentkezett a vizsgára 21 Vili. o. tanuló, a kik miután ̂ Írásbeli ^munkáikat 
előbb elkészítették, mindnyájan a szóbeli vizsgára bocsáttattak, kettő azonban, 
a vizsga előtt önkényt visszalépett, a többi 19 a vizsgát következő eredmóny-
nyel állotta meg :

1. Jeles osztályzattal 2
2. Dicséretes osztályzattal 6
3. Jó osztályzattal 5
4. Egyszerűen érettnek nyilváníttatott 1
5. Két hónapra visszavettetett 3
6. Az egész vizsgának ismétlésére utasittatott 2 

Az önkényt visszalépettek s a két hónapra visszavetettek a jelen 
isk. év elején tettélí[j a vizsgát. Nt. Novak Mihály lelkész ur elnöklete alatt, 
és pedig 1 jó osztályzattal a többi 4 egyszerűen érettnek nyilváuittatott.
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IV. Áttekintés a Collegium összes ifjúságának
létszámáról,

Az év elején beirottak születéshelyük megyéjére nézvo
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A b a u j ....................... i
1

1
1 1

3  1 6 2 1 S á r o s ........................
1 I 

1 2 6 , 6 1 1 1 1 4 4
A r a d .......................... j i

__ — i 2 S o p r o n  .....................  1— 1 — 1 1 2
Á r v a .......................... i 3 — — 4 S z a b o l c s .................. 1 3 3 3 10
B á e s .......................... — 1 — — 1 S z a t h m á r ............... 2 __ — 2

B é k é s .......................
__: — i 1 S z e p e s  .....................

T o r o n t á l ..................
9 2 7 21 3 9

B e r e g ....................... — 1 — 2 3 — 1 2 3
B i h a r ....................... — — 4 4 T r e n c s ó n  ............... — _ — 2 2

i _ __ 5 6 T u  ró  e z ..................... __ 1 1 1 3

C s a n á d  .................... — 2 2 l l g o c s a ..................... — — 2 2

F e h é r  .......................
__ __ — 1 1 U n g ........................... 2 — 2 4

G ö m ö r .................... 1 5 2  1 0 — 27 Z a la  ........................... 1__ — 1 1

H a j d ú ....................... — _ __ 5 5 Z e m p l é n .................. 3 2 2 8 3 3
H e v e s ....................... — 2 1 2 Z ó l y o m ..................... — 3 — 3
J á s z - K u n - S z o l n . . — 1 2 1 3  

' 1
E r d é l y ..................... — __ — 1 1

K o m á r o m .............. — — __ 1 G á c s o r s z á g ............ — 1 — — 1

L i p t o .......................... — 1 3 3 7 S z e r b i a  ..................... — ■— — 1 1

M á r m a r o s ............... — 1 1 1 2 S z i l é z i a ..................... — — — 1 1
N ó g r á d .................... 1 — — 2 i 3 C s e h o r s z á g ............ — 2 2

P e s t .......................... 2 1 1 1 3  7 O la s z o r s z á g  . . . . — 1 1 — — 1

P o z s o n y ................. — 1 — 1 > 1 K . I n d i a .................. — 1 1 1 1
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Reiratott az év ele jén ............................... 3 3 5 5 3 8  24 2 3 6 8
Évközben eltávozott.................................... 2 6 7 1 6 21
Meghalt 1 — 1 1 1 3
Második félévben j ö t t ............................... — 2 —  — 2
Van az év végén........................................ 3 0 51 3 0  23 5 3 4 6

Az óv ele- Ág. Ili tv. evang..................... 3 3 2 2
I I

38  12 0  1 2 1 3
Helv. hitv. evang.................... 6 —  J 23 2 9
Róna. kath................................ 13 -  i 31  I 4 4

tak vallásra Görög kath............................... 3 -  2 5
nézve Görög keleti............................. — 1 -  1 -  1 1

Izraelita.............................. - 10 —  1 66 76



V. Közös iskolai intézmények.

± . Taneszközök.
A) Collegiumi könyvtár. — Gyarapodott a lefolyt évben :

a) Vétel utján : 1. Középtan. taaáregylet közlönye. — 2. Magyar nyelvőr. — 3. 
Századok. — 4. Történelmi tár. — 5. Prot.egyh. és iskolai lap. — 6. Peter- 
manns geogr. Mittheilungen. — 7. PhilJ. Közlöny. —• 8. 1881. törvények.— 
9' Kossuth „Irataim“ 3 k. — 10. Baszel A. „A philol. törtönete.“ — 11.
Compilatae constitutiones. — 12. Term, tudományi társ. kiadványai. 1 k. —
13. Jahrbücher für Nationalökonomie. — 14. Magyar helységnévtár. — 15. 
Magy. tud. akad. könyvkiadó vállalat. 10 k.

b) Ajándékozás utján : 1. A magyar országgyűlés képviselőháza in
gyen küldte nyomtatványait. — 2. A magy. nemz. museum 1 k. — 3. Czó- 
kus István superint. 2 k. — 4. Franklin társulat 11 k. — 5. Lampel Bobért
17 k. — 6. Eggenberger 8 k. — 7. Schmideke 2 k. — 8. Zilahy 2 k. —
9. Dr. Szinessy 2 k. — 10. Mikolik Gyula tanár 2 k. — 11. Hörk József
tanár 1 k. — 12. A magy, tud. akadémiától 12 kötet, és 80 füzet. — 13.
Jovauovic Milán 2 k. — Ezenkívül számos isk. értesítő.

B) Szirmay könyvtár. — Gyarapodott vétel utján a következő művek
kel : 1. Érsek és Gruber Lexiconja 97,98 kt. — 2. Botanisches Jahrbuch V. 
VI. — 3. Wuttke Sittenlehre 2 k. 4. Bleek Einleitung in das neue Test. 1 k. 
— 5. Beyschlag Christologie 1 k. — 6. Erdmann Gescb. der Philosophie 2 
k. — 7. Hase Gnosis 2 k. — 8. Marci Krónika de gestis hungar. Weiland 
Grosser Handatlas. — Összesen 139 írt 12 kr. értékben.

C) Museumok. A természettaui museumnak Hellner Károly örökösei 
ajándékoztak egy rugony mérleget. — A termény tani museumnak ugyancsak 
Hellner Károly örökösei ajándékoztak két becses darabot, u. m. egy Scalaria 
nobilist és Osträa motleust — Kisteumacher Károlyné Budapesten ajándéko
zott 20 db. tropikus és 2 db. belföldi kitömött madarat a felállításra szük
séges állványnyal és üveghengerrel együtt. — Ezenkívül a terménytani mu
seum őre Húsz Armin tanár gyűjtött néhány lepkét és bogarat. —- Vétel 
utján a museumok nem gyarapodhattak, mivel a rendelkezésre álló összegből 
a tárgyak kellő elhelyezése czéljából szekrények szereztettek m. e. 100 frtnyi 
értékben.

D) A coll. rajzeszköz gyűjtemény gyarapodása. 1. W. Hermes. Systh. 
Zeichenschule: Köpfe u. Figuren“ 7 füzet 42 lap. — 2. W. Hermes „Zeichen- 
Lehrer“ 1 f. 4 lap. — 3. Koopmann „Figurenzeichnen 1 f. 8 lap. — 4. Ko-
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loter „Vorlagen zum Ornamenten-Zeichnen“ 5 f. 30 lap. — 5. Taubinger 
„Paterno’s systh. Zeichnensehale“ 36 lap. — 6. Taubinger „Studienköpfe 
nach Meistern u. Natur“ 12 lap.

2. T’estg'37-a,lsorla,t.
A testgyakorlat a főgymnasiumban és tanítóképző intézetben kötele

zett — a hittaniutézetben és jogakadémián szabad tantárgyként taníttatott, — 
téli selyiség hiányában az őszi és tavaszi hónapokban és pedig azon osztá
lyoknak, melyekben kötelezett tantárgy, hetenként 2 órában, az akad. hallga
tóknak egy órában. A gymu. osztályok 2—2 combinálva vettek részt, a gya
korlatokban, a tanitóképezdei ifjúság pedig együtt: — igy a beli órák 
száma 10.

3. Ooll. Ibv£a.rlr,o',vrlts-l2:ör.
Elnöke : Bancsó Antal theol. tanár. — Jegyző : Krámer Lajos III. é. 

theol. — Pénztárnok és előadó : Zempliner Tivadar VII o. t. — Könyvtár
nok : Schön Ödön VII. o. t. — Tagjainak száma volt 25, kik hetenként 2 
órában nyerlek oktatást. — Gyűléseinek száma 7.

T á p l x i t é z e t .

A tápintézet magában foglalja a convictust és alumneumot. A kettő 
közti külömbség csak abban áll, hogy az alumneuraban ebédre csak leves, 
hús és kenyér adatik, míg a convictusbau egy harmadik étel is talál táti k, 
különben pedig mind az étlap mind az ételeknek minősége és mennyisége 
egészen megegyező.

A múlt évi értesítőnkben közlött étlap ez évben is megtartatott ; e 
szerint adatott ebédie: leves különféle főzelékkel u. m. kétszer a héten 
rizskásával, egyszer tésztával, kétszer kölessel, kétszer darával ; továbbá min
den tagnak 14 dekagr. marhahús; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 
dekagr. pecsenye, a többi napokon pedig vastag étel, a hétfővel kezdve kö
vetkező sorban: paszuly, káposzta, savanyú lével készített burgonya, kuko- 
riczadara vagy köleskása, borsó darával vegyítve, tört burgonya és mindenkor 
egy negyed kenyér (21 dekagr.j. Vacsorára adatott a hétfővel kezdve követ
kező étel : tört burgonya, köleskása, borsó, paszuly, lúrós galuska, lencse, 
káposzta; azonkívül pedig kapott minden tag vacsorára is egynegyed kenye
ret (21 dekagr.)

A díjak voltak a következők : az alumneumi ebéd és vacsora díja 
félévre 35 í r t ; a conviclusi ebéd és vacsora díja félévre 31 f r t ; az alumneumi 
ebéddij félévre 13 frt és a convictusi ebéddíj szintén félévre 19 frt.

Az I. félévben részt vett a teljes convictusi ebédnél 69 tanuló, az 
alumneumi ebédnél 58, vacsoránál 91 ; a II. félévben volt a tagok száma a



convietusi ebéduél 60, az alumueuini ebéduél 59, vacsoránál 76. — Összes 
száma azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben részesültek, volt 131 ; ezen 
szám az egyes osztályok közt így oszlik meg :

50

elemi I II III IV V VI VII VIII theol. jog sem.
3 8 5 8 12 7 7 9 9 17 9 37

Vallásfelekezetek szerint pedig : ág. hit. helv. h. kath. izr.
107 9 6 9

vagy százalékban kitéve . ■ • . . 81,7 6 8 4.g 6.8
A viszonyt nézve, melyben a Collegium egyes intézeteinek rendes

hallgatói a tápintézet jótéteményét igénybe vették, azt találjuk, hogy a tápin- 
tózetbe járt a hittanhallgatóknak 51.,%, a jogakad. polgárainak 16-5°/0, 
a a seminaristák 97.4 a gymnasiumbelieknek 293°/0. — A gymnasium 
egyes osztályait tekintve pedig következő volt a viszony: a tápiutézetekbe 
járt az I. osztálynak 21.tí százaléka, a II. osztálynak 19.2%, a III. osztálynak 
25°/u, a IV. oszt. 43°/0, az V. oszt. 23 s°/0, a VI. oszt. 22.6%, a VII. oszt. 
32.j0/0, a VIII. osztálynak 45°/0.

Díjtalanul láttatott e l: egyszerű ebéddel a két senior; teljes ebéddel 
és vacsorával az oeconomus, á három portán szintén ingyen ellátást és 
szállást nyert az egész éven át. — Az alumneumi ebéddíj teljes vagy rész
beni elengedésekben részesült azonkívül 10 thiologus, 1 jogász, négy Vili. 
oszt., öt VII. oszt., két VI. oszt., egy IV. oszt. két III. oszt., egy II. 
oszt., két I. oszt, három seminarista és kivételesen egy elemi osztálybeli 
tanuló, az egyházkerülettel történt megegyezés folytán a Collegium részéről 
ingyen ebéddel láttatott el az első félévben 7 seminarista, a második félévben 
6 seminarista. Mindezen elengedések tesznek 824 írt 50 krt.

A tápintózet bevételei: 1., a tőke kamatjai ; 2., a tagok által befize
tett tápdíjak., 3., supplicatio, mely czimen 1881/2-ben befolyt 1082 frt 67 
kr. 4., ajándékok, jelesül : a templomi perzselyből 3 frt 26 kr, a helybeli 
takarékpénztár adománya 25 frt ; helybeli pártfogóktól névnapi köszöntések 
alkalmával 19 frt 25 k r ; összesen 47 frt 51 kr. — A nagysárosi műmalom 
ajándékozott a kanxcsonyi ünnepekre 1 zsák búzalisztet. Miudezen ajándékok
ért hálás köszönetét mondunk a nemeslelkü jótevőknek. — A Ganczaugh 
József-fóle alapítványból József napján az alumneumi ebédhez járó tanulók 
ez évben is megvendégeltettek. — A kiadás az 1880/a, isk. évben volt 
7061 frt 25 kr.

A tápintézetbe való felvételnek módja és feltételeire nézve követke
zőképen intézkedik a tápintézeti szabályzat.

Az álumneumba úgy, mint a convictusba felvétethetik vaUáskülömb- 
ség nélkül minden rendes hallgató vagy tanuló.

A már fentebb kitett djjak u. m. az alumneumi ebéd és vacsora díja 
25 frt a convietusi ebéd és vacsora díja 31 írt., az alumneumi díja 13 frt,
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a convíctusi ebéd díja 19 írt — a félév elején a belépéskor élőre fizetendők. 
A 70 krnyi beiratási díj egy isk. éven belül csak egyszer fizettetik.

Jó erkölcsi viseletű, jó előmenetelő s szegény protestáns (ágostai v. 
helv. hitv.) tanulók a következő külön jótéteményekben részesülhetnek :

Egy oeconomusi s három portánsi teljesen ingyenes convictusi hely 
(ebéd, vacsora s esetleg szabad lakás is ) ; — kötelezettségekkel jár. Két seniori 
tiszt alumneumi ingyenes ebéddel. E helyekre a tápintézet gondnokánál sze
mélyesen kell jelentkezniök az azokra pályázóknak.

Tápintézeti külön kötelezettségek nélkül elengedhető :
Tíz tanulónak az alumneumi ebéd egész díja
Húsz tanulónak az „ „ lél díja
Húsz „ „ negyed díja
Az elengedésekért a folyamodások az első félévre őszszel a rendes 

felvétel utolsó napjáig, a 2-ik félévre január 25 ig bezárólag a tápintózet 
gondnokánál nyújtandók be ; e határidőn túl benyújtott kérelmek tekintetbe 
nem vétetnek. A folyamodásokhoz a megelőző félévről szóló isk. bizonyítvány 
s szabályszerű szegénységi bizonyítvány csatolandó ; e csatolmányok az inté
zet előtt még ismeretlen folyamodók részéről okvetlenül megkivántatuak. — 
Engedményekért folyamodók folyamodásuk elintézéséig tényleg fel nem vétet
nek; az engedményen felüli díjrészlet a felvételkor okvetlenül lefizetendő. A 
fizetési határidő elhalasztását kérelmező folyamodványok tekintetbe nem 
vétetnek.

Levélheti megkeresésekre a Collegium igazgatósága vagy a tápintézet 
gondnoka ad bővebb felvilágositá^..

5 .  A d o m á n y o k .

1. A jogakadémiára adakoztak: Loisch Ede 25 fr t; br. Prónay
Dezső 100 f r t ; dr. Győry Elek 200 frt ; Beliczay Béla 5 f r t; Beliczay Jónás
5 f r t ; Falvay Antal 1 f r t ; Mikolik Kálmán 1 f r t ; Lux Ede 1 f r t ; Batizfalvy
István 1 frt; Schranz János 1 frt; dr. Scholtz Ágost 1 frt; Báth Arnold
1 f r t ; Győry Vilmos 1 frt ; Tóth Gáspár 1 frt ; Jákobéi József 1 f r t ; 
Doleschall Samu 1 frt; Fröhlich Róbert 1 frt, Simon Dezső 4 fr t; Frits Hugó 
4 frt; Majer János 12 frt; Radvánszky Károly 50 frt ; Hlatky Márton 3 f r t ; 
Krajcsovics Lajos 10 frt, Rock Gyula 10 frt.

2. Gymnasiumra: dr. Bartsch József 10 frt; Loriseh Ede 25 frt; 
Eperjesi takarékpénztár ösztöndíjakra 40 frt; Lehoczky István 10 frt; Alexy 
Albert 10 frt; Burkhardt Konrád 5 frt 30 k r .; dr. Duka Tivadar 25 frt.

3. Collegiumra: dr. Vécsey Tamás 201 f r t ; Ujházy József hagyo
mányozott végrendeletileg 10000 frt, Ujházy Árpád-féle alapítvány czim alatt. 
Fogadják ez úttal is a t. ez. adományozók a Collegium legforróbb köszönetét.



VI. Ösztöndíjak és elengedések.
±. Ösztönd-Ijsüs, prämivLmok.

a) Egyetemes természetű ösztöndíjt élveztek : Mária Terézia alap
iéi : Kovaliezky Elek és Kiinger Anlal joghallgatók. — Jettim-alapból: 
Nemes Károly theol., Furmann István jogh. és Saguly János VIII. 
o. t. — BeSán József-féle alapból: Meczner Sándor III. o. t. — Róth-Te- 
lelcy alapítványból: Francz Vilmos, Mayer Endre, Nemes Károly, Chotvács 
Pál, Szontágh Sándor, Trompler Ernő, Szlabey Mátyás, Zathureczky Kornél 
hittanhallgatók; — Kíszelly Kálmán, Kakusz Béla, Pálka Kálmán joghallga
tók és Saguly János VIII. o. t.

A Szartory-féle családi ösztöndíjat élvezte Sárossy Gyula V. o. t. — Ezen 
egyetemes természetű ösztöndíjak összege : 1524 írt.

b) A helybeli magyar-német ev. egyház által osztatni szokott ösztön
díjakban részesítettek : Schicartz-féle alapból: Bortnyik György és Ivárgh 
Mátyás hittauhallgatók. — Löffelholz-féle alapból: Sztehló Gerő VI. és Lud- 
maun Max V. o: t. — Holeganz-féle alapból : Friedrich Zsigmond IV. o. t. 
Összesen : 143 írt. 52 kr.

c) A Collegium rendelkezése alatt álló alapokból ösztöndíjt élveztek :
1. Schvartz-féle ö. d. Szlávik Mátyás hitjelölt a hallei egyetemen.

Krámer Lajos hittanh.
d. Dendely Sámuel hittanh. és Schulze Otto

V ili

2. Pauer-féle ö. d.
3. W'agner-féle ö. 

o. tanuló.
4. Bánóczy-féle ö. d. Szanitter Kornél I. o. t.
5. Roslcoványi-féle ö. d. Balogh Farkas, Bohus Pál, Kübechder Al

bert hittanhallgatók. — Philippi Aladár VII., — Marentsin Gyula VI., — 
Kuizner Gyula V., — Hlaváts Gyula IV., — és Peschkó LászlóII. o. tanulók.

6. Szontágh-féle ö.d. Sarudy Vilmos VI. és Haitsch Dezső V. o. t.
7. Sárossy-féle ö. d. Lipták János tan. képezd. — Tahy Gyula IV. 

és Fekete Jenő V. o. t.
8. Elementisz-féle ö. d. Buzágh István, Lipták Tivadar és Zimmermann 

András hittanhallg.
9. Eux-féle ö. d. Kotsch Jakab V. o. t.
10. Ujházy-féle ö. d. Szumrák Károly és Strauch Gyula t. képezd. 

Okályi Adolf VII. és Strauch Béla VI. o. t.
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11. lieczer-féle ö. d. Fürst János és Péter János tan. képezd.
12. Mélczél féle ö. d. Chalupka Bezső IY. o. t.
A takarékpénztári piämiumot nyerték: Droppa Miklós Horovitz 

Imre II-, Horovitz Arthur III- és Koch Ervin IV. o. tanulók. — Végül Ma
yer Endre és Nemes Károly hittanhallgatók a gymnasiumbau teljesített he
lyettesítő oktatásért elismerésül 20—20 frtnyi jutalomban rószesittettek a Bá- 
nóczy-fóle ösztöndíjalapból. — Összesen : 425 írt 17 kr. A coll. ifjúság által 
élvezett ösztöndíjak fő összege : 2092 frt 69 kr.

2. Tsiin.d-íjelerLgred.ésels:.
a) Hittanintézetben : Bohus Pál és Kozlay Józsefnek az egész évi 

tandíj, Szklenár Sándornak a félévi tandíj.
b) Jogakadeiniában : az egész évi tandíjnak 3/4-ed része: Gallér Já

nos, Néma Eduárd, Souueuscheim Simon és Vas Géza joghallgatóknak, — az 
egész évi tandíj fele : Müller Bertalan, Pálka Kálmánnak, — az egész évi 
tandíj 1li része : Bauer Ignátz és Tornay Károlynak, — az egész évi tandíj 
1IS része Rácz Ernő és Winkler Adómnak.

c) Fögymnasiumban : Az egész évi tandíj Lubik Imre VIII. o. tanu
lónak. — Az egész évi tandíj 3/4 része Szanitter Kornél I. o. tanulónak. — 
Az egész évi tandíj fele : Buxbaum Zsigmond VIII.-, Makucz Arthur VIII-, 
Loisch Béla VII-, Zempliner Tivadar VII-, Zempliner Antal Antal VI-, Kotsch 
Jakab V-, Hlavács Gyula IV-, Haas Dávid III-, Meczuer Sándor III-, Rosen- 
feld Sándor III-, Oberländer Zsigmond II. o. tanulóknak. — Az egész évi 
tandíjnak */4 része: Guttmann József VIII-. Simko János VIII-, Sarudy Vil
mos VI. Molnár Áipád VI-, Stark Vilmos IV-, Stark János III. o. tanulók
nak. — Taudíjelengedések összege : 347 frt 50 kr.

3- Tá.pd.íjeleng'sd.ésels:.
Ezek a tápintézetről szóló fentebbi jelentésben foglaltatnak.



VII Figyelmeztetés,
A jövő isk. évre a beiratások a főgymnasiumban és tan. képző inté

zetben szept. 1—4-ig a hittanintézetben és jogakaderniábau szept. 1—8-ig 
tartanak. Későbben jelentkezők csak elkósésüket igazoló bizonyítványok és fo
lyamodvány alapján vétethetnek fel.

A behatásokat megelőzőleg aug. 30 és 31-ik napjain tartatnak a fel
vételi, javító és esetleg a magán vizsgák. Felvételi vizsgát tartozik tenni min
den a gymn. I. osztályba lépő tanuló, mely vizsga díjtalau, ha a felvétetni 
kívánóknak a 4-ik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk van, kűlömben a 
vizsgáért díj fizettetik. A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatták s 
magán vizsgát akarnak tenni, azok a megelőző osztályról szóló hiteles kielé
gítő bizonyítványon kívül tartoznak hozni múlt évi hol-tartózkodásukat igazoló 
községi bizonyítványt.

A tanítóképző intézetbe azon ág. hitv. ev. tanulók vétetnek fel, 
a kik 4 gymn. vagy 4 reáliskolai osztályt kielégítő eredménynyel végeztek s 
ezt hiteles isk. bizonyitványnyal igazolják, s egyszersmind egészséges, ép test- 
szerkezetüek, a mit orvosi bizonyitványnyal kell igazolniok. — A kik jótéte
ményben kívánnak részesittetni, azok folyamodványaikat a fentebb említett 
iskolai és orvosi bizonyítvány kíséretében aug. 15-ig tartoznak megküldeni a 
Collegium igazgatójának.

A tápintézetbe való felvételre nézve útbaigazítást nyújt a tápintózet- 
ről szóló fentebbi jelentés.

Nem mulaszthatjuk el végül azon óhajtásunknak nyilvánítását, hogy 
a t. szülők, illetőleg maguk a tanuló ifjak az igazgatónak előleges megkérde
zése és tanácsa alapján fogadjanak szállást, miután a gymn. tauulóra nézve 
nagyon szükséges hogy a háznál is kellő felügyelet és gondviselés alatt legyen.

Kötelességünknek tartjuk végül a t. szülőket, illetőleg az ifjakat figyel
meztetni, hogy a kiknek a lefolyt évről, vagy épen régebbi évekről iskolai 
tartozásuk vau, azok semmiesetre sem vétethetnek fel az intézetbe addig mig 
e tartozásukat nem törlesztik.








