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E L Ő S Z Ó .

A Collegium 188%-ik isk- évi története,

Mint joggal mondhattuk az 188® 6-ik iskolai évről múlt évi 
értesítőnkben, hogy az örökké emlékezetes lesz az eperjesi ev. kér. 
Collegium életében, úgy méltó joggal és talán még inkább mond
hatjuk azt az 188 ®/7 -ki isk. évről, tekintve az abban előfordult 
részben örvendetes, részben szomorú eseményeket.

Hiszen ezen évben lett tényleg befizetve a Collegium pénz
tárába a Rochlitz Gyula nagyszerű alapítványa, a 30.000 írt, 
ezen évben lett tényleg befizetve a Jelenik-Almásy István alapít
ványa 10.000 írttal, ezen évben lett tényleg utalványozva coll. 
fogymnasiumunk javára az államsegély 8700 forintban, ezen évben 
lett keresztülvive a Collegium csatornázása és új felszerelése.

De fájdalom — ez évben nagy csapás is sújtott bennünket: 
ez évben égett le a Collegium : azonban — hála Istennek — ez 
évben épült fel újra, ez évben építtetett ki, úgy hogy most szebb 
mint valaha volt, szebb mint azt őseink képzelték. Míg utóbbi 
években ki nem épített állapotában a város egyik nem épen díszes 
épülete volt, most kiépített állapotában nagyszerű nagytermével, 
szép kettős homlokzatával, faoade-jával, ragyogó, czikkezett vaspléh- 
fedelével, kívülről a város egyik legszebb, ragyogó ékessége, első 
rangú épülete, — s belülről megszaporodott, czélszerű, a kor igé
nyeinek megfelelő tantermeivel, helyiségeivel, felszerelésével stb., 
valóban egy a kor kivánalmainak magaslatán álló — iskola.

De m i n d e z  c s a k  ú g y  l e s z  v a l ó b a n ,  ha hazai s külö
nösen protestáns tanügypártoló közönségünk továbbra is kegyesen 
segélyezni fogja törekvéseiben; mert különben ezen kegyes segé
lyezés nélkül alaptőkéinek kamatait az építés költségeinek fede
zésére lenne kénytelen lekötni hosszú éveken át, lekötni pedig 
szellemi szent érdekeinek nagy kárával, további fejlődésének aka-
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dály ozásával, tanárai méltányos igényei kielégítésének elhalasztá
sával, esetleg valamelyik intézete életbe vágó szükségleteinek ki 
nem elégítésével. — A tűzkárbiztosítási teljesen kifizetett összeg 
7500 irtot, a gyűjtés eredménye 7400 irtot tévén, az összes szük
ségletre még 15.000 frt hiányzik, ezt pedig mivel meg volt kész
letünket, a Rochlitz-alapítvány kamatait, az év folyama alatt 
az egyes tantermek jobb fölszerelésére fordítottuk, a mi 2583 írtba 
kerü lt; másrészt a Collegium csatornázására, ezen egészségügyi 
szempontból olyannyira fontos munkálatra (mely keresztül is vi
tetett) használtuk fel, a mi 1249 frt 19 krba került, — saját meg
lévő tökeinkből kellene fedeznünk s Collegiumunk könnyen úgy 
jarhatna, mint egy szépen kiépült malom, melynek egyik vizet 
adó erét fogják el.

Ugyanis a tűzvészt követő második napon coll. állandó vá
lasztmányi gyűlés tartatott, melyen egy építészeti (az építésre) s 
egy irodalmi (a gyűjtésre) bizottság lett választva. Ezen bizottságok 
a legnagyobb buzgósággal oldották meg feladatukat. (Tagjaik so
rából kiválólag felemlítendők Bielek László és Raisz Ede pártfogó 
tagok). Az építés és épület-javításra nézve a bizottságok ajánlata 
folytán megkötött szerződések értelmében: 1. A coll. épület fedél
székének ácsmunkája, vállalva Neuschloss Károly és fia budapesti 
czég által 4400 frt. 2. A fedélszék horganyozott pléh vei való be
fedése s ugyanilyen lefutó csövekkel való ellátása vállalva a Schlick- 
féle vasöntöde budapesti részvénytársaság által 5072 frt. 3. Az 
összes kőmives-munka (kivéve a nagy termet) anyaggal együtt 
vállalva Schmidt és Kollacsek kassai építészek által 12.689 frt 
35 kr. 4. A másodemeleti nem rég épített új termek víz által 
megrongált'mennyezeteiért vállalva Neuschloss K. és fia budapesti 
czég által 825 frt. 5. A nagy dísz- és egyszersmind könyvtári 
terem tönkrement mennyezetének teljes lehordása és újraépítése vál
lalva Gerster Béla, budapesti műépítész által 6000 frt. 6. A col
legium! épületnek tartós befestése vállalva Gratzl András által 
341 frt 20 kr. és 7. az alátámasztások, dúczolások költségei 342 frt, 
az összes kiadás tehát 29.669 frt 55 kr. Ezt ha egybevetjük a 
meglévő összeggel, kerekszámmal 15.000 forintnyi a hiányunk, a 
szükségletünk.

Mint őseink, mi is jóakaróinkba, barátainka, nagylelkű kegyes 
pártfogóinkba vetett bizalommal fogtunk a munkához, a kiépítés
hez s hiszszük hogy nem csalatkozunk!
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Ä Collegiumban előfordúlt nevezetesebb esemenyek a következők:

1. Még a múlt 188f,/6-ik iskolai év végén 1886. jun. 24-én 
meghalt Haitsclx Lajos, gymn. szakképzett buzgó tanár. Temetése 
1886. jun. 26-án d. u. 5 órakor tartatott, a midőn is a Collegium 
elé hozatván tetemei, a Collegium és a kartársak nevében búcsú
beszédet mondott felette Hörk József, collég, igazgató. A sírkert
ben az ifjúság nevében Hlavács Gyula VIII. g. o. t. költeményével 
elbúcsúzott tőle Friedrich Zsigmond VIII. g. o. t.

2. 1886. szeptember elején megkezdték működésöket Serédi 
Péter és Szutorisz Frigyes újon választott gymnasiumi és Csengey 
Gusztáv újon választott theológiai tanárok, kik azóta mindanyian 
buzgóan és közmegelégedésre jártak el hivatásaikban és kifogás- 
talanúl teljesítették tanári kötelességeiket.

3. 1886. szept. 8-án „Emlékünnepélyt“ rendezett a Collegium 
a coll. nagyteremben Jelenik-Almássy István volt coll. helybeli 
jeles felügyelő és Rochlitz Gyula nagylelkű coll. pártfogó emlé
kezetére, mely ünnepélynek sorrendje a következő volt:

1. „Hymnus.“ Énekelte az „Eperjesi Dalegylet“.
2. Emlékbeszéd Rochlitz Gyula felett, dr. Schmidt Gyula, coll. 

helyb. felügyelő és országgyűlési képviselőtől.
3. Rochlitz Gyula emlékezetére. Költemény. Előadta szerzője : 

Zúz Pál, III. é. theologus.
4. Emlékbeszéd Jelenik-Almássy István felett, Hörk József, 

coll. igazgatótól.
5. Jelenik-Almássy István emlékezetére. Költemény Hlavács 

Gyula I. é. joghallgatótól. Előadta: Kovácsy Sándor II. é. 
theologus.

6. „Szózat.“ Énekelte az „Eperjesi Dalegylet’4.
Az ezen igen fényes nagy közönség előtt megtartott sikerült 

ünnepélyen mondott beszédék és előadott költemények azóta külön 
füzetben, nyomtatásban is megjelentek.

4. 1886. szept, 19-én temettetett, el Mogyoróskán saját bir
tokán Benczúr József, egykor jeles coll. tanár. Búcsúbeszédet mon
dott felette Hörk József coll. igazgató. Énekelt a tanítóképző-in
tézeti dalkar. Benczúr József alapítványt tett (egy takarékpénztári 
részvény) egy szegény, szorgalmas, jó igyekezetéi s jó maga vise
letű theologusnak adandó ösztöndíjra, mely az 188%-ik isk. év
ben lesz folyóvá téve, Aldassék emlékezete!
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5. Az 1886. okt. 13. s k. napjain megtartott ev. egyetemes 
gyűlésen az ev. Tiszaker. collegiumi hittanintézetének szervezete 
jóváhagyatott s az ez által kiállított bizonyitványok olyan egye
temes érvényüekké tétettek, mint az ev. egyetemes theologiai aka
démia (Pozsonyban) által kiállított bizonyitványok.

6. 1886. okt. 18. 41,021. sz. a. ns Szieber Ede besztercze- 
bányai (most kassai) tankerületi főigazgató úr ló'n kinevezve a 
coll. főgymnasiumhoz kormányképviselőül.

7. 1886. decz. 28-án lemondott a coll. gymnasium egyik jeles, 
szakképzett, általánosan szeretett, buzgó tanára Albert József, mi
vel a pozsonyi lyceumhoz nyert meghívást. Eltávozása folytán 
(1887. jan. 23-án) Nősz Gusztáv okleveles tanár választatott meg, 
ki azóta buzgóan, közmegelégedésre és kifogástalanul teljesíti ta
nári kötelességeit s tölti be hivatását.

8. 1887. jan. 12-én részt vett a coll. tanári kar Lasztókay 
László kir. kath. fó'gymn. tanár 25 éves tanári jubileumán. (Ké
sőbb 1887. febr. 15-én pedig temetésén.) A jubileum alkalmával 
Lasztókay Lászlót, a Collegium egykori jóravaló tanítványát, Hörk 
József coll. igazgató üdvözölte.

9. 1887. január 20-án (és 1887. február 7-én 5501. sz. a.) 
37,119. sz. a. kelt a m. k. vallás- és közoktatási Minister úr () Ex- 
cellentiájának azon rendeleté, mely szerint 0  Excellentiája a 
coll. íőgymnasium összes tanárainak tanítási jogát a főgymnasium- 
ban részint a törvény (az 1883-ki XXX. törv. ez. 29. §-a), részint 
okmányaik alapján elismerte, megerősítette.

10. 1887. febr. 2-án 48.766. sz. a. kijelentette Trefort Ágoston 
úr 0  Excellentiája, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi Minister: 
miszerint a collegiumi főgymnasium államsegélyben való részesí
tése iránt létrejött szerződést elfogadja.

11. 1887. febr. 17-én a coll. kér. tanitóképzőintézet ügyeinek 
fejlesztése czéljából megjelent személyesen Eperjesen az ev. Tisza- 
kerület általánosan tisztelt, szeretett, jeles főpásztora, főtisztelendő 
Czékus István püspök úr.

12. 1887 márczius 30-án 8305. sz. a. a m. k vallás- és köz- 
aktatásügyi Minister Trefort Ágoston úr O Excellentiája utalvá
nyozta a coll főgymnasiumnak szóló 8700 frtnyi államsegélyt,

ely két félévi előleges részletben lesz fizetendő.
13. 1887. ápr. 27-étől taggyűjtések folynak a Collegiumban 

„Magyar protestáns tudományos irodalmi társaság“ javára.

m
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14. 1887. május 6-án. B o r z a s z t ó  s z e r e n c s é t l e n s é g .  
T ű z v é s z .  Délelőtt 10 óra után kigyuladt Hortulányi J. háza 
az Árok-űtczán s orkánszerű viharos szélben elkezd égni a város. 
Az Árok-útezáról a Fő-űtcza hátsó, majd főépületeire s azokról a 
Fő-utcza keleti (túlsó) oldalára, pár perez múlva innen a Magyar- 
útezára, Új-útczára, a temetőközre, a temetőre s fel a Felső-külváros 
szélére terjed a tűz. — Az útezákon földig láng, fekete fojtó füst. 
A Fő-útcza legszélesebb helyén a kő-vízmedencze kürülálló gesz
tenyefák égnek le. Víz kevés. Embert, ki másnak segíthetne a 
katonaságon s diákságon kívül nem kapni. - -  A n a g y  t űzv i -  
l i a r h a n  m e g g y  ú 1 o 11 az e v. t e m p l o m  t e t ej e, e t t ő l  a Col 
l e g i u m  f ede l e ,  — s m o s t  t ű z  t e n g  e r  b e n  á l l o t t  a 
C o l l e g i u m .  A rettegés órái következtek. A coll. igazgató, Hörk 
József, bár maga is veszélyben otthon, hol csak derék hittanhall
gatóink mentették meg a nagy kártól s a coll tanárok: Szutorisz 
Frigyes, Klein János, Nősz Gusztáv, Mayer Endre és Húsz Ármin 
segítettek a Collegiumban lakó Hazslinszky Frigyesnek a Collegium 
őrzésében, mentésében és a collegiumi szolga fáradhatlanűl dol
gozott. Mikor mindezek kifáradtak, Hörk József s Rödler Ágost, 
katonaságot szerzett s éjfélig ellenőrizte a bajt. Éjféltől reggelig 
a derék Rödler. Ágost (coll. pártfogó) őrizte a Collegiumot. A ta
nárok közül három károsult tetemesebben a tűz által s valamennyi 
mentéssel volt elfoglalva.

A borzasztó szerercsétlenségben, melynek több halottja és 
súlyos sebesültje volt, azon végtelen szerencsével bírt a Collegium, 
hogy t a n u l ó - i f j ú s á g á b ó l  e g y  sem v e s z e t t  el, e g y  sem 
s é r ü l t  m e g  v e s z é l y e s e n .

A tanítást a szokott időben folytatni lehetett. Azonban alig 
volt vége a tűznek, jött a 4hetes eső képében a víz. A falak re
pedezni kezdettek, a pusztán álló födényzetek átáztak, a könyv
tári nagy díszterem tűzben meghajlott vasgerendái sülyedezni 
kezdettek s veszélyesekké lettek. Kitűnő szakértőink s különösen 
a jeles helybeli kir. főmérnök Raisz Ede úr tanácsa szerint lön 
minden intézve; végül azonban egész erővel megindúlt az építés 
s lehetetlenné Ion a folytonos eső által különben is megrongált 
városban tovább tartani az ifjúságot s folytatni az iskolai évet és 
azt máj. 16-án csak rövid időre s majd a főtisztelendő püspök iír 
Czékus István 1887. máj. 23-án 1112. sz. a. kelt és a nagymél
tóságú m. k. vallás- és közoktatásügyi Ministerium 1887. május 
31-én 21.566. sz. a. jött engedélye alapján végleg befejeztük.

b
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15. 1887. máj. 28-án 19.679. sz. a. Trefort Ágoston, m. k. 
vallás- és közoktatásügyi Minister úr 0  Excellentiája 1000 frtnyi 
segélyt kegyeskedett utalványozni a tüzkárosúlt Collegiumnak.

16. 1887. jun. 30-án újólag megjelent Eperjesen az ev. Tisza- 
keriilet szeretve tisztelt főpásztora főtisztelendő Czékus István püs
pök úr, még pedig ezúttal a hittanintézetben tartott szakvizsgá 
latok elnökéül.

-

A mi a Collegium minden évben előforduló, szokott élettüne
teit illeti, arra nézve megjegyezzük, hogy a felvételi és javító 
vizsgálatok 1886. aug. 30., 31-én megtartatván, a főgymnasinmba 
és a tanitóképzőintézetbe felvétetni óhajtók szept. 1—4. napjain, 
a hittan- és joghallgatók szept. 1 8-ig beíratván, szept. 5-én d. e. 
11 órakor Hörk József, coll. igazgató évnyitó beszéde mellett meg
tartatott a c o l l e g i u m i  é v n y i t ó  ü n n e p é l y .

A collegiumi é v z á r ó  ü n n e p é l y  május 27-én d. u. 3 órakor 
tartatott az ev. templomban, ezen ünnepélyen elbocsátó-évzáró 
beszédet mondott Hörk József coll. igazgató.

Végül megemlítjük, hogy Collegiumunk ez évben is megtar
totta az ősi kegyeletes szokást, a mennyiben őszszel a reformátió 
emlékünnepével kapcsolatban okt. 30-án és tavaszszal május 18-án 
az úgynevezett „ D e p r e c a t i ó t “ ünnepelte, a midőn is a colle
giumi confirmált protestáns ifjak az úr vacsorájában részesítettek. 
A tanári kar részéről mindkét ízben Hörk József collég, igazgató, 
az ifjúság részéről okt. 30-án Okályi Adolf, IV. é. theol. és 
május 18-án Zachar Sámuel, III. é. theol. tartott alkalmi beszédet.



Az 1887. évi május 6-iki tűzvész által elhamvasztott Collegium- 
épület helyreállítási költségeinek fedezéséhez járultak:

1887.
Máj. 9. Dr. Yécsey Tamás, egyet, tanár B u d ap es ten ....................50 frt

„ 10. Dr. Lorencz Gyula, Nagy-Kálló ..............................  10 „
„ 13. Lányi Gyula, Jó z sa ......................................................................100 „
„ 13. Kalmár Ákos. VIII. g. oszt. növ.............................................  10 ,
„ 13. Sréter K l á r a ........................................................................... 1 „
„ 13. Brujmann V i lm o s .................................................................. 3 „
„ 13. Sztorkay András   3 „
„ 13. Értei J ó z s e f ...........................................................................  2 „
„ 13. Zennovitz G u sz tá v .................................................................  2 „
„ 14. Mieske Gusztáv, VIII. gymn. oszt. növ..................................  5 „
„ 14 Urban Adolf főesperes H anusfalván.................................... 5 „
„ 15. Vandrák Gyula I g l ó n ............................................................ 5 „
„ 15. Dr. Hrabéczy, ezredorvos Z o m b o rb an ...............................  5 „
„ 15. Kirchmayer Vilmos, VIII. g. növ.................................. ..... . 15 „
„ 15. VII. bányavárosi takarékpénztár Göllnitzbánya . . . .  10 „
„ 15. Debreczen sz. kir. város ta n á c s a ............................................. 150 „
„ 15. Stadler Lajos S o p ro n y b a n ............................................  . 50 „
„ 16. Mátray István, gyógyszerész Ér-M ihályfalván...........................25 „
„ 16. Ér-Mihályfalvi közb irtokosság ....................................................25 „
„ 16. Bánó József O sztropatakon................................................... 50 „
„ 16. Biélek L ászló ................................................................................ 100 „
„ 17. 159. sz. ív. Dcssewffy Pál M argonyán ......................................50 „
„ 17. Dietz Gusztávné....................................................... ..... . . 10 „
„ 17. Keczer Miklós, coll. fe lü g y e lő ..................................................100 „
„ 18. 197. sz. ív. Dr. Vályi János, gör. k. püspök Eperjesen . 100 „
„ Sztarzeczky k a n o n o k ...........................................................  2 „
„ Dr. Mihalics „   2 „
„ Sztempak „ ...........................................................  1 »
„ Kotradow Mihály „   2 „
„ Rojkovits István „   2 „
„ Sass Bertalan „ ............................................................ 1 »

b*
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Breznyik János gyűjtése:

Máj. 18. 41. sz. ív. Breznyik János, selmeczi lyc. igazgató20 frt 20 kr., Ki
rály Ernő 5 frt, Sulcz Endre 2 frt, Havatsck András 2 frt, Jezsovits Károly 
2 frt, dr. Csérey Adolf 2 frt, Osztroluczky Gyula 2 frt, Micsinay Samu 1 frt, 
Moesz Géza 1 frt, Oszvald Károly 2 frt, Tibély Ágoston 2 frt. Farbaky István 
15 frt, Wankovits Lajos 10 frt, Ioerges M. 2 frt, Marschalko Gyula 2 frt, 
Hornyanch István 2 frt, Dimak J. E. f frt, Baumerth D. 1 frt, Barits G. A. 
1 frt, Privitzky B. 2 frt, Sammel A. János 1 frt, Krausz W. G. 2 frt, Waigel 
János 1 frt, Pisckl Samu 1 frt, Hendel Vilmos lelkész 5 frt, Oilik Pál 5 frt, 
Kachelmann 10 frt, Fizély Károly 3 frt, Eisele János 1 frt, Eisele Zsuzsana 50 kr. 
Bogya Mihály 1 frt, Margótsy János 2 frt, Cerwa Vilmos 50 kr., Knezko Lajos 
1 frt, Gaitner és Tibély 12 frt, Szloboda 1 frt, Sztankay Ferencz 5 frt, 
Bernhardt 2 frt, Gercso János 1 frt, Soltész 5 frt, Hrencsík Karoly leik. 1 frt, 
Almán D. 50 kr., Kacheimann Gáspár 1 frt, Bellus János 2 frt, Tires Rudolf 
Clement Gyula 1 frt, Soltz Vilmos 2 frt, Kostensky Adolf 1 frt, N N. 80 kr., 
Almán András 5 frt, Herbst János 1 frt, Pauer János 1 frt, Heincz Hugo 
5 frt, Nagy István 1 frt, Atika István 1 frt, Gretzmacher Gyula 1 frt, Érti 
Vilmos 1 frt, dr. Boleman Istv. 2 frt
Máj. 18. 152. sz. ív. 5 felföldi városi ta k a ré k p é n z tá r ...................  25 frt

„ 18. Di'. Barts Samu, kép. igazgató Baján („Hálás emlékem sze
retet fillére“) ......................................................................  5 „

„ 18. 147. sz. ív. Rozsnyói takarékpénztár...................................  10 „
65. sz. ív. Futó Mihály, hódmező-vásárhelyi gym. igazg. 1 frt 37 kr., 

Halmi János 1 frt, Barkász Kár. 1 frt, Oláh Imre 1 frt. Illés Gyula 1 frt, 
Kiss Gusztáv 1 frt, Gálm 1 frt 63 kr., Imre Lajos 1 frt, H. Nagy Lajos 1 frt,
Varga Ant. 1 frt, összesen 12 frt.
Máj. 19. Scherfel Aurél, felkai g y ó g y sz e ré sz ................................... JO frt

Brósz Jénát úr ívén K assa:

Máj. 19. 168. szám.............................................................  216 frt és 2 arany.
Ezen összeghez járultak : Brósz Jónat 10 frt, Kemény Lajos 3 frt, Megay 

Adolf 5 fit, Baliga Róbert 5 frt, Kollmann Vilmos 5 frt, Stark János 3 frt,
Berzeviczy Ilona 2 frí, dr. Jeney Kristóf 5 frt, Jeney Károly, ny. k. mérnök
Budapesten 2 frt, Nagy László Kassán 5 frt, Markó Lajos 3 frt, Beller Károly 
3 frt, Poltz Nándor 3 frt, Adriányi és Markó 3 frt, Eschwig 2 frt, Gilányi 
János 3 frt, Hlavács Jenőné 1 frt, Breuer 1 frt, Szakmáry Károly 5 frt, 
Megay Gusztáy 1 frt, Haymann Ferencz 1 frt, Csiskó János 1 frt, Bielek 
Aladár 5 frt, Szabó Adolf 2 frt, Bálint Károly 5 frt, Dörrier Rezső 1 frt, 
Bálint Tivadar 2 frt, Fiedler Károly 3 frt, Flachbart Samu 3 frt, Klischer 
E. Gusztáv 3 frt, Dr. 5 frt, Justh-Keczer Ilona 5 frt, Elischer Henrik 5 fi t, 
Kéler József 5 frt, Laszgallner 2 frt, Bolla Mihály 5 frt, Fleischer és Schir-
ger 5 frt, Rischák Lajos 1 frt, Sz. E. 3 frt, id. Halykó Mihály 3 frt, Flei
scher Gusztáv 5 frt, Dunkel Vilmos 5 frt, Csas Nándor 2 frt, Palecsko Lajos 
2 frt, Sichert Gusztáv 1 frt, Jenny Károly 1 frt, Maurer Adolf 1 frt, Szir- 
may Sándor 5 frt, Stephany Kornél t frt, Topscher Győző 2 frt, Mauritz Rezső
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1 fit, dr Lutz Ignácz 1 frt, Krész János 1 írt, Möszl G. 1 frt, Bogsch Albert
1 frt, Steiger Ferencz 1 frt, Dörner Sándor 1 frt, dr. Wittenberger János
2 arany. Schmidt Lajos 2 frt, Quirsfeld 1 frt, dr. Alexy 2 frt, Schneider 
János 1 frt, Glósz Ernő 1 frt, Spt. K. 1 frt, Boxer 2 frt, Schlosser Ernő 
2 frt, Bernovits 1 frt, Freyberg 1 frt, Fabiuyi Gyula 1 frt. Schmidt Cornél 
1 frt, Michalik Károly 2 fi t, Varholy Dániel 2 frt, N. N. 1 frt, Maiéter Vil
mos 3 frt, özv. Elischer Károlyné 2 frt, Charlott Muotskó 1 frt, E. M. 5 frt, 
Szent-Istványi Albert 1 frt, Binder Samu 1 frt, Binder Albert 1 frt, Baszel 
Károly 1 frt, Bellaágh Sámuel 2 frt, dr. Weitzenberger 1 frt, Szirmay Jo
hanna 5 frt, dr. Csorba Gyula ő frt.
Máj. 19. Dessewlfy Miklós, VIII. oszt. gymn. növendék . . . .  10 frt

Bexheft Mór Budapesten:
Máj. 20. 192. sz. ív. Flittner Frigyes 2 frt, Gärtner Sándor 1 frt, Münnich 

Aurél 1 frt, Bexheft Mór 10 frt, összesen 14 frt.
Máj. 20. Krajzell Jenő Ó -F a lv á n ...................................................... 5 frt

n 20. Kovácsy Sándor K ro m p a c h o n ...........................................  10 „
„ 20. Dr. Mauks K á r o l y ...............................................................  5 „

Békés-csabai ev. algym. igazgatósága:
Máj. 20. 59. sz. ív: Horváth János 1 frt, Krajcsovits Soma 1 frt, Szo- 

mora Bertái. 1 frt, Zuberetz Pál 1 frt, Kolm E. H., rabbi 1 frt, az algym. 
tanulók mulatságra szánt péuzökből 8 frt 86 kr., összesen 13 frt 86 ki .

Rozsnyói ev. fögymn. igazgatósága:
Máj. 20. 42. sz. ív. Schlosser Aliiért 5 frt, Iíőváry 1 frt, dr. Maurer 

Arthur 5 frt, Kramarcsik Károly 2 frt, Raftáy János 2 frt, Polónvi Károly 
1 frt, Scheffer Gusztáv 3 frt, Justh János 1 frt, Krausz Lajos 1 frt, Velimber 
Mátyás 1 frt, Reimlinger Gyula 1 frt, Porubszky Pál 1 frt, Oravetz Mihály 
1 frt, Hajcsi Sándor 2 frt, összesen 27 frt.
Máj. 20. Tillisch János és neje, B u d a p e s t ............................................. 10 frt

„ 20. Reitermann Gusztáv, H e rn ád -K ércs .................................. 2 „
„ 20. Dobsinái ev. egyház, 158. sz. í v ........................................... 100 „
„ 20. Heumann Sá dór C sem ern y én .................................................. 10 „

Dr. Véesey Tamás, budapesti egyetemi tanár:
Máj. 20. 182. sz. ívén 130 frt, dr. Huuíálvy János 10 frt, Henszelmann 

Imre 50 frt, a budapesti egyetem jogi kara 50 frt, Csontossy János 10 frt, 
Schwarz Gyula 5 frt, dr. Ehrenhaft Rezső 5 frt.
Máj. 20. Klein Samu lelkész Dobsinán . ........................................  2 frt

Scholtz Frigyes, kézsmárki tanár és a „Karpathenpost“ szerkesztője:
Máj. 21. 15. sz. ívén. Gresch Ág. 3 frt, dr. Hemykstern 3 frt, Mar- 

czelly Alb, 1 frt. Linberger Istv, ev. lelkész 2 frt, Koromzay Viktor 2 frt, 
Kéler Pál 2 frt, Koste .szky Károly 1 frt, Demiany Albert 2 frt, Wéber 
Sándor 1 frt, Scholtz Frigyes 2 frt, összesen 19 frt.
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Máj. 21. Cuncziusz L u j z a ......................................................................  5 frt
„ 21. Rima-brezói egyház, Liszkay János lelkész által . . . .  10 „
„ 21. Kobjalko János Topporczon..................................................  10 „
„ 21. Balassa-gyarmati ta k a ré k p é n z tá r ............................................... 20 „
„ 22. Soós J. Vilmos, M e r é n y ..............................................................20 „
„ 22. N. sárosi műmalom igazgató-tanácsa......................................... 50 „
„ 22. Húsz által a „Szepesi értesítő“ gyűjtése.............................  60 „
„ 22 Hutter Düringer Budapesten .................................... 12 frt 50 kr.
„ 22. Kéler Terézia B u d a p e s te n .........................................12 „ 50 „
„ 22. Bielek Miksa, műegyetemi tanár B u d a p e s te n ...................  10 frt
„ 23. Trajtler Samu ad o m án y a ....................................................... 50 kr.
„ 23. Hell Ödön adománya „Pesti Napló“ útján a város által . 2 „
„ 23. Vandrák Vilma E p e r j e s e n ................................................... 2 „
„ 23. Szontágh Pál, az országház a le ln ö k e ................................... 10 „

Grősz Ernő, kézsm. lye. igazgató:

Máj. 23. 44. sz., ív. 17 frt. Ehhez járultak: Grósz Ernő 2 frt, Palcsó 
István 1 frt, Wéber Pál 1 frt, Kiszelly Ervin 1 frt, Gretzmacher Gyula 1 frt, 
Klein Pál 1 frt. Zvarinyi Sándor 1 frt, Koller Károly 1 frt, Schwarz Arthur 
1 frt, Votisky Károly 1 frt, Topperczer Rezső 1 frt, a lyceumi felszerelési 
alap 5 frt.
Máj. 23. „Pesti Napló“ szerkesztősége ál. — volt collég, tanulók

gyűjtése Eötvös Lajos á l t a l ........................................31 frt 50 kr.
„ 23. Kézsmárki takarékpénztár. 130. ív.................................... 10 „ — „
„ 23. Beregszászi hitelintézet. 98. ív.............................................20 ,, — „
„ 23. Szepesi XVI. városi takarékpénztár Iglón. 127. ív. . 10 „ — „
„ 23. Wünsch Róbert B udapesten.............................................. 38 „ 79 „

Hodossy Imre, országgy. képviselő:

Máj. 23. 194. sz. ívén 81 frt. Éhez járultak: Hodossy Imre Budapest 
10 frt, gr. Apponyi Albert 5 frt, Ernuszt Kelem. 5 frt, Gaál Jenő 2 frt, 
Vesztei’ Sándor 1 frt, Grecsák Károly 1 frt, Szathmáry László 5 frt, Grün- 
wald Béla 5 frt, Kovács Albert 2 frt, Tolnay Gábor 1 frt. Ivady Béla 1 frt, 
ifj. Ábrányi Cornél 3 frt, Groeschel Imre 5 frt, Szitányi J. 5 frt, Hirsch 
József Lajos 5 frt, Királyi Pál 5 frt. Horánszky Nándor 5 frt, Lyka Döme 
5 frt, Fenyvessy Ferencz 2 frt, Hevessy Bertalan 5 frt, Sághy Gyula 2 frt, 
Pantotschek Rezső 1 frt.
Máj. 24. Kassai takarékpénztár, 128. sz. ív . . . ................. 25 frt

„ 24. Iglói főgymn. tanári kar, 43. sz. ív ..................................... 15 „
„ 24. „Szepesi lapok“ szerkesztősége: Zíman János 3 frt Iglón,

Soós László 2 frt, Szontágh F. 1 frt, összesen . . . .  6 „
„ 24. Csiskó János, kassai ev. lelkész úr által .......................... 13 „

Éhez járultak: Megay Adolf úrnő a nőegylet nevében 
10 frt, Lux Samu 3 frt.

„ 24. Dr. Vécsey Tamás ívén. dr. Králik Lajos Budapest 20
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Sípos Pál Szikszón:
Máj. 24. 105. sz. ív. Sipos Pál 2 írt, takarékpénztár 3 fit, Somogyi 

Mihály 1 írt, Varga József 50 kr., Bródy Vilmos 1 írt, Deutsch Mór 1 írt, 
Vózy Miki. 1 írt, összesen 9 írt 50 kr.

Dr. Kovács Sándor, ak. igazgató Debreczenben:
Máj. 24. 53. sz. ívén. Dr. Kovács Sándor 2 írt, Búzás Pál 2 írt, dr. Pápay 

Imre 1 írt, Thót Sámuel 2 írt, Tóth Ferencz 2 írt, Géresi Kálm. 2 írt, 
Menyhárt János 2 írt, Csiky Lajos 2 írt, Ioó István 1 írt, Balogh Ferencz 
50 kr., Liszka Nándor 10 írt, Tüskés János 2 írt, Osterlamm Ernő 2 ír;, 
Karsai Sándor 1 írt, Sinka Sándor 1 írt, dr. Halász Sándor 1 írt, Elek Lajos 
50 kr., Mark Pál 1 írt, dr. Öreg János 1 írt, Orosz István 1 írt, Nagy Elek 
1 írt, Des Combes Henrik 1 írt, dto 1 írt, Takács Henr. 1 írt, Dicsőfi József 
1 frt, dr. Török József 1 frt, dr. Bakoss Imre 1 frt, dr. Karcsa István 1 frt, 
összesen 45 frt.
Máj. 24. Magyar országos központi takarékpénztár Budapest . . .  50 frt

„ 24. dr. Horváth Ödön, jógák, dékán Eperjesen ........................  10 „
„ 24. Mezőtúr város képviselete a városi hatóság által . . .  50 „
„ 24. Kézsmárki egyh. hívek gyűjtésének 2/3 Linberger István

lelkész á l t a l ................................................................ 67 frt 06 kr.
„ 24. Mayer Lajos, községtanitó Szeges-Bélán.................... 11 frt 45 kr.

Erre adakoztak: Mayer A. 1 frt, Ludwigh J. 1 frt, Verbovszky J. 1 frt, 
Asszonyi Adolf 1 frt, Mayer Lajos 1 frt, a tanulók részéről begyült 6 frt 45 kr.

Novak Sámuel árvái főesperes, dr. Geduly Laj. által vett ív én :
Máj. 25. Alsó-kubini egyház 2 frt, Novák Sámuel 2 frt, Lehotzky Miklós 

A.-Kubin 2 frt, Kreva József 1 frt, Szmrecsányi György 2 frt, Meskó Dezső 
1 frt, Országh József 1 frt, árva-nagyfalvi egyh. 1 írt, Laco J. lelkész u. o. 
1 frt, Sipka Juraj 1 frt, Csibaghy József Isztebnén 2 frt, ifj. Kubinyi Miklós, 
Árva-Váralja 10 frt, Lehotzky Antal u. o. 2 frt, Lavotha József u. o. 2 frt, 
Cancrinyi Mihály u. o. 1 frt, összesen 32 frt.

Zimmermann Arnold a 157. sz. ív é n :
Máj. 25. Zimmermann Andor, lelkész Göllnitzbányán 4 frt, Göllnitzbánya 

város közönsége 10 frt, dr. Valkó Zsigm. 2 frt, Elischer Lajos 2 frt, Zöllner 
János 1 frt, Jeszenák Alfons 1 frt, Breuer Zsig. 1 frt, Bernáth Ferencz 50 kr., 
Dirner Mih. 1 frt, Szent-Istványi Nándor 1 frt, Teleki Béla 50 kr., Fischer 
Károly 2 frt, Szent-Istványi Antal 1 frt 50 kr., Elischer János 3 frt, Hudák 
Ágost. 2 frt, Löwenbein D. 3 frt, Menesdorfer Kálm. 1 frt, Lehotzky Lajos 
1 frt, Schneider József 1 frt, Patz Adolf 2 frt, Menesdorfer Károly 5 frt, 
Gürtler 5 frt, dr. Walkó Mihály 3 frt, Streck János 3 frt, Elischer Mihály 
5 frt, Walkó Gábor 3 frt, Streck Antal 2 frt, Niki J. 1 frt, Engel M. 1 frt, 
Mück 1 frt, Toffier 50 kr., Walkó János 2 frt, Oelschliiger 50 kr., Antony 
Lajos 50 kr., Mauritz Mih. 1 frt, Dirner Mih. 50 kr., Stefany Jakab 50 kr. 
Weisz Károly 50 kr., Hiszem János 1 frt, Kottner 50 kr., Valkó Viktor
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3 frt, Szobinek 50 kr., Dirner Albert 1 frt, Faller András 1 frt, Schulze 
Otto 50 kr., Friedman B. 1 frt, Klementisz 50 kr., Weidinger 50 kr., Daits 
Pál 50 kr., Mauritz Károly 50 kr.. Stark Vilmos 50 kr., Elischer Kár. 40 kr., 
Hermely Károly 40 kr., Elischer Sam. 40 kr.. Schütz János 40 kr., Elischer 
Zsiga 30 kr., Seyfried Matild 60 kr., Menesdorfer Mária 5 frt, Breuer Pál 
1 frt, Betley János 1 frt, N. N. 50 kr., W eber Mátyás 30 kr., Stark Tivadar 
50 kr., Stark Károly 50 kr., Braun János 40 kr., Hermely László 40 kr., 
Robko Sándor 50 kr., Beller Lajos 40 kr., Kirschner János 50 kr., dr. Czölder 
Lajos 2 frt, Mohr Sam. 1 frt, Kovács Izák 1 frt. Del Colle 30 kr., ifj. Streck 
Mihály 3 frt, Ulreich Theophil 50 kr., E. E. 5 frt, Valkó János 1 frt, evang. 
egyház Göllnitzbányán 50 frt, összesen 163 frt 80 kr.
Máj. 26. Vásárhelyi Etele és Árpád, coll. növ.....................................  2 frt

Gr. Dessewffy Dénes 193. sz. ívén:

Máj. 26. Miklós László Nyíregyházán 5 frt, gróf Dessewffy Dénes Király
telken 50 írt, gr. Dessewffy Marian u. o. 15 frt, gr. Dessewffy Alajos 15 frt, 
gr. Dessewffy Béla 15 frt, b. Jennyey Viktor 5 frt, b. Vay Arnold Tisza-Lök 
5 frt, összesen 110 frt.

Stephány János 75. sz. g-yüjtőívén:

Máj. 26. Stephány János Szepes-Bélán 5 frt, Weber Samu lelkész u. o. 
3 frt, Ludvigh A. 1 frt, Kaltstein Ág. 3 frt, Reich Gyula 1 frt, Szimonisz 
Adolf 1 frt, Weisz J. 1 frt, Kleinberger S. 1 frt, Gulden A. 1 frt, Gretz- 
macher Ágost 1 frt, Gretzmacher Árpád 1 frt, Gutmann és Grün 1 frt, G. S. 
50 kr., Haaz Sándor 1 frt, Weisz János 1 frt, Szutoiisz Frigyes 2 frt, dr. Telts 
Bobért 1 frt, Koromzay György 5 frt, dr. Greisiger M. 50 kr., összesen 31 fr.

Dr. Andaházy László úr 195. sz. ívén adakoztak:
Máj. 26. Dr. Andaházy László Budapesten 10 frt, Kiima Miklós 2 frt, 

Finkery Andor 3 frt, Sely l frt. Joób Károly 4 frt, Burián János 3 frt, Köhler 
J. C. 2 frt, Harkányi Frigyes 3 frt, Loiscli Ede 3 frt, dr. Országh Sándor 
3 frt, Andorffy Károly 2 frt, Keppich Ármin 1 frt, Bún József 1 frt, Nas-ai 
Mór 2 frt, Aebly Adolf 3 frt, Thoina Károly 1 frt, Mirtzler Sándor 1 frt, 
Balassa Gyula 1 frt, Verderber Antal 2 frt, N. J. 1 frt, Horváth Mihály 5 frt, 
dr. Schulek Kálmán 1 frt, Kollár Lajos 3 frt, összesen 58 frt.
Máj. 27. „Pesti Hírlap“ kiadóhivatala a polgárin, ál. (543. sz.) 5 frt — kr.

„ 27. Haffner Plermina, ev. papözv. Bonyhadon Sztehlo ál 2 „ 50 „
„ 27. A „Nemzet“ szerkesztősége: Borsodmezőkeresztesi

takarékpénztár 5 frt, Lengyel Samu 2 frt, összesen 7 „ — „
„ 27. B. Kochmeister Frigyes (187. sz. iv, 15 „ — ,.
„ 27. Ág. h. ev. egyh Debreczenben (17 frt az egyháznak) 30 „ — „
„ 27. Kadlecsik J k.-németfalvi lelkész gyűjtése . . .  17 „ — „

Ezen összeghez járultak: K.-németfalvi egyház 10 frt, Kadlecsik J. ev. lelkész 
1 frt, Kadlecsik Emma l frt, Mayer András Vágáson 2 frt, Cina András 1 frt, 
Roszipany György 50 kr., Pankuch M. K.-Németfalván 50 kr.
Máj. 28. Latinovits Ernőné, sz. Karlovszky Valeri Bikity-Bors . . 50 frt



Máj. 28. Gyurátz Ferencz, pápai ev. lelkész úr á lta l: a győri egy
ház pénztárából 5 frt, a győri nöegylet 5 írt, a gyülekezet
gyámintézel e 5 frt, összesen .............................................  15 frt

, 28. Rajsz Antal E p e rje sen .................................................................. 20 „
, 29. Dessewffy Otto Vanyarcz, Nógrád . . , ..................................50 „
, 29. Lehotzky Antal és Vilmos a 5 f r t ............................................... 10 „

Schneller Istv. th. ak. igazg. Pozsonyban:

Máj. 29. 40. sz. ív: 36 frt 5 kr. Ezen összeghez járultak: Schneller 
István 5 frt, Vassko Gyula 5 frt, Pukanszky Béla 2 frt, Frühwirth 2 frt, 
Krupecz István 2 frt, dr. Masznyik Endre 1 frt, Csecsetka Sámuel 5 frt, a 
pozsonyi theol. hallgatói 10 frt 40 kr., pozsony-soproni theolog. asztaltársaság 
3 frt 65 kr.
Máj. 30. Kaynar Gyula 219. számú ív: Kaynar Gyula 5 frt, dr.

Steiner Ant. 2 frt, összesen..................................................  7 frt
„ 30. Ballagi Mór Budapesten ..................................................  4  „
„ 30. Berzeviczy Albert B u d a p e s te n ....................................................50 „
„ 30. Benczúr Emil M ogyoróskán.........................................................20 B
„ 31. Rima-Szombati ta k a rék p én z tá r................................................... 50 „
„ 31. Justh Samu alesperes S z t r á z s á n ......................................... 3 „

Jún. 1. Bessenyey B erta lan ........................................................................10 „
„ 1. B. Brückmann-Rennstron Lajosné sz. Lojka Carol. Monoster-

see, u. p. Komserno, Gál................................., . . . . 50 „
„ 1. Bányai Sámuel, K.-Kinizsi ref. egyh. gondn............................  3 „
„ 1. Böhm Károly, a pesti ev. gymnas, növ. gyűjteményét 37 frt 62 kr.
„ 2. Raisz Viktor E p e r j e s e n .......................................................  5 frt
„ 2. Koch Ede Mikeházán, Kükülőm.....................................................10 „
„ 3. ..Egyetértés“ szerkesztősége a város á l t a l ............................  5 „
„ 3. Bánó Géza T e r n y é n " ............................................................  5 „

Sárospataki Collegium tanárai. Nagy Gusztáv 51. számú ívén Sáros
patakon adakoztak:

Jun. 3. Búza János 1 frt, dr. Finkey József 1 frt, Kérészy István 1 frt, Kovács 
Sándor 1 frt, V. Ki üzselyi Bálint 1 frt, Kún Pál 1 frt, dr. Kún László orvos 
1 frt, Maklári-Pap Miklós 1 frt, Mitrovics Gyula 1 frt, Molnár Lajos 2 frt, 
Nagy Gusztáv 2 frt, Nemes Ferencz 2 frt, Orbán József 1 frt, Pásztor Sam. 
1 frt, Radácsy György 1 frt, dr. Szánthó Gyula 5 frt, Szinyey András 1 frt, 
Szinyey Gerzson 2 frt, Szívós Mihály 2 frt, Tarnóczy Tivadar 1 frt, Warga 
Lajos 2 frt, Zsindely István 1 frt, Zsoldos Benő 1 frt, Kis Elek 1 frt, Németh 
László jogigazgató 1 frt, Soltész Ferencz 1 frt, összesen 36 frt.

Rozsnyói ág. ev. egyház, főt. Czékus I. püspök által 70. sz. íven:
Jun. 3. 50 frt. Adakoztak: Markó Sándor 5 frt, Czékus Istv. p. 5 frt, 

Szontágh J. 5 frt, Gál János 5 frt, Markó Imre 5 frt, Nehrer Mátyás 5 frt, 
Sárkány Károlyné 5 frt, Hevessy József 3 frt, Madarász Rezső 2 frt, Tirser 
1st. 2 frt, Wosz 2 frt, Farkas János 2 frt, Streck Lajos 2 frt, Szécsen Kár.

c
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2 frt, Jankó Andrásné 2 frt, Feledy Ferenczné 2 frt, Szereesen Lajos 2 frt, 
Aranyhalmy Em. 1 frt, Sziklay Pál 1 frt, Tichy Mih. 1 frt, Alexy Alb. 1 frt, 
Hirsch Lajos 1 frt, Pósch J. Gyula 1 frt, Pósch Józsefué 1 frt, Pósch Dezső 
1 frt, Markó Andrásné 1 frt, Radványi Ferencz 1 frt, Scheífer Sarolta 1 frt, 
Vanszák János 1 frt, Varga József 1 frt, Sárkány Lujza 1 frt, Kubinyi Géza 
1 frt, Polatschek Béla 60 kr., idősb Kiss Kár. 50 kr., Kiss 1st. 50 kr., Fialka 
Andor 50 kr., Halasi Lajos 50 kr., Langhoffer Andor 50 kr., Fábry Károly 
50 kr., Rosty 50 kr., Mojses Jan. 50 kr., özv. Czirbeszné 50 kr., id. Kiss 
Károly 50 kr., Strompf József 50 kr., Kimer Ján. 50 kr., özv. Markó Józsefné 
50 kr., Kardos Lajos 50 kr., Gönczy Istvánná 50 kr., Halasi Kálmán 50 kr., 
Halasi Béla 40 kr., Kiss Imre 40 kr., Palesch Géza 40 kr., ifj. Kovács Sánd. 
40 kr., özv. Kaczián Jánosné 40 kr., Bech Pál 40 kr., özv. Irányi Jánosné 
40 kr., Stromp Laj. 40 kr., özv. Szabó Ferenczné 30 kr., özv. Sulan Károlyné 
30 kr., Krajnyák József 20 kr. — Ezen 84 frt 10 kr. összegből a 2 frt 
60 krnyi költség levonása után adatott a Collegiumnak 50 frt, a templom
építésre 31 frt 50 kr.
Jun. 3. Poniki ág. h. ev. egyh. Izak Gábor ált.........................4 frt 80 kr.

Klug Nándor kolozsv. egy. tanár gyűjtése:

Jun. 4. 215. sz. ív 13 frt. Klug Nándor 5 frt, Davida Leo i  frt, dr. 
Bokái Árp. 3 frt, dr. Matzer János 1 frt, dr. Ossikovszky József 1 frt, dr. 
Brandt József 1 frt, dr. Purjesz Zsigmond 1 frt.
Jun. 4. Hajdú-Böszörményi takarékpénztár .............................. 10 frt — kr.

, 4. Fabinyi Theophil, m. k. igazságügyminister . . .  50 B — „
„ 4. Libetbányai ág. h. ev. e g y h á z ........................... 20 „ 60 „
„ 5. Felméry Lajos és Brassai Sam. Kolozsvár . . . .  2 „ — „
„ 5. Nánási takarékpénztár...................................................5 „  — „
„ 5. „Szepesi Értesitö“ újabb gyűjtése . . . . . .  31 B — »
„ 5. Linkesch Samuné Eperjesen . . .  . j . . . . 25 „ — „
„ 5. Podraczky János .............................................................. 5 „ ■— „
„ 5. Kósch A rth ú r ......................................................... 10 „ — „
„ 6. Nagy-Szombati gyám intézet.................................5 „ — „
„ 6. Kalenda János u. o..................................................2 „ 50 „
„ 6. dr. Duka Tivadar L o n d o n b an ......................... 500 „ — „
„ 6. Kúnszentmiklósi ta k a ré k p é n z tá r ...................... 10 „ — „
„ 6. Kőszegi ta k a ré k p é n z tá r ..................................... 10 „ — „
„ 6. Debreczen sz. k. város törvényhatósága pótlólag még 50 „ — „

Vladár Kristóf (Klazán) űr gyűjtése:

Jun. 6. 78. ív 472 frt. Ezen összeghez járultak: Vladár Kristóf 50 frt, 
Vladár Emil 50 frt, b. Balassa István 10 frt, b. Balassané 10 frt, b. Balassa 
Emma 6 frt, Varannói takarékpénztár 40 frt, özv. Vladár Tamásné 50 frt, 
Kazinczy Arthur 10 frt, S.-a.-ujhelyi takarékpénztár 20 frt, Molnár István 
5 frt, Kossuth Lajos 5 frt, Dókus-Ragályi Ilona 10 frt, Némethy József 3 frt, 
Nagy Barna 5 frt, Miklós Béla 5 frt, Dókus Ernő 5 frt, b. Sennyey István 
5 frt, Nemthy Ödön 2 frt, Péchy Andor 3 frt, Hammersberg Jenő 5 frt,



^ 7? ' ^

XIX

Moskovitz Gézáné 5 frt, Moskovitz Géza 10 frt, Matika 2 frt, Ivánka 3 frt, 
Klazán község gyűjtése 8 frt 71 kr., Henczócz és Kucsin 4 frt 24 kr., Va- 
rannón rendezett „Jótékonysági Bazár“ féljövedelme 141 frt.
Jun 7. Szomp Béla köz- és váltó-ügyvéd Dobsinán . . .  5 frt — kr.

„ 7. Mártonfalvi ev. ref. egyb. k ö zö n ség e ............  1 „ — „
, 7. Dr. Bartsch Samu Bajá a „gurigázó“ társaság ősz. 4 „ 90 „
„ 8. Griger Tamás E p e r j e s e n ..............................  1 „ 50 „
„ 8. Soltz Sándor I s tv á n l iu t ta ........................................  5 „  — „

Michnay Bertalan Szikszón 20. sz. gyiijtőív:
Jun. 8. 27 frt 50 kr. Ehhez járultak: Michnay Bertalan 5 írt, Nagy Berta

lan 2 frt, Schlesinger József Halmaj 2 frt, N. N. 1 frt, Oberländer Sándor 1 frt, 
Pavch Károly 1 frt, dr. Glancz Gyula 3 frt, Ujj József Kázsmárk 1 frt, N. 
N. 50 kr., Babó Péter 1 frt, Dr. Cz . . . .  Ad. 1 frt, Somogyi Mihály 1 frt, 
Chrisma pap s tanár 1 frt, dr. Hányi Győző 2 frt, Billon Sándor 1 frt, 
Ráczkevy Károly Aszalón 1 frt, dr. Maurer Gyula Forrón 1 frt, (?) 1 frt, 
Szabó Antal 1 frt.
Jun. 9 Nyíregyházi takarékpénztár....................................... 25 frt — kr.

„ 9. Kéler Napoleon B d p e s t............................................50 „ — „
„ 10. Pécsi takarékpénztár.................................................20 ,  — „
„ 10. Győri takarékpénztár .............................................20 „ — „
„ 10. Miiek Sándor karnagy Göllnitzbányán az általa

rendezett színielőadás féljövedelmét és (Zabulch
József) 30 k r j á t .......................................................20 „ 30 „

„ 10. Konrád László ügyvéd az Ér-Mihályfalván 1887.
jun. 4. rendezett jótékony hangverseny féljövedelmét 81 „ — „

„ 10. Róvkomáromi ev. g y á m in té z e t ............................ 11 „ — „
„ 10. Maschsena József V a d k e r te n .................................— „ 60 „
„ 11. Franz Vilmos lelkész, a bártfai egyh. gyűjt. a/3 . 22 „ — „
„ 11. Prunyi Otto vichodnai lelkész által a vichodni gyűjt. a/s 18 „ 67 „

Haáz Mária Kis-Czellben:
Jún. 12. 198. sz. ív. Haáz Mária 5 frt, Dr. Berzsenyi Jenő 1 frt, Ber

zsenyi Dezső 2 frt, Gáyer Gyuláué 2 frt, Rácz Mariska 1 frt, Szakonyi Mik
lós 1 frt, Dr. Gefin Lajos 1 frt, Weisz Beni 1 frt, Dr. Király János 2 frt, 
Horváth János 1 frt, Havassy Béláné 1 frt, Szabó Péterné 1 frt, N. N. 60 kr., 
Bisitzky Ödönné 1 frt, Szapper Aranka 1 frt, Raffel Mihály 2 frt. Gombás 
Sándorné 1 frt, Nagy Józsefné 2 frt, N. N. 10 kr., Benkőné 1 frt, Stern Ig- 
nácz 1 írt, Riedt Károlyné 1 frt, Dr. Havassy Béla 1 frt, Rosenberg Lajosné 
1 frt, Alexander Henrik 1 frt, Pick Henrikné 2 frt, Pick Miksa Kis-Czellben 
1 frt, Krompecher Irén Dukán 1 frt, Wiener Paula 50 kr., Vas-Zalamegyei 
első takarékpénztár 1 frt, Gömbös Ferencz 1 frt, Helene Borauke 1 frt. Ta
kács Jenőné 1 frt, Nyilasi Lajosné 1 frt, Weőrős Géza 1 frt, Szilassy Károly 
Kis-Czellben 1 frt, Károlyi Antal Szombathely 2 frt, Rosenberg Hemik Kis- 
Czell 2 frt, N. N. Kis-Czell 2 frt, Pick Zsigmond Kis-Czell 2 frt, Marton 
Pál Vönöck 1 frt, Berzsenyi Miklósné Kern. Sömjén 1 frt 50 kr., Vidos Jó-



XX

zsefné Kein. Mihály fa 1 frt, Dr. Porkoláb Mihály Kis-Czoll 2 frt, Nagy Sán
dor ev. lelkész Ns. Dömilk 1 frt, N. N. Ostfi Asszonyfa 30 ki\, Szabó József 
tanító Ns. Dömölk 1 frt, N. N. Ns. Doinölk 30 kr., Kovács Antal Kis-Czell 
2 frt, Gömbös Boldizsár Kis-Czell 1 frt, Weőrős Sándor Csönge 1 frt, Hut- 
terné Csönge 1 frt, Saly Sándor tanító Csönge 50 kr., Borsiczkv Károly 
Ostfi Asszonyfa 50 kr., Sass János tanító Csönge 50 kr., Tóth József Csönge 
1 frt, Osváld Imre Ostfi Asszonyfa 1 frt, Blés Pál Csönge 40 kr., Blés Pálné 
Csönge 60 k r , Nádosy Endre Inta 2 frt, Dubovay Béla ev. lelkész Ns. Ma- 
gasi 1 frt, Berke Géza Sárvár 1 frt, Guóth Márton Ns. Magasi 1 frt, Guóth 
Sándorné Ns. Magasi 40 kr., Guóth Károlyné 40 kr., Ns. és por Magasi ev. 
gyűl. 2 frt, Tompa Sándor 50 kr., Berzsenyi Elekné Ns. Magasi 1 frt. Radó 
Dénes Kem.-Sömjén 5 frt, Koczor Dániel Ostfi-Asszonyfa 5 frt, Weőrős Jó- 
zsefné 2 frt, Özv. Horváth Dánielné 2 frt, Takáts Lajos 5 frt, Nagy Jánosné 
Ostfi-A sszonyfa 1 frt, Károlyi József Yőnőczk 1 frt, Varga Gyula ev. lelkész 
1 frt, Özv. Bodané 1 frt, Spissich László Vönöczk 2 frt, Takács Antal Duka 
1 frt, Kisfaludyné 1 frt, Takács Károlyné 1 fi t. Noszlopy Sándor 1 frt, Rösz- 
ler Bona Duka 1 frt, Farkas József Ns. Magasi 20 kr. Összesen 109 frt 30 kr.

Michaelis Vilmos lye. igazg. Pozsonyban:

Jun. 12. 32. sz. ív: Michaelis Vilmos 2 frt, Harmath Kár. 1 frt, Albert 
József 1 frt, Zorkoczy Samu 1 frt, Hirschmann Ferdinand 1 frt, Markusovszky 
Samu 1 frt, Adamis Károly 1 frt, a lyceumi tanuló-ifjuság adománya 27 frt 92 kr, 
összesen 35 írt 92 kr.

Baksay István igazgató-tanár Rimaszombatban:

Jun. 12. 50. sz. ív: Baksay István 2 frt, Fabry Ján. 2 frt, Bodor István 
1 frt, Zachar Gusztáv 1 frt, Polnis János 1 frt, Kispál Mich 1 frt, dr. Veress 
Samu 1 frt, Marossy Sándor 1 frt, Benkő János 1 frt, K. D. 50 kr., S. J. 
50 kr., I. oszt, növendékei 163, 2-ik: 383, 3.: 270, 4.: 131, V. oszt. 220, 
VI.: 125. VII.: 180, VIII.: 3,85. összesen 30 frt 52 kr.
Jun. 13. Debreczeni takarékpénztár 118. az. ív . . . .  25 frt — kr.

„ 13. Krenitz Róbert Is tv á n h u tta .............................  5 „ — „
„ 13. Brósz Jónát Kassán, Politzer Józsefné sz. Kain

Margit Londonban lakó úrhölgy adománya . . 25 „ — „

Neubauer igazgató F.-Lövön
61. sz. ív Jun. 13. 9 frt, Hollig Károly 1 frt, Schrickel Ödön 1 frt, 

Eitner J. 1 frt, Forberger Lajos 1 frt, Ebenspanger J. ) fit, Graiziger 
Kornél 50 kr., Kozmay Dezső l fit, Bothár Dán. 50 kr., Neubauer János 
igazg. 1 frt, Kápler Ferencz r. kath. hittanár 1 frt.
Jun. 13. Mrs Fordham London dr. Duka Tivadar úr által 25 frt 35 kr. 

„ 13. J. G. Barday Esq. ,; „ „ „ „ 63 „ 38 „
„ 13. George Williams Esq. „ „ ., ,, „ 63 „ 38 „
„ 13. Mrs Smart „ „ „ „ „ 12 „ 67 „

Ezen négy tételből ’/3 illeti az ev. templomot . . . . . .  54 „ 90 „
Jun. 13. J. B. Politzer Esqu. London, dr. Duka T. . . 26 „ 60 „
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Varga Mihály beszterczeb. gymn. igazgató:

Jun. 14. 57. sz. ivén. Adtam 60 kr., Grim 1 írt, Kmet 1 írt, Varga 
Mih. 1 írt, Binder Jenő, ev. segédlelkész 1 frt, Trompler Ernő 1 frt, Dole- 
schall Samu 3 frt, T. 1 frt, Stollmann Lajos 1 frt, Iurányi Adolf 1 frt, Hanzik 
1 frt, Stanik Samu 2 frt, NN. 1 frt, Báuyász Frigyes 1 frt.
Jun. 14. Konrád László ügyv. Érmihályfalv. u tó la g .........................  1 frt

„ 14. Galle Emil Zomborban............................................................  5 „
„ 14. Kolarik J., városi tanácsos Beszterczebányán és ág ev.

dal és zenegykt elnöke a f. h. 8-án rendezett hangvei'- 
seny 'U - é t ................................................................................ 45 „

Scholz Gusztáv, búd. lelkész ívén:

Jun. 14. 143 írt, ebből a Collég. 117 frt Budai ág. h. község 20 írt, Sztehlo 
Atidor a Collég. 10 frt, az egyházra 10 frt, Húsz Samu 5 frt, dr. Nendtvich 
Kár. 5 frt, Greguss János 5 frt, Andaházy László az egyhnk 10 frt, Ivánka 
Imre 20 frt, Sztehlo Cornel 5 frt, b. Salmer Jenő 5 frt, André|Lajos m. tan. 
5 frt, Keleti Károly 5 frt, Lám Jakab 5 frt, Scholz Guszt. búd. leik. 10 frt, 
Sztehlo Rób. 2 frt a Collegiumnak, 1 frt az egyháznak, Sztehlo Otto 2 frt, 
Bauszern Guido 3 frt, Freyseysen 1 frt, Mechwart 10 frt, Szabó Béla a Col
legiumnak 1 frt, Rajkai Mihály 1 frt, Mauks János 2 frt.
Jun. 15. dr. Schmidt Gyula, coll. felügyelő.....................................100 frt

„ 16. Csíki Lajos, debr. hittanár, a „Debr. prot. lapok“ szerkesz
tője 5 frt és a lap útján begyült 2 frt, összesen . . .  7 ,,

„ 16. Orczy Gyula, hév. bábái b ir to k o s ................................  5  „
„ 16. Merényi elöljáróság.........................................................  5 „
„ 16. Sáros-Plavnitz..................................................................  7 frt 30 kr.
„ 16. Jó lsv a .....................................................................................21 „ 33 „
„ 16. Cserencsény.......................................................................  2 „ 03 „
., 16. K is-Szebeu ........................................................................... 12 ,, 73 „
„ 16. G lo z s á n ................................................................................26 „ 85 „
„ 16. K ölese................................................................................ 2 „ — „
„ 16. Magy. kir. közoktatásügyi Minister ő Excja . . 1000 frt

Jun. 18. Lindenhan Weiszer et Moser ....................................10 frt — kr.
„ 18. Dr. Mosánszky Titus .............................................  5 „ —- „
„ 18. Wallinger Ferencz .......................................................... 2 „ — .,

F.-Sztregovai egyh.:

Jun. 18. 2 frt 44 kr., Szontagh Samu 60 kr., Gyuros Gazsis Pál 5 kr. 
Gyuros Márton 10 kr.. Gyuros Pál 10 kr., Húsár Mihály 5 kr., Duricso 
András 4 kr., Kálmár János 5 kr., Kiszely János 20 kr., Paptz Anna 20 kr., 
Gyuros János 10 kr., Kálmár Mihály 10 kr., Kabroviak János 5 kr., Gyuros 
Mihály 5 kr., Gyuros Pál 5 kr., Gyuros Iván 10 kr., Gyuros Pál 6 k r , Répa 
János 5 kr., Kálmár János 10 kr., Fábri Pál 10 kr., Jakubetz Pál 4 kr., 
Jakubetz Pál dől. 5 kr., Kalmár Pál 10 kr , Kálmár Mária 10 ki'.
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Jun. 20. Burchard Konrád 210 sz. ív , . . . . kr.
9 ? 20. Svedléri ág. hitv. e g y h á z .................... . . .  10 „ - 9 9

9 9 20. Schulek Géza és n e j e .............................. . . .  10 „ - 9 9

9 9 21. Gömöri id. Szent-Iványi József . . . . . . .  30 „ — 9 9

Scholtz Emil Matheőezon gyármunkásai közt eszközölt gyűjtésének
eredménye:

Jun. 21. 15 írt 85 kr. Scholtz J. Emil 2 frt, Scholtz Albert 1 írt, 
Adriányi Béla 50 kr., Lang A. 50 kr., Meitzer János 1 írt, Scherfel Lajos 
1 frt, Koul József 50 kr. Ganovszky József 50 kr., Soltz 10 kr., Hunsdorfer 
10 kr., Schember 5 kr., Drobai 10 kr., Jatzko 10 kr., Hecht Lajos 20 kr., 
Pasternak 10 kr , Pekelszky 10 kr., Regitko 20 kr., Lehotzky János 20 kr., 
Stieber 20 kr., Zimmermann 20 kr., Bartsch János 20 kr., Jah János 20 kr., 
János 10 kr., Breuer J. 10 kr., Soltész János 10 kr., Weheta Asztalos 50 kr., 
Kraus 20 kr., Kratochvilla 20 kr., Danko János 30 kr., Repesik 10 kr., 
Hvensch Albert 50 kr., Bartsch János 20 k r , Breuer Pál 20 kr., Polay János 
50 kr., Pater Kari 20 kr., Meitzer Kari 30 kr., Mechel Simon 10 kr., Lan- 
esutzky Henrich 50 kr., Hocht Pál 10 kr., Javornitzky 10 k r, Rusznak Sán
dor 50 kr., Miillerferd 60 kr., Binder 20 kr., Schlott Frigyes 50 kr., Polay 
Lajos 50 kr., Zinday László 20 kr. »
Jun. 21. Adler Samu K a p ib a n ............................................. 25 frt — kr.
Jun. 22. Húsz Ármin t a n á r ....................................................... 20 frt — kr.

,, 24. Budapest napilapnál begyült.........................................7 „ — „
„ 25. Schmidt Titus Budapest 188. sz. í v .........................25 „ — „
„ 25. Ey. egyh. Simonyi, Vasm. Mód Lénárd lelkész . . 1 „ — „
„ 27. Rell Pál abelovai lelkész 3 frt és neje 1 frt . . . 4 „ ■— „
„ 27. Belohovszky körj. 30 k r .; abelovai egyház 1 frt, eb

ből 80 kr. a Coll.............................................................— „ 80 „
„ 28. Michaelis Vilmos pozs. igazgató a tanuló ifjúság

újabb adom ánya............................................................ 4 „ 10 „

Schranz János budapesti ev. lelkész ív én :

Jun. 28-án 100 frt s ebből 66 frt 67 kr a Collegiumé. Ezen összeghez 
já ru ltak : Schranz J. 10 frt, Falvay Antal 1 frt, Póka Gyula 1 frt, Mikolik 
Gyula 1 frt, Pecz Vilmos 1 frt, Németh Károly 1 frt, Blau J. 1 frt. Korbely 
Géza 1 frt, Kurz Samu 1 frt, Kardewan Vilmos 1 frt, Scholz Lajos 1 frt, 
Kaczián János 1 frt, Klór Fülöp 1 frt, Bereczky Sándor 1 frt, Kullmann Mi
hály 1 frt, Henkel Lajos 1 frt, Mikolih Kálmán 2 frt, Alex. Albert 2 frt, Lu- 
senberger Ágost 1 frt, Tomáseh Pál 2 frt, Schranz Jánosné 4 frt, Schranz
Margit 2 frt, Lux Ede 2 f r t , ..................5 frt, dr. Diener 2 frt, Pozel 1 frt,
A. Hottelmann 5 frt, Muhr 2 frt, Kéler Napol. 5 frt, Boros József 2 frt, Dr.
J. 2 frt, dr. Szontagh Abrah 5 frt, Beliczay Béla 5 frt, Fuchs Gusztáv 25 frt, 
Szedenics 1 frt.
Jun. 28. Kemencze Högyész Hering János lelkész ál. . . 4 „ — „

„ 28. Bártfai ág. ev. szláv egyh. Kellő lelkész ál. . . .  3 „ 71 „
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Raisz Gedeon N.-Mihály 214. sz. ívén:

Jun. 28-án 53 frt. Ezen összeghez járultak : dr. Raisz Gedeon 10 írt, 
RaksanyiA. 2 frt, Lavotha Vendel 5 frt, Czibur Bertalan 10 frt, Thuranszky
Ferencz-Szalok 4 f r t , ............2 frt, Bartus Boldizsár 5 frt, Baj . . .  2 frt,
............ Samu-Gatály 5 frt, Naményi Antal 1 frt, Sopper F . . . .  2 frt, Sol
tész Gyula 50 kr., Újlaki ref. lelkész 50 k r . , .................. 1 frt, Görgey Géza
1 frt, Schleiminger 1 frt.
Jun. 28. dr. Szlávik Mátyás coll. tanár .................................. 5 frt — kr.

„ 28. Sziebert C h r is t in a ................................................5 frt — kr.
Jun. 29. Franzfeldi e g y h á z ............................................... 8 frt 67 kr.

Irányi Dániel 211. sz. ív é n :

Jun. 29. Vállyi János Majtis 20 frt, Irányi D. 10 frt, Ivánka Zsigm.
5 frt Sitányi Bernát 10 f r t , ...................................összesen 45 frt — kr.
Jun. 29. Kupecz Lycurg, igazg. Lőcsén, tanulók s tanárok gyűjt. 16 frt — kr.

„ 30. Ujag, ev. lelkész az igl. lövészegyl. 300 évfordul, gyűjtve 11 „ — „
Jul. 1. Abosi ev. egyház................................................... 15 „ 20 „

„ 1. Budaméri egyház.....................................................5 „ — ,,
„ 1. Hanusfalvi e g y h á z ................................................ 6 „ — „
„ 1. Ktlkemezei e g y h á z ...............................................4 „ — „
,, 1. Uj-Klenóczi egyház ............................................... 6 „ — „
„ 1. Sókúti egyház..........................................................7 „ 70 „
„ 1. Győri ág. h. ev. e g y h á z .................................... 30 „ — „
„ 2. Lechky C e c i l i a .................................................... 10 „ — „
„ 2. Schulek Lajos és Béla, Posewitz A. 1 írtjával . . 3 „ — „
„ 3. Tahy Jenő N y ir je s ............................................... 5 „ — „
„ 3. Nagy Pál, göm. ref. esperes a torna-kálosai egyh.

részéről 3 frt, szalóci egyh. 50 kr., összesen . . .  3 „ 50 ,,
„ 3. Werner Gyula Varannón, 80. sz., 3 frt, Mayer András

2 frt, Benczúr Albert 10 frt, ö sszesen ..............15 „ — „

Lőcsei ev. egyház 170. sz. ívén:

Jul. 3. Dianiska And. 1 frt, Bethlenfalvy Ant. 1 frt, Szennovitz Sam. 
1 frt, Róth Samu 2 frt, Scholtz Gusztáv 1 frt, Nepko J. 1 frt, Nagy 1 frt, 
Záborszky F. 1 frt, Krausz Kár. 50 kr., Keppler Alex. 50 kr., Nagy Kár. 
50 kr., Forberger Vil. 1 frt, Schmidt Sánd. 1 frt, Ormossy János 50 kr., 
Wentzel Rezső 50 kr., Rombauer Lajos 1 frt, Theisz Gyula 2 frt, Soltz 
Hermin 1 frt, Suky 2 frt, Schmidt Imre 50 kr., dr. Weszter Lajos 2 frt, 
Ormossy Károly 50 kr., Zathureczky Cornél 50 kr., Justus Rosina 1 frt, 
Tneber János 50 kr., (?) 1 frt, Lumnitzer L. 50 kr., Slaíkovszky 50 kr., 
Gally Jánoz 50 kr., Guzka János 1 frt, Dörner Lajos 50 kr., Barth A. P. 
1 frt, (?) 2 frt, Prihradny S. 1 frt, Alexy Rosa 50 kr., Okolicsányi-Zse- 
dényi E. 3 frt, Prihradny Oszkár 2 frt, Flachbarth 50 kr., Soltz Samu
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1 frt, Rombauer Kár. 1 frt, Kermeszky Mór 2 frt, Hartmann Róza 50 kr., 
Spengel Adolf 50 kr., Scultéty Mária 1 frt, a lőcsei ev. egyli. 15 frt 50 kr.,
összesen 60 f r t ; ebből a collegium! a .................................... 30 frt — kr.
Jul. 3 Rödler K ároly......................... ...................................  . 50 ,, — ,,

Összesen . 7415 fr t 17 kr.

* * *

Mindezen nagylelkű, kegyes adakozóknak hálás szívvel mondunk köszö
netét, e helyütt is kérvén az egek urát, a mindenható Istent, hogy ő 
kegyelmével, áldásával jutalmazza azokat, kik a tudomány, a hazai közműve
lődés és a protestáns egyház szent érdekeire való tekintetből, szeretettel, 
áldozatkész részvéttel emlékeztek meg a vész és baj idején Collegiumunkról!

A kegyes adakozók közül igen sokan egykor tanítványai voltak Collegi- 
umunknak.

A tanítványok hálája — az intézet egyik legédesebb jutalma !



Tananyag s íanmód.

Vannak gondos paedagogusaink a tanügy intézői, munkásai sorában, 
kik nemes gondolatokat s eszméket értékesítenek a nevelés-tanitás terén. 
Van számtalan ember, ki e téren szakhivatással nem működik ugyan, de 
mint szülő, testvér, tanuló stb. komoly érdekkel, talán kétségekkel kiséri a 
nevelés-tanitás munkáját s eredményeit. Mindez érdeklődők elé állításokkal, 
illetőleg kérdésekkel járulok komoly ügyszeretetből eredő fejtegetésemben. 
Talán időszerű, nyíltan kilépni az aggodalmakkal, melyeket iskoláink tan
anyaga és tanmódja idéz fel a nevelés- és tanügy némely szemlélőjében. Idő
szerű — bár nem háládatos — az is, hogy a tanügy fejleményeit elvi meg
ítélés érje. Quot capita, tot sensus.

Szólnom kell legelőször iskoláink, különösen népoktatási iskoláink tan
anyagáról. Szemügyre veszem a tananyagnak nem annyira sokféleségét és 
terjedelmét, mint inkább minőségét Minőség tekintetében mai tananyagunk 
folyamhoz hasonló, melynek vize majd több mederbe oszlik, majd medret 
váltogat. A mélyebb medrek egyike a tudomány elmélete, másika a gyakor
lati, társadalmi hasznosság; t. i. majd az igazságok és rendszerük logikai értéke, 
majd az ismeretek gyakorlati alkalmazhatósága irányadó a tanításban. Ezekbe 
ömlik a ta anyag nép- és középiskoláinkban, t. i. majd az elméletet, majd a 
gyakorlati igényeket szolgálja.

És e két meder, a tananyagnak e kétféle szolgálata nem is volna rósz, 
ha a növendék javának elegendő tápot, biztosítékot nyújtana. Sajátságosán 
viszás a paedagogikai elvek sorsa. A 19-ik század végén végre valahára 
csillámlani kezd azon elv, hogy a nevelési törvények magából a növendék 
természetéből mentendők, és hogy a növendék képességeihez, hajlamához 
alkalmazkodnia kell a nevelőnek. Ámde ez elvek édes testvéxm száműzetésben 
é l : hiszen a nevelés czélja is a növendékbe helyezendő! Édes testvérek fére- 
értésből meg nem férnek együtt!? Már akárhogy csűrjük-csavarjuk, a helyes 
czél egoistikus, t. i. a növendék egoistikus érdekéből fejtendő ki. A törté
nelmi idők folyamában minden ember egyéni boldogsága szolgálatában gon
dolkodott, érzett s cselekedett, helyesen vagy helytelenül felfogott boldogsága 
szolgálatában. Boldogságra törekedett még az is, aki „önmegtagadással“ 
szenvedett meggyőződéséért, mert e meggyőződésben s önmegtagadásban lelte 
boldogságát. Egyéni boldogság a legfőbb nevelési czél. Emberi méltóságomnál 
s jogomnál fogva tiltakozom is azon nevelés ellen, mely egyéni javamat 
nem munkálja vagy mellékesnek tekinti.

I
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Az egyéni boldogság mint czél nem áll benső rokonságban a mai tan
ügyi intézkedésekkel, melyek az emiitett tudományos elméletnek és a gyakor
lati érdekek kielégítésére törekszenek. Ez állítás mellett hosszasan lehet 
pro és contra szólani. De hosszadalmas érvelés kerülésével elegendő csak 
egy-két tényt töredékesen felhozni. T. i. iskoláinkban ismertetik a kutyát, 
ásványt, részeit, jó és rósz tulajdonságait; ismertetik a földrajzi fekvést, 
lakosok számát s általában az ember tárgyi világát; ellenben a közelebbi 
érdeket, az ember testi részei, egészségének feltételei stb. elméletben s 
gyakorlatban elhanyagolvák. Kiemeltetik a tanulás szüksége és haszna, de 
hogy az különösen a teli gyomornak és gyenge idegzetnek ártalmas lehet, 
arról az iskolai elmélet és gyakorlat hallgat. Tanintézeti leányok mindenféle 
elméletbe, nyelvbe vezettetnek be, ellenben az óvás, ápolás, szellemi nevelés 
legegyszerűbb elveit, utasításait nem kapják. Tanítóképzők felsőbb intézke
dések értelmében sok tananyagot, sokoldalú taktikai utasításokat öntenek a 
növendékek emlékezetébe; de arról eléggé gondoskodva nincs, hogy majd 
mint tanítók se ók ne gyötörjék a kis tanulók testi-lelki javát, se magok ne 
gyötörtessenek díjazás elégtelenségével s rendetlenségével, vagy szülők, elöl
járók, regale-tulajdonosok stb. szeszélyeivel. A társadalom humanismusa az 
oktalan állatok kíméletét hirdeti; de az ember saját neveletlenségének és 
mások szeszélyének játékszere, áldozata lehet stb. Egyelőre már e tények azt 
vallják, hogy nem egyéni boldogság a mai nevelés-tanítás czélja s központja. 
Idegen téreken az emberen kívül kerestetik a nevelési czél, melybe a nö
vendék mint el nem talált mintába saját kárára belesajtoltatik. Az idegen 
térekről hozott czél szüli a tanszervezési kapkodást és a túlterhelést is. És 
hogy is ne, mikor minden világtáj felé irányul a tanítás figyelme, s a köz
pont ignoráltatik!

A túlterhelés köznapi thémává lett már. Okai a tanulókban, a társa
dalmi egyoldalúságokban, de a tanszervezetben is rejlenek. Legfőbb tényezői: 
az egészségi állapot, a tauulási életkor, a tananyag és tanmód.

B. tanuló atyja hivatalviselő, tiszteséges ember volt. Életmódja nem volt 
oly kényelmes mint pl. 4000 forinttal nyugalmazott méltóságé. A mindennapi 
életbe nem ártott volna több hús, több erő. Az éjeli nyugalom jól esett a 
napi munkában kimerült apának. B. fiú születésétől és talán a szűk élel
mezéstől csekélyebb testi erővel birt mint lelki képességgel és tanulási 
szorgalommal. Tanulói pályája elején megbirta a munkát. Ámde a magasabb 
osztályok tananyaga, azok a leczkék, dolgozatok, tisztázatok stb. egy-két 
alkalommal kifogtak rajta. Ezért meg is volt intve; persze mentegetődzése 
„nem volt alapos.“ A szorgalom tovább is ta rto tt; de a leczke nemtudása 
gyakoriabbá vált. A fiú természetesen nem vizsgálta magasabb szempontból 
a hanyatlását; csak sírt néha-néha, mikor vagy sok volt a munkája, vagy 
iskolai dorgálást kapott. Tempora mutantur, — B. fiü lusta tanulóvá vált, — 
igaz — pirosabb színűvé is. Tanárai elitélték s apját intésekkel keserítették. 
B. kielégítő osztályzattal s tanulási irtózattal került ki a gymnasiumból. Át
ment az akadémiára. Itt nyújtotta ki karjait s derekát első Ízben szabadon. 
Izmai rugékonyabbakká lettek, de szelleme is, mert egy szerény vitatkozás 
alkalmával azt állította, hogy nyugaton lá tta  a teli holdat. Arma virumque 
cano, mondatot valaki komoly arczkifejezéssel igy fordította: „fegyvert és
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mérget a kutyának!“ B. javitólag igy szólt a fordításhoz: „azaz hogy: 
fegyver és méreg a kutyának ! mintha csak a forradalmi időből származnék 
e mondás, és a ráczokra vagy németekre czélozna!“ Akadémiai magas állá
sát B. ösztönszerüleg azzal töltötte be első évben, hogy nem tanu lt; pedig 
föltette magában, hogy most fog igazán tanulni Tehát nem akarva is az egy
szeri sárospataki diák szerepébe esett, ki nagy vakációját azon boszús 
szándékkal kezdette meg, hogy most már két hónapon át egyet sem gondol. 
B. gyakran izgatottságban s fejfájásban szenvedett,; talán ez okozta, hogy az 
óralátogatáson kívül két éven át alig végzett tartós komoly munkát. Az a 
műkedvelői olvasgatás nem adott alapos ismeretet. Egyszer párviadala is volt; 
ez fokozta önérzetét. De hiúvá az a nem várt hír tette, hogy ő „kedves 
fiatal ember.“ Nagy emberek születését többnyire homály borítja; úgy a nagy 
hírek keletkezését is, és a hír talán épen azért lesz nagygyá, mivel eredete 
ismeretlen.

A hiút is olykor-olykor komoly gondolatok foglalják el. B. nem egyszer 
elmélkedett jövőjéről s nem egyszer látta be azt, hogy csak komoly tanulás 
vezethet kívánt álláshoz és megelégedéshez. Ez elmélkedése eredményt is 
szült, mert megtörtént, hogy B. két-két teljes óráig tanult naponként. Ne 
kérdezzük, hány napig tartott a szorgalom; ugyanannyi napig, ahány órai 
volt a napi tanulása. Mindegyik tanulmány után fáradtan csapta el a köny
vet magától; s a két napi munkacyklus után két napi pihenőre intette meg
elégedése s betegséggel ámító hypochondriája. No de kár is volt meggyengült 
idegzetét komoly gondoskodással és tanulmánynyal sorvasztania. Hatalmas 
protektorai akadtak; B jó hivatalba jutott, elütvén attól olyanokat, kik nem 
voltak ugyan „kedvesek és jó vérből valók, - de akik munka miatt 26—30 
éves korukban sem nyertek piros arczszint. Most látta B. azt, hogy neki 
„kár volt annyit tanulnia“ s hogy .fődolog a szerencse.“ Hivatala miatt 
köztiszteletben (?) áll B. és sokan okos embernek tartják őt. Állását ő és 
protektorai jól fogják fe l: a hivatal az ő eszköze, nem pedig ő a hivatalé. 
Különös, hogy B. meyelégedve nincs; majd a társadalmi renddel elégedetlen, 
majd a szabadelvüséggel s reactióval, majd — ami fő — magával és életével.

Ismertem egy munkást is, aki egy heti szolgálatáért 3 forintnyi díjt 
kapott. Elég kevés díj; ámde szolgálati teendője sem volt túlfeszítő; ama 
díjért naponként csak négy órát dolgozott. Maradt neki mindennap elég ereje 
s kedve egyéb munkára és elég idéje pihenésre is, Felhasználta hát szabad 
idejét önálló keresetre és ezzel hetenként 3 frtot szerzett, ugyanannyit mint 
a szolgálati munkával.

E két eset elég tanulságot vet az iskola felé is. Fogjuk fel csak a 
következőket:

1. Ne keressük a túlterhelés okait csak a tanulókban, szülőkben, társa
dalomban, hanem a tanszervezetben is.

2. A tanitas s tanulás nem szüli kétségtelenül azt az eredményt, melyre
törekszik, s melyre törekednie kell. \

3. A tanitás s tanulás nem absolut kritériuma és biztositéka az egyéni 
boldogságnak; sőt ellenkezőleg érzékeny óvatosság hiányában a boldogság 
temetője.

I*
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4. Manap az elkorcsosodás, kitartás hiánya, szellemi aléltság ellen emel
nek panaszokat, és a vallás-erkölcs hanyatlásából származtatnak minden bajt ; 
pedig a levegő (pl. szűk lakásé stb.), étel, drágaság, adó, iskola stb. talán 
a legfőbb ördögök. Kimerült, elcsigázott testől s meddő emlékezeti dressurától 
ne várjunk kitartást gondolkozási erélyt s eredetiséget, erkölcsi szilárdságot 
sem, legkevésbé pedig boldogságot

5. Az iskolának épen nem az a feladata, hogy kimerítse a testi s lelki 
erőt. A kutya saját falatját vesztette el, midőn a víz tükörképe után kapott. 
Vagy talán előbb koldussá kell tenni az embert s ezután servilissé ?! ami 
a mai kor igényeibe nagyon beillik! Ezzel ne vágja senki maga alatt a fát•

Egyelőre elég ennyi tanulság.
Egyéni boldogság legyen minden nevelésnek, tehát a tanításnak is czélja, 

— helyesen felfogott boldogság, mely az életben a gondosságot s küzdelmet 
ki nem zárja.

Tehát tanításban
a) boldogság legyen a czél, egyéni boldogság;
b) a boldogságot mint czélt, fel kell tüntetni és tudatossá tenni;
c) ismertetni kell a boldogság mibenlétét s feltételeit;
d) fejleszteni a növendéket arra, hogy a feltételeknek megfelelhessen.

E négy pont értelmező megjegyzésekre szorul: Boldogság nem egy-két
évi tanítás gyümölcse s vívmánya; tulajdonkép az egész élet arra való, hogy 
azt megközelítsük s élvezetére érdemesekké legyünk. Meredek sziklákon 
fogatik el a zerge; de megszökik, ha gonddal nem őrizzük! — Másrészt 
meg a boldogságot senkire sem lehet úgy húzni, mint ha valakire erőszak
kal kabátot öltenek; a boldogság csak arra ölthető, ki maga is segédkezik 
a felöltésben. Ezeknél fogva az iskola ne csak óvással, de azzal is mozdítsa 
elő a növendék boldogságát, hogy öt hivatásáról a boldogságról tájékoztassa 
s lelkében igaz hajlamot keltsen a boldogság iránt. — Továbbá ugyancsak 
az iskola feladata s kötelessége oszlatni a boldogságot elferdítő ábrándokat 
s elfogultságot; ne építsen a növendék soha légvárakat boldogság biztosítékai 
gyanánt. Mennyorszába helyezett képzeleti üdvösség se tétessék földi boldog
sággá. Boldogsághoz a természettel s embertársakkal szemben az egyéni jogok 
és kötelességek egyensúlya s összhangzata szükséges. Társadalmi általános jog: 
az egyéni erők fejlesztése s érvényesítése egyéni javunk érdekében; általá
nos kötelesség: a társadalmi állás betöltése, az egyensúly fenntartásának 
korlátái közt (hogy pl. mások terhére ne legyen az egyén). A természettel 
szemben jogunk: küzdeni s a természet erőit hatalmunkba keríteni ; köte
lességünk : törvényeit saját javunk érdekében megismerni s követni. Egyen
súly s összhangzat a kritériuma minden egyéni és társulási érvényesülésnek. 
Ez egyensúlyt nem veszi figyelembe az önkénykedő absolutismus, az osztály- 
uralom, communismus, vesztegetés, renyheség, kicsapongás, mértéktelenség 
stb. Mindezek a társadalom és egyesek betegségét idézik elő; a betegség 
pedig kivétel nélkül minden egyén javát sújtja. Végre még egy kivonat- 
szerű megjegyzés az előző négy ponthoz. Az iskola, mint képesítő intézet a 
növendéknek testi lelki tehetséget juttatni törekedjék ama boldogság elnye
résére (tehát a meglevő képességet éppeu ne rabolja el). Boldogságra jogo
sító oklevelek: testi-lelki erély vagyis munkaképesség és megelégedés, —



erély erőben, ítéletben, hajlam- s akaratban, munkakedvbe:], önuralomban 
stb.; megelégedés egészség, lelki erő és társadalmi rend tekintetében. Mind
kettő (erély és megelégedés) lehet alanyi és tárgyi szerepű. Alanyi erély a 
megelégedés megszerzésére irányul; tárgyi erély a megelégedésnek igazság
talan korlátozása ellen hat. Alanyi megelégedés az egyéni erély tudatában 
nyilvánul, tárgyi megelégedés a hiú vágyak s féktelenség egyéni elnyomásá
ban. — Sem erély sem a megelégedés föltételeit ne keressük vagy csak az 
egyénben vagy csak a környezetben s társadalmi viszonyokban. Mert pl. 
csak azt az egyet említem, nem okvetetlenül megelégedett az akit egyéni 
tulajdonságai (egészség, erő, érdem stb.) arra jogosítanak. Viszont sokaknak 
— mint mondjuk — teljesen szolgál a társadalmi szerencse és egyéni okok 
miatt mégis elégedetlenek.

Mindezen bolbogsági érdekek kielégítése kétségtelenül nehézségekkel 
jár — különösen az iskolában. Mert bajos minden növendéket oktatással meg
győzni a boldogság mibenlétéről mint czélról, meggyőzni a boldogság fel
tételeiről, bajos teljesen képesíteni arra, hogy a feltételeknek megfeleljen. 
Bajos mindezeket különösen az iskolának teljesítenie, amennyiben természe
tes, hogy az egyéni boldogság számos feltétele, tényezője az iskola hatás
körén kivül esik. Ámde teheti az iskola legalább azt, hogy az egyéni 
boldogságot tekinti oktatási czélnak; teheti továbbá azt, hogy a boldogságra 
vonatkozó ismeretek legalább szűk terjedelemben beleoltassanak a növendék 
leikébe; teheti végre azt, hogy az egyéni boldogságnak egynémely, különösen 
egészségi feltételeit ne csak tudatba hozza, de valósítsa is, pl. a testi fejlő
dés őrzésével s ápolásával, józan Ítélés fejlesztésével stb.

Mi tehát az iskola teendője tananyag tekintetében?
A köznép kisebb-nagyobb mértékben kiskorú s vezetésre szorul. Kis

korúságát a népoktatás meg nem szünteti. De ne is akarjuk csak oktatással 
a kiskorúakat boldogságuk felé vezetni; minél gyengébb valaki, annál több 
oldalú (iskolai és taradalmi) támogatásra szorul. A köznép a boldogság felé 
folytonosan vezetendők osztálya. Hogy pedig vezetés mellett egyrészt boldog
ságot élvezhessen, másrészt boldogságát maga is munkálhassa, az erély s 
megelégedés következő tényezőire van szüksége: a) egészségre b) élelemre, 
c) szellemi fogékonyságra, d) életkedvre. E tényezők szolgálatában áll, álljon 
az iskolai oktatás. Eszerint

a) oktatást kell adni az egészég körébe vágó ismeretekkel (ember- 
s egészségről, élelmezési s munkai mértékletességről);

b) oktatást adni az élelem körébe tartozó ismeretekkel (munkáról, 
keresetről, díjról, takarékosságról);

e) szellemi fogékonyságot kell kelteni a növendék lelkében, a ter
mészeti s társadalmi rend környezet, a szép igaz s nemes iránt, s ezzel 
fejleszteni szemlélő s ítélő képességét, aesthetikai Ízlését s erkölcsös hajlamát, 
(természeti s emberi művek, vallás-erkölcsi remekek stb. szegitségével);

d) az életösztönt tudatos életszeretettel kiegészíteni s az életkedvet 
megszilárdítani ami a megelőzőleg említett önfentartási oktatással és a 
társadalmi helyes jogok s kötelességek feltüntetésével mozdittatik elő.

E négy pont értelme szerint csak általánosságban következő tantárgyak 
említendők jelentékenyeknek: 1. természettudomány, 2. társadalmi jog- s
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kötelességtan, 3. történeti adatok s vallás-erkölcsi igazságok és 4. mint se
gédismeretek az olvasás-irás és számtan. Ne akarjuk nyelvtani periodusakkal 
rendszeres gymnastikával, világrészek részletezésével s egyéb hasonló tan
anyaggal boldogítani különösen a nyers munkára utalt köznépet. Az elemi 
tananyag terjedelmére nézve épen nem irányadó a manap divatos ismeret
rendszeresítő törekvés. Az elemi tanítás tárgyakat s tényeket ismertessen, 
azon feltűnőbbeket, melyek a boldogsági jog s kötelesség egyensúlyát fen- 
tartaui vagy megzavarni képesek (egészség, élelem, takarékosság, társadalmi 
viszonosság, megelégedés stb. tekintetében.

Ez iskolai oktatáshoz szükségkép kiegészítésül járulnak a társadalmi 
s állami intézmények. Az állam, mint egyéneknek jog s kötelesség alapján 
alakított összege törekedjék a jogok s kötelességek egyensúlyozására; ne 
engedje egyesek s osztályok jogait elharapódzni mások jogainak rovására; ne 
engedjen jogokat privilegium gyanánt annak aki kötelességeit nem teljesíti 
(pl. ingyenélő); ne rójon kötelességeket egyesekre oly mérvben, hogy a jog 
túlsúlyoztassék, ne oly mérvben, hogy az egyéni boldogúlás meggyilkoltassák. 
Legsújtóbb az a bosszú, mely az önkényt sújtja vagy legalább követi, mert 
minden önkény egyensúlyt bont s ezzel abnormitást szül. Minden egyén leg
közelebb önmagához áll, közelebb, mint minden egyéb egyénhez s érdekhez, 
de azon tudattal, hogy más egyén is van, a kivel társulási ösztön és élet
igényeink alapján érintkezésben állunk. E jogot és viszonyt a tanügyi intéz
kedésekben, a tananyagban is kifejezésre kell juttatni, oly törekvéssel, hogy 
az iskola az egyéni boldogságot minden egyéb feladat fölé helyezze.

Mint mondottam, a köznép kisebb-nagyobb mértékben kiskorú és 
vezetésre szorul; kiskorúságát a népoktatás meg nem szünteti. A szak
képzés (akadémiai, egyetemi stb.) szükségkép nagykorúsághoz, önállósághoz 
vezet, — arra képesíti növendékeit, hogy egyrészt magok boldogságán 
önállóan működhessenek, másrészt a kiskorúak boldogságának feltételeit 
az igazság világában megállapítsák s érvényre juttassák, — azaz vezetők 
legyenek. Eszerint míg a népoktatás a növendéket túlnyomón saját maga 
számára neveli, addig a szakképzés kevesebb önzéssel mások javának terv
szerű előmozdítására is neveli növendékeit. Aki nagyobb úr, az nagyobb 
szolga is. Ez értelemben a szakképzés kettős feladattal áll szemben. Első felt 
adata, hogy kielégítse azon tényezőket, melyek a?, egyéni boldogság leg
közelebbi követelményei; t. i. a szakképzésnek: a) oktatást kell adnia az 
egészség körébe vágó ismeretekkel, b) az élelem körébe tnrtozó ismeretek
kel (a és b katexochen gazda, orvos stb), c) szellemi fogékonyságot kell 
keltenie a természeti s társadalmi környezet s rend, a szép, igaz s nemes 
iránt; d) az életszeretetet meg kell szilárdítania, (c és d nevelők, jogász). 
De ez oktatási ágak mind oda irányulnak — s ez a második feladat — 
hogy a növendék tudományos jellemmé fejlesztessék (emlélet, elvek, akarat); 
hogy ne csak az egyén nemes érdeke elégíttessék ki, hanem hogy a szak
emberek a közjót eszmékkel is szolgálhassák, — vagyis a kiskorúaknak hivatott 
vezetői lehessenek az élet küzdelmeiben. Minden szakképzett egyúttal nevelő is. 
Tehát a szakképzés nemcsak jognak, de egyszersmind kötelességnek is foko- 
zója; kiváltság is és alárendeltségnek is előkészítője. Aki szakképzettségét 
csak kiváltságos önzésre használja, azaz egyensúlyt bontja, a társadalom 
betegségét készíti elő.
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A népiskola és szakintézet közt középen áll a középiskola. Ez arra 
van hivatva, hogy a népoktatást megszilárdítva s bővítve a szakképzést elő
készítse. Fel kell tehát karolnia azon tantárgyak elemeit is, melyek a nép
iskolában elhanyagoltattak, mint pl. a nyelvtan, földrajz, mértan gymnastika 
stb. Az egyén java itt is kizárja a túlterhelést. A középiskolai tanitás ma
nap a gyors alaki képzésen fárad, de úgy hogy észrevétetleniil az anyagi 
képzés túlságába, az ismereti túlterhelésbe esik. Ezzel mindkét szolgálata 
dugába dől. Kár mohón törnie a rendszerezés és értelmi produktio felé. 
Rendszeresítés a legmagasabb tárgyi ismeret; produktio a legmagasabb értelmi 
működés terméke, — mely bő, szabatos tárgyismeretből, alapos tanulságok
ból és erős következtetési tehetségből foly. A középiskolai ismereti túlterhe
lésről csak egy képecske álljon itt. Bizonyos gymnasium első osztálya oly 
expedícióvá alakult, hogy tíz hó alatt az egész magyar birodalom hegyeit, 
völgyeit, folyócskáit, a folyók völgyeit megszemlélte (emlékezettel, könyvből), 
és terményeket keresett fel a Rába-közben, Mátra környékén, Bodrog völ
gyében , Horvátországban s a Földközi tenger környékén fekvő európai, 
ázsiai, afrikai országokban; — vizsgálta az éghajlatot, állatországot, lakoso
kat s városi életet stb. Kilencz-tíz éves fiúk tanultak annyit, kik vagy nyom
ban vagy egy-két év múlva a földrajz primitiv elemeiben hajmeresztőén 
bizonytalanok.

Az ó-kori klassikus nyelvek megszűntek már a mivelődésnek kiváltságos 
s „általános értékű“ közegeivé lenni. Az élő nyelveket nem szorítják már 
háttérbe a közlekedés, tudomány s művészet mezején, mint szorították a le
folyt századokban. De még nem is fejlődhetnek azok úgy, mint az élő nyel
vek. Alaki képzésés szolgálatába más tárgy, más nyelv is léphet. És végre 
a társadalmi életérdekek is az élő nyelveket pártolják s fejlesztik, az ó 
klassikusokat csak tűrik még. Az ó klassikai nyelvek, mint nyelvek a 
szaktudomány terén lehetnek értékesek; mint szaktudós tanulhatja valaki 
a cliinai, bokharai nyelvet is, de ne fogja rá, hogy ez az újkori tudományok, 
mívelődés, jólét, nagy eszmék és szakképzettség oly alapja, mint valami 
universal-orvosság. Végre az idegen nyelvek tanításánál jó volna tekintetbe 
venni azt, hogy nyelvismerethez nemcsak nyelv-, törvények és szabályok, 
de egyszersmind nyelv-, beszédgyakorlat is vezet.

Egyik szakintézet a tanítóképző, de oly szakintézet, mely a középiskola 
előkészítő feladatát is teljesíti (elemi tananyag, lélek-, nevelés-, tanitástan). 
Nem csoda, hogy a tantárgyak nagy sokaságát összetorlasztja, s az alaki kép
zést kevés sikerrel elégíti ki. Sok és terjedelmes a tantárgy; e mellett rövid 
a tanidő; csekély a jutalmul járó tanítói fizetés, vagy szeszélyesen osztatik 
ki. Belépésre ritkán testi lelki erő és hivatás viszi a növendéket; anyagilag 
szegény, vagy a gymnasiumi tanulmányokban gyenge; talán a latinból bukott 
is; tehát tanítóképzőbe lép (folyamodásokban oly okok meg is émlíttetnek 
ajánló érvek gyanánt.) A testileg gyenge, ha nem szorgalmas a tanítóképző
ben, kárát vallja erkölcsileg s anyagilag (jótétemény, stipendium); ha szor
galmas, kárát vallja testileg s ennek alapján ismeretileg is. Kedvező körül
mények közt állást nyer a gyenge testű, gyenge hajlamú is, de ha életben 
ben marad, óvakodik, irtózik az önképzéstől. Különben az önképzés kétsé
ges értékű az erősebbeknél is, mert az adott alapra kellene építeniük, s



s ez alap rendszerint gyenge, ismeret és hajlam tekintetében gyenge. És mért 
gyenge? Vegyük a valót. Nem is tekintve a társadalmi bajokat, melyek a 
hivatásszeretetet csökkentik, méltán felemlítendő a tantárgyak nagy száma; 
a gymnasiumból hozott csekély ismeretanyagra építtetik ex omnibus aliquid. 
S ez építés a növendékeknek 15—20 éves korára esik. E rendes bajhoz 
járul még a tanfolyam rövidsége különösen ott, hol még most is csak 3 éves; 
és ennek daczára a kántorképzés esetleg legalább oly fontos, mint a tanító
képzés. Ily körülmények között nem csoda, hogy az általános czél érvényre 
nem jut: az egyéni érdek elhanyagoltatik; a szakképzés meg legalább hiá
nyos. Hibás álláspontot foglal el az, aki a tanítóképzést lenézi s alacsony 
fokra leszállítani kívánja. A tanítóképzés mindennemű oktatásra kihat, és 
kiválóan lélektani alapot s önállósító törekvést követel. A tanítóképzésnek 
legfőbb anyagi hiányát akarom itt felemlíteni egyéni felfogásom tapasztala 
tóm szerint.

A képzés anyagi hiánya kiválóan a következő. Tanítóképzésünkben el 
van hanyagolva az emberismeret és gyermekszeretet, holott ezek képezik a 
tanítói szakmüködésnek talaját. Emberismerethez vezet a testtan, lélektan 
és társadalomtan; gyermekszeretetre hajlandóvá tesz a gyermek természetes 
vagy megszokott sajátosságainak, testi-lelki képességeinek, gyengeségeinek 
(erőtlenség, mozgékonyság, emlékezet, naivság stb,) és fejlődésének ismerete, 
továbbá gyermekekkel való foglalkozás. Ez ismeretek — mint mondottam — 
tanítóképző intézeteinkben elhanyagolvák s látszólag a sok nevelés-tanifás- 
tani szabálylyal s utasítással helyettesi tetnek A helyettesítés csak látszólagos, 
mert egyrészt a nevelés-tanítási szabálynak értelme sincs embertani tájéko
zottság nélkül, másrészt a mechanice elsajátított szabály sem nem biztos, 
sem a paedagogika fejlesztésére nem alkalmas. Pestalozzi neuhofi, stanzi, 
burgdorfi növendékei körében lett az uj paedagogia atyjává. -  Nevelési 
mechanismnsra támaszkodó mechanismust űz és pártol, és a tanítvány gon
dolkodásához, érzületéhez, méltó igényeihez leereszkedni képtelen; legtöbb 
kárát a növendék és a nevélés-tanitás vallja. E kárnak bizonyítéka az a 
gyakori jelenség is, hogy némely „derék“ tanító tapintatlan a tanításban s 
s fegyelemtartásban és az elért eredmény megítélésében. Továbbá bizonyítéka 
az a történeti tény, hogy a paedagogikai józan elvek századokon át alig 
alig képesek a tanmódot javítani (pl. irvaolvasás módja, szemléltetés és alaki 
képzés elve stb.). Conservativismus és reactio igen erős a tanítókban. Némelyek 
— igaz — buzgón kapnak az újdonságokon, de ezzel ismét jégre vihetik a 
nevelést, ha embertani belátás nem irányozza buzgóságukat. Mind e bajokra 
ügyeljen a tanítóképzés.

Az embertan s gyermekszeretet kellő felkarolásával csökkenni kellene 
a többi tananyagnak a tanítóképzőkben. Nem is volna kár egynémely szám
tani, nyelvtani, földrajzi, történeti stb. részletekért. A luxuriosus részletek 
elhanyagolásával nemcsak az embertani oktatás nyerne, hanem az egyéni jólét 
tényezői is érvényre juthatnának. Nem tudom felejteni B. tanuló sorsát és a 
felemlített munkás keresetét ha egynémely tkp. növendékeinknek szervezeti 
gyengesége, napi kimerülése vagy lelki gyámoltalansága és kedélyök hango- 
latlansága ötlik elém.

A tananyaggal kapcsolatosan még egy kérdést intézek. Szüksége van-e
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a soroksári, dabasi, garadnai tanítónak annyi tananyagra, mint a budapesti
nek, esztergominak, szegedinek stb. Nincs szüksége, egyrészt iskoláik, más
részt díjazásuk nagy különbözősége miatt. E különbözőség mellett kellően 
nem okadatolható az egyenlő tanképesítés sem. Anglia különböző tanképesí
tést osztogat s ezt verseny érdekévé teszi; mi nem teszszük; de azért általá
nosságban még sem állíthatjuk, hogy a tanítói hivatás betöltése nálunk csak 
azért szabatosabb, — még kevésbé azt, hogy tanítói díjazásunk kedvezőbb 
mint az angolé.

Áttérek a népoktatási methodushoz s methodikához. Első kérdés : váljon 
az elemi néptanító mint ilyen van-e hivatva irányozni a tanmódot, vagy a 
másik érdekelt fél, a tanítóképző intézet? E kérdést és kétágúságát a ta
pasztalat okadatolja Mindenesetre az utóbbi t. i. a tanítóképző legyen a nép
oktatás tanmódjának irányadója, — irányadója a népoktatási igények számba
vételével. E kötelesség annál inkább hárul a tanítóképzőkre, amennyiben 
manap a tanítóképzés kizárólag a tképző intézetek joga. Régen nem volt kü
lön intézeti tanítóképzés. Később lett és abban állott, hogy a tanítók tapasz
talatilag vezettettek be bizonyos tanítási szokásba, modorosságba, fogásokba. 
Némelyik jó tanítóvá vált is, de inkább tanítási hajlama, érzéke s gyakor
lottsága, mintsem a nyert tanácsok s dressura alapján. Puszta gyakorlat és 
szokás (elmélet nélkül) nem tudatos s nem biztos, semmiféle munkában, an
nál kevésbé a nevelés-tanítás művészetében. Talán ez igazság alapján tanít- 
tatik manap a neveléstan s methodika, — váljon helyesen-e ?

Előző tárgyalásomban már említtetett egy hátrány, mely az embertan s 
gyermekszeretet hiányos felkarolásából a tanítóképzői methodikára hárul. 
Egyéb baj is van. Bőséges adatok s tapasztalat alapján állítanom kell azt, 
hogy manap a népoktatás methodusa két nagy bajban szenved: a szemlél
tetés és inductió hiányában. Minden ismeretünk s gondolatunk szemléleten 
és inductiőn alapul s csak ennyiben igaz és tartós is. Ezek helyett uralkodó 
a szótanítás és deductiv elmélkedés. A paedagogika hősei, Comenius, Veru- 
lami Bacon. Pestalozzi, Fröbel stb. már rég porladnak, de elveiket, a szem
léltetés és inductio elvét a gyakorlat alig követi. Ki az oka e reactiónak, 
közönynek ? Oka egyrészt a tanítók conservativ magaviseleté, mely sokak 
részéről abban nyilatkozik, hogy józan újítást fel nem fogva és megvetve, 
elemi östanitójok ferde módszere mellett kitartók. Ez a kényelemnek is ked
vez, mert a megszokott módszer mechanikus, követése olvasgatásba, fárad
ságba nem kerül (pl. földrajz versekben, számtan csak számjegyekkel stb.). 
Vagy talán a bérül adott föld szántása, és priváták veszik igénybe az erőt 
és időt ?! A maradási reactió már a tanítóképző intézet növendékében ész
revehető ; a növendékek egyrésze alig képes az óráról-órára kívánt új szel
lemet felfogni vagy megkedvelni (pl. írvaolvasási menet, számtani s földrajzi, 
természettani inductió, tanítási egyszerű nyelvezet stb.). Esetleg a megbarát- 
kozás is csak látszólagos és ideiglenes, mert a tanítóképzőből kikerültek egy
része hátat fordít a tanítóképzői törekvéseknek, utasításoknak, — gyakran 
pressió folytán is. A reactió oka másrészt a tanügyi intézkedésekben s a 
tanítóképzőben keresendő. Nagy adónk executiv behajtása mellett az iskolák 
szegénységéről kell panaszolkodnunk. Nagyobb felében a szemléltetési eszkö
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zök csaknem teljesen hiányzanak; leggyakoriabbak a vonalzó, a tanító asz
tala, székje és a vessző. Számológép ha van, bizonyára a minisztérium aján
déka. Ámde ne panaszolkodjunk csak a taneszközök hiányáról. Itt egy tanító, 
tanár csak a szorzás, osztás stb. írásbeli mechanikáját tanítja; másik igy 
ront neki a nyelvtannak: mondat a gondolatnak szóbeli kifejezése; harma
dik a növénytan szépségeit, feladatát s felosztását tárgyalja legelőször; ne
gyedik az emlékezet fejlesztéséről szól, de azt meg nem magyarázza hogy 
miben áll a lélek emlékezeti működése. Egy ötödik saját magas stílusában, 
virágos nyelvezetében talál gyönyörűséget, midőn zsenge tanulókat világos, 
határozott ismerethez egyszerű nyelvezettel kellene vezetnie. Egy hatodik 
physikai tanszerekkel rendelkezik ugyan, de a kísérletet csak a táblára raj
zolja, mert ez kényelmesebb, vagy mert a szemléltetés elve szerinte csak 
felkapott agyrém.

Előttem több elemi tankönyv fekszik. Egyik a Szent Történetek tan
könyve ; nyolcz ívnyi terjedelemben népiskolai tanulóknak szól. (Megjegy
zendő, hogy e történeteket a második elemi osztályban szokták tanítani, oly 
tapintattal is, hogy a tankönyvet a 7—8 éves tanuló kezébe szorítják). Első 
helyen előadatik a teremtés munkája, — természetesen az is, hogy Isten 
„barmokat, vadakat (talán vadembereket ?!), csuszó-mászó állatokat (pl. az 
egy éves kis testvér ?!) is teremtett, és midőn a föld szépen el volt ren
dezve (?!), alkotta Isten az embert (alkotás és teremtés valószínűleg más
más akar lenni?). Hetedik nap megszűnt Isten a munkától és megszentelte 
azt (? !). E történet koronája a 44. zsoltár, melyben ez is áll: „Atya úr Is
ten ! rólad vallást tészek (?!); dicséretre szám és szívem készek (a szívnek 
eddig elég volna csak mozognia!). A barmok testét élettel élesztőd (hát élet 
nélkül éleszteni ?!) az emberrel bölcs munkád berekesztéd (az ember se
gítségével ?!) Imádlak téged, aki teremtettél, szeretlek mivel atyámmá is 
lettél“ (?!!). Egy másik elemi hittanban (az I. el. osztályban is tanítják !) 
ez az első kérdés: „Mit tesz hinni?" (ez is rossz volna: mit tesz látni?). 
A felelet gyászfátyolt vet a vallásos hitre s hittanra : „Hinni tesz igaznak 
tartani azt, amit más mond, még pedig azért mert ő mondja.“ Ha figyelembe 
veszem ez idézeteket és a kis tanuló érzéki természetét s fejletlen nyelvét, 
igazán sajnálnom kell a tanulót is és a tananyagot is. Vagy talán a tanítói 
magyarázat segít?! Vallástani abstract igazság magyarázaIához erős, gyakran 
hosszas abstractió szükséges, s ez abstractiót 7—8 éves tanulók korlátolt 
tapasztalatából, ismeretéből, Ítéletéből akarjuk kifacsarni. Csömör és utálat 
bizonyosabb a józan abstractiónál; a nem várt rossz eredmény aztán a tár
sadalmi communismusnak, nihilismusnak és mindenféle miasmának tulajdonít- 
tatik. Proximus ardet Ucalegon. Mindig félő, hogy az erőszakos abstractiók- 
kal s elmélettel úgy járunk mint Mokány Bérezi a kaszások etetésével, vagy 
a czigány saját lova éheztetésével. — De továbbá előbbi idézetem egy pa- 
ragraphusnak alig egy tizedrőszőt teszi; a többi kilencz tizedben is van elég 
magyarázni való. Iszonyú sok magyarázat kell, — vagy pedig magoltatás. 
És ha a tanuló a bemagolt vallástani leczkéket folyékonyan eldarálja, ebből 
egynémely „szakértők alaposan" vallásosságra és tanítási ügyességre követ
keztetnek. Vallástani tankönyvek hibás szerkezetét azzal is szokták mente
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getni, hogy a körülményeknél fogva máskép lehetetlen. Am legyen, meg nem 
engedve fölteszem; de ha máskép lehetetlen, akkor még roszalni sem szabad azt, 
hogy az el. iskolai tanitás a tankönyvek követésével methodikai hibákba esik !

Egy másik elemi tankönyv az írásbeli fogalmazásokra ád utasítást nép-, 
ipar- es vasárnapi iskolák tanulóinak. Hézagpótló munka. A tárgyalást nyolcz 
soros vázlatos beosztással kezdi. Az 1. §. a levél tartalmáról szól, követke
zőleg kezdve: „A levelek tartalma különböző“ (még egyféle sem volt!) ..Van
nak kérdő, tudósító, köszöntő, köszönő, vigasztaló, intő, mentegető, kereske
delmi, kérő stb. levelek.“ Ugyan hogy képzeli e sokféleséget a kis tanuló 
az egyesek ismerete nélkül; ha pedig ismertetjük, akkor fölösleges az előző 
osztályozás.

A harmadik kis nyelvtan, középiskolák számára. „Bevezetés. Nyelv. 1. §. 
A nyelv a beszédben előforduló szók összesége, melyekkel gondolatainkat s 
érzelmeinket kifejezzük“ stb. 4. §. „A nyelvtan (grammatika) azon szabályok 
rendszeres (?!) foglalatja (?!), melyek szerint a szókat alkotjuk (?!) talán úgy 
mint Isten az embert alkotta? egymáshoz viszonyítjuk (?!) és mond'tokká 
alakítjuk.“ Ezután jön a nyelvtan felosztása. 6. §. „A hangtan vizsgálja: mi
féle hangok vannak a nyelvben“ (csúnyák is; előbb a nyelv csak „szók 
összesége“ volt stb.) Ismét csak szemléltetés hiánya és deductió!

Egy elemi népiskolai földrajz legelői a térképet ismerteti e kiindulás
sal :„A rajz olyan kép, mely a tárgyakat úgy mutatja, amint azokat valóban 
látni.“ Tehát legelső a meghatározás, annak meghatározása, ami még bemu
tatva, előkészítve nem volt. Ha a kép tárgyat mutat be, először a tárgyból 
s ennek rajzából kell valamit ismertetni, különösen a földrajzra vonatkozó
lag. Különben e könyvnek folytatása is túlnyomón vakmerő meghatározások
ból áll. Magoltató. Követése valóságos kín.

Az ötödik népiskolai történet. Csak e két nagy hangzású fogalmazást 
veszem ki a sok közül (amire az el. tanitók is nagyon hajlandók): „Mig e 
nemzet kebelében bátorságot lobogtatott (!) s a fáradságtól meg nem rettent, 
dicsősége növekedett; de amint szíve főkép csak élvek, mulatságok felé ha
jolt (!), elpuhult (!) s dicsőségének ideje lejárt.“ „Európa népei közt a gö
rög nemzet az, mely legelőször lett világhírűvé s régi dicsőségének fénye, 
míg a világ fenmarad, soha sem alszik ki.“ Nem akarom ez idézetekkel 
szemben a kis tanuló lelkét, tapasztalatát, képzelmét szerepre szólítani, — 
de még a tanító magyarázati fáradozását sem. Siralmas és talán komikus is 
mindkét szerep. Bizony üdvös és kívánatos ily fogalmazások kihagyása az el. 
népiskolai tankönyvekből.

Egy népiskolai alkotmánytan legeiül az államot, államszerkezetet, al
kotmányt, államtestet, államalkotó elemeket, államformát határozza meg (de- 
finitiók). Erre a magyar állam alaptörvényeit, felosztását, alkotó elemeit sth. 
sorolja el. Azután kívánatosán elmélkedik a törvényhozásról, kormányzásról, 
igazságszolgáltatásról és a közös ügyekről, — mindegyiket általánosságok
kal“ kezdvén. Második rész a magyar állampolgár jogairól s kötelességeiről 
szól. Tehát egészben véve e könyv ismét deductiv és épen nem szemlélhető- 
Megfordítva jó lehetne. 2*
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Egyik, különben ügyesen szerkesztett számtan igy kezdi számolási ér
tekezését: „Egynevűnek neveztetik azon nevezett szám, mely egyetlenegy 
nevezetű egységeket foglal magában; ellenben4* stb. Másik következőleg csi
nálja a bevezetést: Minden önálló tárgy vagy fogalom, egység (!) p. o. fo
rint, kilogram, év; egységek. Tetszőleges sokaságú egységet számnak neve
zünk“ stb. Miveletet, természetesen a régies schema szerint négyet vesz fel 
s az összeadást általánossággal nyitja meg: „Ha két vagy több számnak egy
ségeit összeszámláljuk, oly számot nyerünk, melyben egymagában annyi egy
ség van mint az adott számokban együttvéve “ Mind igaz ez, de a tanuló 
és tanító kedvéért jobb módszerbe foglalandó. — A számtani példatárak né
melyike a számolási szabályoknak kivonatát adja elül s azután a példákat. 
Ezek a szabályok teljesen értéktelenek, ha belátást keltő tárgyalással elő 
nem készíttettek; ha pedig előkészíttettek, akkor a példatár élén veszedel
mesek is, mivel a példák épen a szabályok elvonására, megerősítésére, tu
dásuk kipuhatolására valók.

Egy népiskolai természetrajz bevezetése a természetrajz és termények 
„fogalmát“ adja meddő meghatározásokkal. Tárgyalásának első pontja: „Az 
állatország fogalma és felosztása-; 2-ik pon tja : Az emlősök fogalma és fel
osztása“ (először, másodszor stb.) Egy másik terményrajz hasonló tanmódot 
követ. Mint tudom, a tanítás a tanuló belátására és öntevékenységére tá
maszkodjék. Ugyan mit fog belátni és osztályozni a kis tanuló tantárgya kez
detén, és mit fog a tanítói meghatározásból s osztályozásból tanulni, mikor 
az alapvető adatok hiányzanak?! Tudom, m it: legjobb esetben szókat hal
lani s emlézni szajkó módon.

Egy elemi népiskolai természettan így kezdi: „Az anyagi testek (t. i- 
nem szellemi testek?!) folytonosan változásoknak vannak alávetve (egyetlen 
egy példával sem volt kimutatva!) Csak ezután hoz fel egy-két példát. Foly
tatólag a physikai és chemiai tünemény különbözőségét tárgyalja az elemi 
tanulóknak nem igen megfelelő érveléssel, t. i. azzal, hogy a víz és vas „lé
nyege“ változik vagy nem változik, (a lényeghez némely tanító, tanár is ke
veset ért.) Erre osztályozás következik, a szilárd, folyékony és légnemű testek 
megkülönböztetése. — Phylosophikus lelkűnknek jobban esik, ha előbb fogal
mat, osztályozást hangoztatunk és csak ezután a példát hozzuk fel! — Egy 
másik elemi természettan hasonló tanmóddal szól, elmélkedő bevezetése után 
„a testek közös tulajdonságait általában“ sorolván el.

Elég ennyi adat annak kimutatására, hogy elemi népiskolai tankönyveink 
még manap is következetesen kerülik a szemléltetést s inductiót. A közép
iskolai tankönyvek nagyrésze még magasabb hangon szokott szólani és a 
scholastikus „rendszer“ kedvéért szótömeget töm a tanuló emlékezetébe. Nem 
csoda, hogy némelyik nyugatra veti a kelő teliholdat. Ha a tanuló képes 
volna egynémely odavetett abstractiókra, több lehetne mint tanuló.

Nem volna szabad használatba engedni más elemi tankönyvet mint csak 
olyant, mely szemléltetés és inductió elve alapján van szerkesztve és amelyet 
nyelvezet tekintetében is káros fáradság nélkül maga a tanuló sikerrel hasz
nálhat. Ne számítson a szerző mindig csak tanítói magyarázatokra. A taní
tóképzés intézőinek itt is kijut a muuka s felügyelet kötelezettségéből. Ily
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jó könyvnek kettős haszna volna. Először a tanuló testi s lelki fejlődését 
óvná s természetszerűen elősegítené; — továbbá a tájékozatlan tanítókat a 
helyes módszer követésére kényszerítené, annyival inkább, a mennyiben épen 
a tájékozatlanok ragaszkodnak a tankönyv betűihez, soraihoz.

Igaz, — nem tisztelem én absolut tökéletességű szentek gyanánt a szem
léltetést és inductiót; ezek is elfajulhatnak. Gondoljunk csak az orosz szá
mológépre, melynek golyóit a tanító „szemléltetés“ kedvéért folyton zörögteti 
s végre azt tapasztalja, hogy tanítványai mégis tudatlanok a számtan elemei
ben. E tudatlanság természetes ; a szemléltetés ne legyen egyoldalú s elfogult; 
de meg nem is azért szemléltetünk, hogy a szemlélet egyre szükséges legyen, 
hanem azért, hogy a szemlélés gyakoroltassék, hogy tanulság vonassák el s 
hogy egyes esetekből általános szabályra, ügyességre emelkedjék a tanuló. 
Továbbá az inductió azzal szokott elfajúlni, hogy vagy nem találó s nem ta
nulságos adatokra épít, vagy nagy feneket kerít s fokozatlan. így a kellő 
siker elmarad s a gyengébb methodikus elkeseredésből ismét csak deductióra, 
közlésre vetemednék.

Hogy előlegesen kijelentett tervem csorbát ne szenvedjen, érintenem 
kell még a gyermekszeretet ápolását különösen a tanítóképzőkben. A gyer
mekeket rendesen azok nem szeretik, kik velők nem érintkeztek s meg nem 
ismerkedtek. Tiz évi viszontlátás alkalmával az agglegény nagybácsi is azon 
őszinteséggel lépett vendégül a gyermekes család körébe, hogy bocsássanak 
meg neki, mivel ő gyermekeket nem szeret. Elmúlt azonban két-három h é t; 
a nagybácsi, igaz, boszankodott is a gyermekek nyafogásán, tolakodásán, bő
beszédűségén, de később már válogatott a gyermekekben, — egyik jobban 
felelt meg neki mint a másik. Majd megszerette az egyiket. Végre mind
egyikkel jókedvűen csevegett, játszott; és távozásakor nemcsak nehéz szívvel 
vált meg a gyermekektől, de a maga metamorphosisát is csodálta. — A ta
nítóképző intézet — mint már említtetett — leginkább azzal ápolhatja a 
gyermekszeretetei, hogy behatóan ismerteti a gyermeknek természetes vagy 
megszokott sajátosságait, testi s lelki gyengeségeit, képességeit s fejlődését. 
(Ezzel a gyermeknevelés alapját is veti meg). Ez azonban nem elég. A ta
nítóképző pártolja és segítse elő a tanítójelöltek érintkezését gyermekekkel 
Ez érdekből előnynek kell tekinteni azt, hogy a felvett növendék több gyer
mekű családból származik és közvetetten űl onnét is lép a tanítóképzőbe. 
Továbbá előny az is, ha a növendékek tanitóképzői tanfolyamuk alatt gyer
mekes családokkal érintkezésben állanak, pl. priváták betöltésével vagy azzab 
hogy tisztességes családoknál lakást fogadnak. Végre nemcsak a gyermeksze
retetnek, de az egész szellemi tanképesítésnek is jelentékeny tényezője a 
gyakorló-iskolai tanítás. Ez utolsó pontra vonatkozólag először is szükséges, 
hogy legyen gyakorló iskolája minden tké pző intézetnek, necsak papiron 
hanem valóságban is. Másodszor a gyakorló-iskola lehetőleg hosszas gyakor
latot nyújtson mindegyik tanítójelöltnek. Ezért óhajtandó, hogy a gyakorló 
iskolát ne csak a működő tanítójelöltek látogassák, hanem az alsóbb tanfo
lyambeliek is Végi é a gyakorlat feladatává tétessék necsak a tanítási ügyes
ség, de kiválóan a gyermekismeret és gyermekszeretet (ez a szokásos bírálatok 
egyik pontját képezze mindig). — Vagy talán ez igények a mai visszonyok



1 4

közt ki nem elégíthetők? Mint kitűnik, nem is védelmezem én vakul a mai 
viszonyokat.

Végül a tanmód körébe foglalom még az erkölcsi nevelést. Semmi sem 
szokásosabb manap, mint az erkölcsi romlottságról szóló panasz. Kik pana
szosodnak? Sokan, igen méltán. Megjegyzendő azonban, hogy a panaszok 
sorában következő esetek is fordulnak elő. A képmutató s erkölcsrontó saját 
érdekében egyre bűnösöket keres s fedez fel; az erős és gazdag arról pana- 
szolkodik, hogy manap más is erős és gazdag akar lenni, s hogy a „népet“ 
nem lehet annyira leigázni és kifosztani, mint a deresek és „úri“ önkény 
dicső korában; a tolvaj a zsandárokkal és Wertheim-zárakkal nincs megelé
gedve ; a schulmeistert az boszantja, hogy manap a fiatalság nem szeret az 
iskolába járni s nem magol, és hogy a paedagogikának bogara az értelmesség. 
A vagyontalan (esetleg rest és iszákos) amiatt zúgolódik, hogy másnak va
gyona van, pedig neki is lehetne; egyik erkölcs-őr a korszellemet átkozza, 
mivel az emberek felvilágosodnak; a phlegmatikus elítéli a sanguinismust és 
50 éves korában azzal dicsekszik, hogy ó nem lehetne olyan könnyelmű mint 
a 18 éves ifjú. Munkakerülő átkozza korunk sok teendőjét s nem tesz sem
mit; a hatalmas talán romlott s az erkölcsi javúlást a gyengék kötelességévé 
teszi; a gyenge kihág és felülről kívánja az erkölcsök javíását, stb. stb.

Különfélék a kor szelleme ellen intézett panaszok és vádak. A panaszok 
túlnyomó része azt a vészt hirdeti, hogy „az erkölcsök romlanak“. Tehát 
Rousseaunak csakugyan igaza van, midőn azt állítja, hogy a mivelődés hala
dásával az erkölcs hanyatlott?! Igaza van, de csak oly értelemben, hogy 
egyoldalú mivelődés teheti rosszabbá az erkölcsöt, — és oly értelemben, hogy 
nem mind „erkölcs“ ami romlik. Kiemelem: egyoldalú miveltség! Egyoldalú 
miveltség és miveltségi törekvés manap is rontja az erkölcsöket. Egyoldalú
ságok és éles ellentétek harcza jellemzi századunk alkonyát, — egyoldalú
ságok s ellentétek, melyeknek egyike sem jut megállapodott uralomra úgy, 
mint pl. a középkorban a dogma-uralom egyoldalúsága. Ily ellentétek s egy
oldalúságok mindeddig nem fejlődtek a társadalomban és e tekintetben mél
tán mondhatjuk, hogy az előző századok nyugodtabbak — vagy mint némelyek 
mondják, vallásosabbak voltak. Ellentétek s egyoldalúságok egyes példányai 
a következők. Jog küzd a kötelességgel, mert éles ellentétbe kerültek; buta
ság az értelmességgel ví harczot, szabadelvűség a reactióval, felvilágosodás 
az elfogúltsággal, uralom a szolgasággal, nevelés és kormányzat az egyéni jó
léttel; meggyőződés küzd a szokással, önzés az igazságossággal, önérzet a 
servilismussal, szabadosság az egyéni felelősséggel, becsület a nemtelenséggel, 
prédikáció a predikálóval, lényeg a látszattal, idealismus a casuistikus utili- 
tarismussal stb. A küzdelem éles; innét a panas- s jajgatás. Hiba, ha valaki 
süketen csak saját keserveit zengi, egyoldalú keserveit.

Az iskola sem kerülte el az ellentéteket s egyoldalúságokat: ápolja az 
anyagi s értelmi képzést az alaki és érzelem-erkölcsi rovására, servilismust 
az önérzet s önállóság kárára, törvényszerűséget a lelkiismereti felelőség mel
lőzésével, idegen czélokat az egyéni jólét elhanyagolásával stb. Paedagogikai 
elmélkedéssel hivatkozni szoktunk a tanulók ragályos hanyagságára. Jpl tesz- 
szük, van rá okunk. De ne feledjük, hogy a hanyagsághoz orvosnak is hozzá
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szólása van, hozzászólása még a kosztnak, adónak, tananyagnak és a társadalom 
erkölcseinek, melyeket hosszas fejtegetés nélkül egyoldalúságoknak s ellen
téteknek neveztem el. Hivatkozni szoktunk a tanulók erkölcsi kihágásaira is. 
De ne feledjük, hogy a kihágások megítélésébe az idegzet állapotát, a neve
lésmódot és magát a megítélő egyéni állapotát is belevonni kell. Ha a tanuló 
idegzete beteg, könnyen fárad bele a komoly szellemi munkába; másrészt 
szervezete s képzelme izgató kielégítést kíván; a kielégítéssel ismét idegzetét 
sújtja, s így nem is sejtett következetességgel sírját ássa testi és szellemi 
épségének. Ha a tanító beteg. pl. kedélybeteg, akkor a tanulónak ártatlan 
ujongásán, szökkenésén, szabad levegőre történt lépésén is megütközik. Ne 
feledjük azt sem, hogy a múltban számos tanulói kihágás volt, s hozzá er
kölcsileg súlyosabbak is mint a maiak (tanítók, tanárok emlékeznek is egy
némelyekre) ; csakhogy most több a tilalmi szabály, szervezettebb a pedellusi őrkö
dés, több a tanár- s tanulói találkozás, számosabb az iskolai napló, megintés stb., és 
végre több az ok arra, hogy kibúvó ajtócska felé irányuljon a vészthozó hajlam.

A tanítóképző mint szakintézet vegye tekintetbe a tanítók objectiv fel
adatát, mely általában az, hogy a nép jólétét a hatáskörükbe eső eszközök
kel egyrészt óvják, másrészt gyarapítsák. E feladat megoldásához egyebek 
mellőzésével jelenleg csak egy kelléket emelek ki. T. i. ismeretes és gyak
ran említtetik az, hogy a nép gyarló és hibákkal telt. Ha csakugyan léteznek 
a népben gyarlóságok s hibák (nagyobbára a már említett egyoldalúságok és 
ellentétek tünetei azok), akkor bizonyára az is tanácsos, hogy a népnevelő 
ama hibákat ismerje és már a tanítóképzői oktatás és tanács kíséretében 
fontolóra vegye. A ki hibákat ismer, nem okvetetlenül esik is beléjök; és ha 
esik, esetről-esetre egyénileg legyen magáért felelős A nép erényét és hibáit 
maga a népélet ismerteti legjobban. Tehát nemcsak a fentemlített gyermek- 
szeretet, de a népélet megismerése érdekében is kívánatos a tképzői növen
dékeknek sokoldalú érintkezése a néppel. Ne akarjuk ez érintkezést és a vele 
járó tanúlmányt, okúlást csak a tanítóképzői tanfolyam után halasztani, elö- 
legesen pedig a közöny vagy különczködő képzelgés, nép-megvetés ápolásával 
helyettésíteni. Ez csaknem annyi mint tanítókat képezni úgy, hogy gyakor
lati működésük terén egyoldalú és tájékozatlan tanulók legyenek, elemi ta
nulói a társadalmi erényeknek és fogyatkozásoknak. Bezzeg, az életbe kilépett 
tanitó, — ha egyszersmind tájékozatlan tanuló is — hálóba, bajba kerül, 
mielőtt tanúivá okúina. Ekkor már bajosabb a „megintés, megrovás, elzáratás, 
kiutasítás-, — bajosabb mint az intézeti nevelés időszakában. — Ámde ezzel 
már az internatusi nevelés-tanítás kérdése is érintve van. Sokan pártolják, 
imádják az internátusi nevelést. Ellene szólnak nemcsak tanulmányi (néme
lyek itt említtettek), hanem erkölcs- s jellemfejlesztési érdekeink is. Tételem 
körén kívül esvén a méltatása, legyen szabad reá csak Richter Károly néze
tét, kivánatát vonatkoztatni: „Dass das Seminarleben eine freie, die indivi
duelle Entwicklung des Characters fördernde, die Zöglinge mit dem frischen 
Odem des Lebens in Verbindung erhaltende und mit den Seminarlehrern zu 
einer innigen, von gegenseitiger Achtung und Liebe getragenen Gemeinschaft 
vereinigende Gestalt ohne Internat erhält“ (1874).

F a b r ic zy  J á n o s ,
tanítóképző tanár.



A Collegium kormányzata, igazgatása.

A főfelügyeleti jogot az ev. Tiszakerületi püspök által, ki egyúttal az 
egyházi hatóságnak is legfőbb képviselője, gyakorolja a m. kir. kormány, a 
főgymnasiumhoz külön min. biztost is nevezvén ki. Jelenleg min. biztosul 
n. Szieber Ede úr, kassai tankerületi főigazgató neveztetett ki.

A kormányzatot a pártfogósági gyűlés viszi, maga, vagy bizottságai és 
választott tisztviselői által, az 1884-ik évben megállapított szervezet szerint.

Egyházkerületi felügyelő: Keczer Miklós cs. k. kamarás, országgyűlési 
képviselő. Helybeli felügyelő: dr. Schmidt Gyula országgyűlési képviselő. 
Helyettes helybeli felügyelő: Mérey Aurél, kir. törvényszéki bíró. Közgyűlési 
jegyzők: Fekete Sándor, sárosmegyei levéltárnok és dr, Horváth Ödön jogtanár

Collegiumi igazgató: Hörk József, theol. tanár.
Jogakadémiai dékán: dr. Horváth Ödön. Tbeologiai dékán: Hörk József. 

Gymnasiumi igazgató: Hazslinszky Frigyes. Tanitóképzőintézeti igazgató: 
Zsarnoviczky István. Tanárkari jegyzők : a jogakadémián: dr. Ferenczy Elek, 
a theologián: Csengey Gusztáv, a főgymnasiumban: Albert József később 
Serédi Péter, a tanitóképzőintézetben: Fabriczy János.

A közös tanári értekezletek jegyzője: Albert József később Serédi Péter.
Collegiumi ügyész: Kleiner Gyula ügyvéd. Collegiumi orvos: dr. Krajzell 

Aurél. Collegiumi pénztáros: Flórián Jakab tanár, Collegiumi tápintézet 
gondozója: Ludmann Otto tanár. A „Szirmay könyvtár“ könyvtárosa: Hazs
linszky Frigyes tanár. Collegiumi könyvtáros: Flórián Jakab tanár. Collegiumi 
muzeumörök: Hazslinszky Frigyes és Húsz Armin tanárok.

Collegiumi iskolaszolga: Francz János.

Bizottságok :

1. Pénzügyi bizottság.
Elnöke a helybeli felügyelő, annak távollétében a helybeli helyettes 

felügyelő. Tagjai: Mérey Aurél és Ludmann Otto; póttagok: Fekete Sándor 
és Dessewffy Lajos.

2. Számvizsgáló bizottság.
Elnöke: Kósch Frigyes. Tagjai: Bielek László, Flórián Jakab, Herfurth 

József, dr. Horváth Ödön és Urbán Károly.
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3. Az állandó igazgató választmány.
Elnöke: a helybeli felügyelő, vagy annak távollétében a helyettes hely

beli felügyelő. Tagjai hivataluknál fogva: a collegiumi igazgató, a coll. pénz
táros, a coll. tápintézet gondozója, a coll. múzeumok és könyvtárak őrei, a 
coll ügyész és a coll. jegyző; továbbá, a hittanintézeti és jogakadémiai dékán, 
a főgymnasiumi és tanitóképzőintézeti igazgató. Választott tagjai: Bánó Árpád, 
id. Bánó József volt kerületi felügyelő, Bielek László, Dessewöy István, 
Dessewífy Lajos, Duka Róbert, Gamauf György, Herfurth József, Kardoss 
Tivadar, Kósch Frigyes, Kovácsy János, Dr. Krajzell Aurél, Krajzell Aladár, 
Kubinyi Albert, Kubinyi Aurél, Meliorisz Lajos, Mérey Aurél, Molitorisz 
István, Dr. Mosánszky Titusz, Dr. Mosánszky Győző, Novák Mihály, Palugyay 
Gusztáv, Pulszky Géza, Radvány Kálmán, Schulek Gusztáv, Sztehlo János, 
Urbán Károly.

3



Jelentés a Collegium egyes intézeteiről.

i.

Ilittanintézet.

A) Tanári kar.

d) D é k á n :

Hörk József, a Collegium igazgatója, a gyakorlati theol. tudományok 
nyilv. r. tanára, az ev. tiszakerületi tanodái bizottság elnöke, az ev. tisza- 
kerület levéltárnoka, a sárospataki főiskolai irodalmi, kör tagja, az „Eperjesi 
Dalegylet“ s a „Theol. önképző s önsegélyző egyesület“ elnöke, a „Kassai 
Dalegylet“ dísztagja, a „Sárosmegyei jótékony nőegylet“ titkára, a „Luther 
társaság“,— a „Magyarságot és népnevelést Sárosmegyében terjesztő egyesület“ 
igazgatótanácsának, az „Eperjesi Széchenyi-kör“ igazgató tanácsának s magyar 
irodalmi szakválasztmányának tagja, a „magyar protestáns tudományos iro
dalmi társaság“ alapitó tagja stb. stb.

b) R e n d e s  t a n á r o k .

1. Hörk József lásd feljebb.
2. Csengey Gusztáv az ó-szövetségi és történeti theol. tudományok i. r. 

tanára, a theol. tanári kar jegyzője, a „Petőfi-társaság“ rendes tagja.
3. Mayer Endre az uj szövets. exeget. tudományok nyilvános rendes 

tanára, a Sáros-zempl. esperesség jegyzője, az eperjesi m. t. ev. egyház h, 
lelkésze, a collegiumi Markovics-kör elnöke.

4. Dr. Szlávik Mátyás a bölcsészet tudora, a rendszeres theologia ny. 
r. tanára, az eperjesi magy.-ném. egyház h. lelkésze, több lap munkatársa

c) S e g é d t a n á r .

5. Dr. Lakner Árpád  orvostudor, Eperjes sz. k. város tiszti főorvosa 
a közegészségtan előadója.
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B) Tantárgyak hetenkénti óraszám, előadó tanár és tanfolyamok szerint.

1. E g é s z  évi  t a n t á r g y a k .
1. Bölcsészettörténet. I. tanfolyam heti 4 órán. Előadó tanár: Dr. 

Szlávik Mátyás.
2. Uj szövetségi görög nyelv, válogatott szakaszok az uj testamentom- 

ból (hegyi beszéd, parabolák). I. tanf. heti 2 óra. Előadó tanár: Mayer Endre.
3. Héber nyelvtan forditási gyakorlatokkal. I. t. f, az első félévben 2, 

a Il-ik f. é. 3 órán. Csengey Gusztáv.
4. Egyetemes egyháztörténet (újkor) és a magyar prot. egyház törté

nete. I. II. t. f. heti A óra. Csengey Gusztáv.
5. Uj szövetségi magyarázat. (I. kor levél és a zsidókhoz írt levél.)

II., Ill, IV. t. f. heti 4 óra. Mayer Endre.
6. Ó-szövetségi magyarázat. (Jezsaiás, zsoltárok s t. b.) II., III., IV. t. f. 

heti 3 óra. Csengey Gusztáv.
7. Egyházjog III t. f. heti 4 óra. Hörk József.
8. Erkölcstan. III.. IV. t. f. heti 4 óra. Dr. Szlávik Mátyás.
9. Symbolika III. IV. t. f. heti 2 óra. Dr. Szlávik Mátyás.
10. System, th. seminarium. (Schleiemacher beszédei). III. IV. t. f. heti

1 óra.
11. Uj-test. exeg. sémin. (II. kor. levél. Parabolák.) I. II. III. IV. t. f. 

heti 1 óra. Mayer Endre.
12. Gyakorlati szöveg maryarázat I. II. III. IV. t. f. heti 1 óra. Hörk 

József.
13. Homiletikai, katechetikai és liturgikai (seminarium) gyakorlatok. 

Az összes tanfolyamokkal. Heti 2 óra. Hörk József.
14. Latin nyelv. I. II. III. IV. t. f. az első félévben 2, a II. fé. 1 órán* 

Hörk József. (I. Wicliff: De officio pastorali).
15. Német nyelv. I. II. III. IV. t. f. heti 1 óra. Dr. Szlávik Mátyás.
16. Tót nyelv (bibliai). 1. II. III. IV. t. f. heti 2 óra. Mayer Endre.

2. F é l é v i  t a n t á r g y a k .

a) Az első félévben.
1. Nevelés és oktatástan. I. II. tanfolyam, heti 4 óra. Előadó tanár: 

Hörk József.
2. Homiletika II. t. f. heti 3 óra. Hörk József.
3. Egyháztörténeti seminarium. I. II. t. f. heti 1 óra. Csengey Gusztáv.
4. Uj szövetségi bevezetés. Ií. III. t. f. heti 4 óra. Mayer Endre.
5. Jézus élete. IV. í. f. heti 4 óra. Mayer Endre.
6. Encyclopaedia. I. t. f. heti 4 óra. Dr. Szlávik Mátyás.

b) A második félévben.
1. A nevelés története, az I. II. tanfolyamban heti 2 órán. Hörk 

József.
3*
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2. Kateehetika. II. t. f heti 3 órán. Hörk József.
3. Archaeologia. I. II. t. f. heti 3 órán. Csengey Gusztáv.
4. Uj testámentomi bibliai theologia. II. III. t. f. heti 4 óra. Mayer Endre.
5. Hermeneutika (Irásmagyarázaltan). I. t. f. heti 1 óra. Mayer Endre.
6. Közegészségtan. I. II. III. IV. t. f. heti 2 órán. Dr. Lakner Árpád.

C) Hittanintézeti hallg-atők,

I. évi tanfolyam.
1. Dobsinszky L. Samu
2. Friedrich Zsigmond
3. Goldperger János .
4. Honétzy P á l. .
5. Kármán István
6. Kolbenheyer József
7. Kovács Andor . .
8. Viczián Lajos . .

Derencsény, Gömör. 1868. 
Eperjes, Sáros. 1868. 
Breznóbánya, Zólyom. 1866. 
Málnapatak, Nógrád. 1867. 
Rozlozsna, Gömör, 1868. 
Podhora, Gömör. 1867. 
Osgyán, Gömör. 1866. 
Rimaszombat, Gömör. 1867.

II. évi tanfolyam.
1. Kovácsi S á n d o r ....................Balassa-Gyarmat. 1866.
2. Paulik J á n o s .........................Zelene, Nógrád. 1866.
3. Them L á s z l ó ........................ Igló, Szepes. 1866.

III. évi tanfolyam.
1. Francz E d e ..............................Felka, Szepes. 1864.
2. Ratzeuberger Ferencz . . . Svedlér, Szepes. 1863.
3. Szteldo G e r ő .........................Eperjes, Sáros. 1865.
4. Zachar Sámuel.........................Breznóbánya, Zólyom. 1867.
5. Zacher L a j o s .........................Eperjes, Sáros. 1865.
6. Zúz P á l ...................................Csetnek, Gömör. 1866.

IV. évi tanfolyam.
1. Geyer M ik ló s .........................Rozsnyó, Gömör. 1866.
2. Materny I m r e .........................Szántó, Abauj. 1865.
3. Okályi A d o l f .........................Vázsecz, Liptó. 1865.
4. Lőrincz J á n o s .........................Rozsnyó, Gömör. 1860.

D) Nyilvános vizsgálatok.

Az egyetemes gyűlés által elfogadott és az egyetemes theol. akadémiára 
s az eperjesi kér. hittanintézetre kötelezővé lett hittanintézeti és theol aka
démiai rendszer követelményeinek megfelelőleg a másod évi tanfolyamot vég
zett hittanhallgatókkal 1887. jun. 18-án megtartatott a szabályszerű a l a p -  
v i z s g á l a t ,  melyre 2 jelölt jelentkezett, u. m. Paulik János és Them László, 
a kik a jeles sikerrel kiállott vizsgálat után k é p e s í t e t t e k n e k  ítéltettek.



S z a k v i z s g á l a t  (Examen Candidaticum.) ez iskolai év folyamán 
1887. ápr. 17 én az ezen vizsgálathoz a r é g i  r e n d s z e r  s z e r i n t  v é g 
z ő k  k ö z ü l :  ismételt ízben bocsátott Lipták Tivadarral és a múltban be
tegsége folytán a megjelenhetésben gátolt Schulcze Otto IV. éves végzett 
theologusokkal tartatott. — Ezen vizsgálaton Schulze Otto jó, Lipták Tivadar 
elégséges osztályzattal hitjelölteknek elismertettek s munkáik alapján mind
ketten magyar és német nyelvű isteni tisztelet végzésére nyertek képesítést.

Az új rendszer szerinti szabályszerű szakvizsgálat 1887. junius 29., 30. nap
jain tartatott az ev. Tisza-kerűlet érdemdús Püspökének fötisztelendő Czékus 
István úrnak elnöklete alatt ugyancsak az ev. egyetemes gyűlés által e czél- 
ból kiküldött vizsgáló bizottság által. E vizsgálatra négy jelölt (négy évet 
végzett hittanhallgatók) jelentkezett, u. m.: Geyer Miklós, Lőrincz János, 
Maternyimre és Okályi Adolf. Geyer Miklós, magyar és német, Lőrincz János 
és Materny Imre csak magyar, Okályi Adolf pedig magyar és tót nyelvű is
teni tisztelet végzésére kívánván képesítést nyerni. — (E vizsgálatról jövőre.)

E) Theologiai egyesületek, körök.

1. Az önképzö s Önsegélyző egyesület.
Czélja: A hittanhallgatókat a bölcsészet-theologiai tudományokban ki

képezni és anyagilag segélyezni.
Hivatalnokok: Elnök: Hörk József, theol. dékántanár. Titkár: az I. fél

évben Zachar Sámuel, a II. félévben Sztehlo Gerő III. éves theologusok. 
Pénztáros: Okályi Adolf IV. é. th. Jegyző: Ratzenberger Ferencz III. é. th. 
Könyvtárosok: Francz Ede III. é. th., Kolbenheyer József és Honétzy Pál I. é. 
theologusok. Laptáros: az I. félévben Viczián Lajos, a II. félévfen Goldperger 
János I. é. theologusok. Állandó bizottsági tagok: Honétzy Pál I é. th. és 
Zacher Lajos III. é. th.

T a g o k  s z á m a :  Az év elején 19, a II. félévben kilépett 1, maradt 
az év végén 18 rendes tag.

G y ű l é s  volt összesen 19, közülök rendes 15, rendkívüli 4,
M u n k a  volt az emlékünnepélyi munkákkal együtt 8. Zachar Sámuel

III. é th. pályanyertes munkája „Az eperjesi vértörvényszék“ a Mayer Endre 
theol. tanár által kitűzött 10 frtta.1 jutalmaztatott. S z a v a l a t  volt 2.

Az önképző s önsegélyző egyesület által 1887. május 8-ra rendezett 
„Emlékünnepély“, (a Caraífa által kivégzettek emlékezetére) az 1887. május 
6-án közbe jött borzasztó tűzvész folytán — daczára a megtörtént nagymérvű 
előkészületeknek — elmaradt.

2. Homileticum

Czélja: A hittanhallgatókat a beszédszerkesztésben gyakorolni.
Elnök: Hörk József. Jegyző az I. félévben Kovácsi Sándor II. e. th. s 

a II. félévben Goldperger János I. é. th. Tagjai az összes theologusok. Tar
tatott 25 gyűlés. Beadatott s bíráltatott összesen 24 beszéd; köztük magyar 
18, német 4, tót, 2. Megdicsértetett 4 beszéd s 12 bírálat; kielégítőleg tudo
másul vétetett 5 beszéd s 8 bírálat.
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3. Katecheticum.
Czélja: A hittanhallgatókat a vallástanításban ügyesekké tenni.
Elnökök: Hörk József és Mayer Endre theol. tanárok. Tagjai az összes 

theologusok. Ketechesis tartatott 14szer az algymnasiumi tanuló iíjúsággal. 
Magyaráztatott: a „Miatyánk“ ; 10 parancsolat; Jézus élettörténete; az apos
toli hitvallás s néhány pai’abola.

4. Liturgiáim.

Czélja: a hittanhallgatókat a papi, a tanítóképző növendékeit a kántori 
teendőkben kiképezni.

Elnökök: Hörk József és Zsarnoviczky István tanárok. Jegyzők: Friedrich 
Zsigmond I. é. theol. és Kimer Gusztáv. Később Szklenár Pál III. é. tképzöi 
növendékek. Aedilis: Viczián Lajos I. é. th Tagjai az összes theologusok 
és tanítóképzői növendékek, összesen 14 gyakorlat tartatott, melyen elmon
datott 10 beszéd; köztük magyar 5, német 4 s tót 1. Orgonáltak a l l .  s III. 
éves tképzöi növendékek.

Ezenkívül igen szorgalmasan prédikálgattak a hittanhallgatók a helyi 
és vidéki templomokban, még pedig 74 ízben, 17 külömböző helyen; 32-szer 
magyarul, 11-szer németül és 31-szer tótul. — A liturgikus cselekvényekben 
is gyakoroltattak.

5. Theologiai olvasókör.

A theol. „Önképző s önsegélyző egyesület olvasóköre“ a következő la
pokat j á r a t t a :  Budapesti Hirlap; Ev. lelkészi tár, Figyelő, Prot. papi 
Philosophiai Szemle, Gondolat, Kér. Magvető, Vasárnap, Debreczeni ifjúsági 
közlöny, Sárospataki ifjúsági közlöny.

A j á n d é k b a  kapta H ö r k  J ó z s e f t ő l :  Prot. egyházi s iskolai 
lap, Ev. egyház s iskola, Századok, Sárospataki lapok. S z t e h l o  J á n o s  
főesperestő!: Prot. Kirchenzeitung, der österr. Protestant, Kér. népbarát. 
N o v á k  M i h á l y  lelkésztől: Der österr. Protestant. Dr. M o s á n s z k y  
Győzőtől: Századok. M a y e r  E n d r é t ő l :  Ev. Kirchenzeitung. H e d r y 
B ó d o g  sirokai r. k lelkésztől: Sárosmegyei Közlöny. A g y á m i n t é z e t 
t ő l :  Gyámintézet. Olvasni kapta dr. S z l á v i k  M á t y á  s-tól: Deutsch 
Ev. Blätter.

Kimutatás a theol. könyvtárról az 1886/7. tanévben.

Az 1885/6-ki tanév végével volt a könyvtárban összesen 2002 kötet.
Könyveket ajándékoztak: Hörk József 5 darab, Figyelő 2 évf. s Szá

zadok 2 évf., Nemes Károly 1 db., Dr. Mosánszky Győző a Századok 6 év
folyama, Dr Horváth Ödön 2 db., Sztehlo János 1 db., Dr. Krayzell Aurél 
7 db., Dr. Szlávik Mátyás 9 db., Zacher Lajos 1 db. könyvet

Kerületi költségen vétetett 1 szekrény, Győry Vilmos beszédei 4 kö
tetben, Studien und Kritiken stb. 4 kötet.

Az önképző s önsegélyző egyesület megvette: Gyurátz Ferencz „Hit ol
tára“ ez. imakönyvét.
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Szaporodott tehát a könyvtár:
A) V é t e l :  Kerületi költsége11 ................... 8 kötettel

Az önképző költségén . . . . 1 „_________________
Összesen . 9 kötettel . . .  9

B) A j á n d é k  u t j á n  összesen ....................25 „
8 évfolyam „Századok“ és 2 évfolyam „Figyelő“ 10 „

Összesen . 35 kötettel . . .  35 
A könyvtárban van tehát összesen 2046 köt.

F) Theologiai testület és beesületbíróság'.

Az „ev. theologiai t e s t ü l e t melynek hivatása a theologia jó hírnevét s 
becsületét sértetlenül megőrizni úgy bent, mint kint más testületekkel szem
ben, 1886. szept 8-án megtartott alakúló ülésén következőképen alakító meg 
tisztikarát: Elnök: Materny Imre IV-ed éves. Jegyző: Geyer Miklós IV-ed 
éves. A testület kebelében fennálló becsületbíróságnál pedig: Elnök : Francz 
Ede III-ad éves, később Them László Il-od éves. Jegyző: Ratzenberger Fe- 
rencz III-ad éves. Rendes bírák: Geyer Miklós IV-ed éves. Sztehló Gerő 
III-ad éves. Kolbenheyer József I-ső éves. Honétzy Pál I-ső éves. Pót bírák: 
Kovács Andor I-ső éves. Kármán István I-ső éves. A testületben tartatott 9 
ülés, Márczius 15-én külön diszülés, midőn is: 1) az elnök megemlékezett 
az 1848/49-ki eseményekről s azoknak következményeiről különösen korunk
ban; 2) Kovács Andor elszavalta lelkesen „Márczius 15. 1887.“ ez. költe
ményt Gáspár Imrétől; 3) Friedrich Zsigmond pedig „Márczius 15.“ ez. köl
teményt Vojtko Páltól. A testületben többrendbeli gyűjtések rendeztettek u. 
m. az „erdélyi magyar ev. esp. gyám. int.u részére; a „tiszakerületi prof. árva- 
házra1'1 a „szomolnolci ev. egyház“ és a „sárosmegyei érlcölcsnemesítö egyesü
let“ részére.



II.

J  ogakademia

A) A jog-- és államtudományi kar személyzete.

Dé k á n :
Dr Horváth Ödön, jogtudor, az észjog, magyar közjog s tételes európai 

nemzetközi jog ny. r. tanára. Az első és második alapvizsgálati bizottság el
nöke, s ez utóbbinak rendes tagja.

N y i l v á n o s  r e n d e s  t a n á r o k :
Olós Károly, köz- és váltó-ügyvéd, a politika, pénzügytan, pénzügyi 

törvények és jogtörténet ny. r. tanára, a második alapvizsgálati, s az állam- 
tudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja, ez utóbbinak elnöke s mint 
prodékán, a dékán akadályoztatása esetén annak helyettese,

Schulek Gusztáv, köz- és váltó-ügyvéd és váltó-jegyző, a magyar ma
gánjog, osztrák polgári magánjog, peres- és perenkívüli eljárás és a bánya
jog ny. r. tanára. A jogtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.

Dr. Horovitz Simon, jogtudor, ügyvéd, a római jog és a büntetőjog ny. 
r. tanára. Az első alapvizsgálati bizottság rendes tagja s a jogtudományi ál
lamvizsgálati bizottság elnöke.

Dr. Horváth Ödön, Lásd fent.
Dr. Ferenczy Eleit, az államtudományok tudora, a nemzetgazdaságtan, 

statistika, magyar közigazgatásijog s váltó- és kereskedelmi jog ny. r. tanára, 
a második alapvizsgálati s az állam és jogtudományi államvizsgálati bizott
ságok rendes tagja. A jog- és államtudományi kar e. i 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 ;
Hörlt József, hittanár, collegiumi igazgató, az egyházjog ny. rk. tanára. 

Az államtudományi államvizsgálati bizottság rendes tagja.
Dr. Szlávilt Mátyás, bölcsészettudor, hittanár, a történeti és bölcsészeti 

speciál-collegiumok ny. rk. tanára, a jog- és államtudományi kar h. jegyzője.
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M a g á n t a n á r o k :
D r. Breyer Adolf, orvos és sebésztudor, tiszteletbeli megyei főorvos, a 

törvényszéki osvostan magántanára.
Dr. Lakner Árpád, orvostudor, Eperjes sz kir. város tisztiorvosa, a köz

egészségtan magántanára.

B) Vizsgálati bizottságok.

El s ő  a l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök : Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Glós Károly, pro- 

dékán. Rendes tagok : Glós Károly és Dr. Horovitz Simon. Póttagok : Dr. Fe- 
renczy Elek és Dr. Szlávik Mátyás.

M á s o d i k  a l a p v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök: Dr. Horváth Ödön, dékán. Helyettes elnök: Glós Károly, pro- 

dékán. Rendes tagok: Glós Károly, Dr. Horváth Ödön és Dr. Ferenczy Elek 
Póttagok: Dr. Horovitz Simon és Dr. Szlávik Mátyás.

Á l l a m t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök : Glós Károly Rendes tagok : Glós Károly, Dr. Ferenczy Elek 

és Hörk József. Póttagok: Dr. Horovitz Simon és D r. Szlávik Mátyás.

A z á l l a m t u d o m á n y i  á 11 a m v i z s g á 1 a t i b i z o t t s á g
k ü l t a g j a i :

D r. Berzeviczy Albert, államtitkár,
Péchy Zsigmond, Sárosmegye alispánja,
Fuhrmann Andor, szab. kir. Eperjes város polgármestere,
Dr. Tahy Mihály, Sárosmegye főjegyzője,
D r. Füzy Béla, szolgabíró,
Matavovszky János, kir. adófelügyelő,
Kovaliczky Mihály, Sárosmegye tiszti ügyésze,
D r. Propper Adolf, ügyvéd,
Krayzell Aladár, városi tanácsos.

J o g t u d o m á n y i  á l l a m v i z s g á l a t i  b i z o t t s á g :
Elnök: Dr. Horovitz Simon, Rendes tagok: Dr. Horovitz Simon, Schu- 

lek Gusztáv és Dr. Ferenczy Elek. Póttagok: Glós Károly és Dr. Hor
váth Ödön.

A j o g t u d o m á n y i  á l l a m v l z s g á l a t i  b i z o t t s á g
k ü 11 a g j a i :

Dr. Schmidt Gyula, országgyűlési képviselő,
Palugyay Gusztáv, kir. törvényszéki elnök,

4



26

Huszár Ferdinánd, kir. ügyész,
Molitorisz István, kir. törvényszéki bíró,
K ulinyi Aurél, az eperjesi ügyvédi kamara elnöke, 
Dr. Mosánszky Győző, ügyvéd,
Dr. Glück Lipót, ügyvéd,
Klefner Gyula, ügyvéd,
Tomka Ágoston, ügyvéd.

C) Az előadott tantárgyak.

I-sö félév.

A) K ö t e l e z e t t  t a n t á r g y a k .

Az elsó évfolyamban.
Bevezetés a jog- és államtudományokba, bet 2 óra. Előadó tanár Dr. 

Horovitz Simon.
Római jog, hét. 8 óra. E. t. Dr. Horovitz Simon.
Magyar alkotmány s jogtörténet, hét. 7 óra. E. t. Glós Károly.

A második évfolyam.
Magyar magánjog, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
Jogbölcsészet, hét. 8. óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
Nemzetgazdaságtan, hét. 5 óra. E. t. Dr. Ferenczy Elek.

Az államtudományi tanfolyamban.
Alkotmányi s kormányzati politika, hét. 5, E. t. Glós Károly.
Magyar közigazgatási jog , hét. 5 óra. E. t. Dr, Ferenczy Elek. 
Egyházi jog, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.

A jogtudományi tanfolyamban.
Büntető jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Horovitz Simon.
Osztrák polgári jog, hét. 6 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.

B) S p e c i a 1-C o 1 1 e g i u m o k.
Bölcsészettörténet, hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás.
Észjogi irodalom történet, hét. 3 óra. Előadó t. Dr. Horváth Ödön. 
Család,- magántulajdon,- állam a praehistorikus korszakban, hét. 2 

óra. Ev t. Glós Károly.
Allaniszámviteltan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Ferenczy Elek.
Közjogunk forrásai, hét. 2 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
Statistika elmélete, hét. 1 óra. E. t. Dr. Ferenczy Elek.
Kiadási jog és kötelesség a nemzetközi jogban, hét. 1 Óra. E. t. Dr. 

Horváth Ödön.
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II-ik  félév.

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

Az első évfolyamban.
Róm ai jog , hét. 8. óra. Előadó tanár Dr. Horovitz Simon.
E urópai jogtörténet, hét. 5 óra. E. t. Glós Károly.

A második évfolyamban.
M agyar közjog, hét. 6 óra. Előadó t. Dr. Horváth Ödön.
M agyar magánjog, hét. 5 óra. Előadó t. Schulek Gusztáv.
Pénzügytan, hét. 4 óra. E. t. Glós Károly.
Tételes európai nemzetközi jog, hét. 3 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön. 

Az államtudományi tanfolyamban.
M agyar állam statistikája, hét. 6 óra. Előadó t. Dr. Ferenczy Elek. 
M agyar pénzügyi törvényisme, hét. 5 óra. Előadó t. Glós Károly. 
Egyházi jog, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.

A jogtudományi tanfolyamban.
Váltó- és kereskedelmi jog, hét. 6. óra. Előadó t. Dr. Ferenczy Elek. 
Büntető jog, hét. 5 óra. E. t. Dr. Horovitz Simon.
Peres és perenkívüli eljárás, hét. 5 óra. E. t. Schulek Gusztáv.

B) S p e c i a 1-C o 11 e g i u m o k.
* Európai államok legújabb története, hét. 4 óra. E. t. Hörk József.
* Művelődés történet, hét. 4 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.
* Bölcseleti ethika, hét. 4 óra. E. t. Dr. Szlávik Mátyás. 
Közegészségtan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Lakner Árpád.
Törvényszéki orvostan, hét. 2 óra. E. t. Dr. Breyer Adolf.
Bányajog, hét. 2 óra. E. t. Schulek Gusztáv.
A közgazdaságtan főbb irányai kritikailag, hét. 1 óra. E. t. Dr. Fe

renczy Elek.
Jogbölcsészeti repetitorium, hét. 1 óra. E. t. Dr. Horváth Ödön.

Jegyzet. A *-gal jegyzett Special-Collegiumok olyanok, melyek a fenn
álló szabályok értelmében a négy évi tanfolyamon keresztül egyszer okvetet- 
lenül hallgatandók.

4*



D) Akadémiai hallgatók.

Név, vallás Születés helye és ideje

I. évi tanfolyam.
Bartsch Róbert á. h. (I. f. é.) Bártfa, Sárosm. 1866.
Bella János á h ....................... Patak, Liptóm. 1865.
Berzeviczy Béla r. k. . . . Berzevicze, Sárosm. 1869.
Dobay Béla r. k........................ Eperjes, 1868.

5 Dobozy István ev. ref. . . . H.-Németi (Abauj-Torna m.) 1868.
Glück Jónás m. v.................... Eperjes, 1868.
Hlavács Gyula á h .................. Tállya, Zemplénm. 1867.
Klein Dezső m. v. (I. f. é ) . Nádaska, Abauj-Tornam. 1866.
Kotsch Jakab á h ................... Felka, Szepesm. 1864.

10 Körtvélyessy Dezső á. h. . . Cselfalva, Sárosm. 1869
Magyar István r. k. . . . Eperjes, 1864.
Markó István á. h..............., Rozsnyó, Gömörm. 1868.
Schlesinger Sándor m.v. (II. f.é.) Hrapkó, Sárosm. 1868.
Szalay Sándor á. h. (I f. é.) . Nagy-Barát, Győrm. 1868.

15 Szent-Iványi Károly á. h. (Il.f.é.) Szent-Ivány, Liptóm. 1866.
Vitányi József ev. ref. . . . S.-Patak, Zemplénm. 1858.
Weisz Adolf m. v.................... S.-A.-Ujhely, Zemplénm. 1868.
Windegg Rezső r. k. . . . Malomvölgy, Sárosm. 1868.
Winkler Miklós r. k. (I. f. é.) Eperjes, 1865.

II. évi tanfolyam.
20 Beringer Károly á. h. . . . Eperjes, 1865.

Fekete Jenő á. h..................... Eperjes, 1867.
Haitsch Dezső á. h................... Eperjes, 1868.
Scheffer Pál á. h...................... Rozsnyó, Gömörm. 1867.
Semsey Pál r. k....................... Hermány, Sárosm. 1866.

25 Tomcsányi István á. h. . . A.-Németi, Unghm. 1867.

Államtudományi tanfolyam.
Feledy Ferencz á. h. (Il.f.é.) Jólsva, Gömörm. 1864.
Ferenczy Sándor ev. ref. . . Debreczen, Hnjdum. 1864.
Kovácsy Endre á. h. . . . Eperjes, 1863.
Krémer Gyula á. h. . . . Eperjes, 1864.

30 Nyékhegyi Lothár r. k. . . Wadowice, Galiczia 1855.
Petrik Igor gör. k.................... A.-Piszana, Sárosm. 1867.
Reviczky István r. k. . . . Izsák, Pestm. 1867.
Steinhäuser Ferencz r. k. (rk.h.) Miskolcz. Borsodm. 1860.
Winkler Sándor r. k. . . . Király telek, Szabolcsm. 1866.

Jogtudományi tanfolyam .
35 Aranyossy Béla r. k. . . . Kende, Sárosm. 1861.

Balpataky Imre r. k. . . . Székelyhíd, Hajdúm. 1865.
Grynaeusz Imre á. h. . . . K.-SzebeD, Sárosm. 1866.
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E) Vizsgálatok.

Az 1886. évi junius hó 16-tól 1887. évi junius hó 15-ig megtartott alap- és 
államvizsgálatok eredménye a kővetkező:

A vizsgálatok neve
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eg y ü tt

Első alapvizsgálat 1 5 1 5 — 4 5 4 1 3 2 2

Második alapvizsgálat 1 6 14 2 1 3 9 1 3 2 1 3

Államtud. államvizsg. 2 2 — — 1 1 2 — — —

Jogtud. államvizsg. 2 2 — — 1 1 2 —

Összesen 3 5 3 3 2 5 1 0 1 5 3 0 4 i 5

Jegyzet. A vizsgálatokról szóló jelentéssel kapcsolatosan a nm. vallás 
és közoktatásügyi m. kir. Ministerium 1886. márcz. 19-én 46,299. sz. a. kelt 
m. rendelete értelmében felemlíttetik, hogy a fent kitett idő alatt a Il-ik 
alapvizsgálatot Hódy István, az I-ső alapvizsgálatot, pedig Bella János, Kört- 
vélyessy Dezső, Marhó István és Windegg Rezső tették le kitüntetéssel.

F) Akadémiai egyletek.

1. Joghallgatók testületé és becsületbírósága.

A testület tisztviselői az I. félévben: Elnök: Grynaeusz Imre, majd 
Balpataky Imre. Alelnök : Köszeghi Winkler Sándor, majd Nyékhegyi Lothár. 
Jegyző: Magyar István. Pénztáros: Tomcsányi István. Ellenőr: Markó István. 
Könyvtáros: Hlavács Gyula. A Il-ik félévben: Elnök: Balpataky Imre. Al
elnök : Scheffer Pál, Jegyző: Magyar István. Pénztáros: Dobozy István. El
lenőr: Markó István. Könyvtáros: Hlavács Gyula.

Becsületbírósági tisztviselők az I. félévben: Elnök: Köszeghi Winkler 
Sándor, majd Nyékhegyi Lothár. Alelnök: Scheffer Pál. Titkár: Markó Ist
ván. A II. félévben: Elnök: Scheffer Pál. Titkár: Markó István.

2. Joghallgatók segély-egylete.

Alapíttatott 1869-ben. Alaptőkéje 3663 frt 92 kr. Tagjainak száma 21. 
Tisztviselői: Elnök: I. félévben Steinhäuser Ferencz. II. félévben Petrik Igor.
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Alelnök: I. félévben: Petrik Igor, II. félévben: Körtvélyessy Dezső. T itk ár: 
Tomcsányi István. Jegyző: Dobozy István. Pénztárnok: Schefter Pál. Ellenőr: 
Dobay Béla. Választmányi tagok. Kovácsy Endre és Berzeviczy Béla.

Az egylet az elmúlt tanévben 3 köz- és 3 választmányi gyűlést ta r
tott. Az egylet bevétele 211 frt 37 krt tett ki, melyből segélyezésre 110 frt 
fordíttatott. Segélyben részesültek az I. félévben Markó István 30 frt. Kotsch 
Jakab és Bella János 10 — 10 frt. A II. félévben: Markó István, Magyar Ist
ván, Kotsch Jakab, Bella János és Hlavács Gyula 12—12 írttal.

Jog akadémiai ifjúsági könyvtár.

A joghallgatók testületének közgyűlése által választott könyvtáros ke
zelése alatt álló ifjúsági könyvtáros a tanév elején 454 művet, 590 kötet
ben tartalmazott. A tanév folyama alatt a könyvtár 45 művel, 52 kötetben 
szaporodott. Ajándékoztak pedig: Dr. Horváth Ödön jogakademia dékán ta- 
kán tanár 31 müvet 36 kötetben; Dr. Szlávik Mátyás jogakad. ny. rk. tanár 
3 müvet 3 kötetben; Ft. Czékus István ág. ev. tiszakerületi püspök 2 művet, 
2 kötetben ; Nm. vallás és közoktatásügyi m. k. ministerium 2 müvet 2 kötetben; 
Dr. Kiss István 1 művet 1 kötetben; Dr. Gerlóczy Gyula 1 müvet 2 kötet
ben ; Dr. Kele Antal 1 müvet 2 kötetben ; Beküldetett 2 mű 2 kötetben. 
Van tehát ez időszerűit a jogakademiai ifjúság könyvtárában 499 mü 642 
kötetben.
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III.

Tanítóképző intézet.

A.) Tanárok s tantárgyaik.

F abriczy János. Tantárgyai: neveléstan az I. tanfolyamban, neveléstör
ténet, mennyiségtan, természettudományok, szép- s ütenyirás. A természettud 
tanszerek őre. Heti óráinak száma 20.

Gamauf György. Tantárgyai: a magyar nyelv s irodalom, német s iro
dalom a német haladók csoportjában, földrajz, történelem, alkotmánytan, sza
badkézi rajz. testgyakorlat, Az önképzö Pálfi-kör és a Gyorsiró-kör elnöke; 
a földrajz-történelmi és rajzi tanszerek őre. Heti óráinak száma 24.

Z sarn ov iczk y  István, az intézet belügyeinek vezetője s a bentlanó nö
vendékek felügyelője; zeneszerek őre. Tantárgyai: vallástan, neveléstan (II. 
és III, tank), német nyelvtan a kezdők asoportjában, tót nyelv, zene, ének 
a kertészet. Heti óráinak száma 30.

B.) Tantárgyak.
1., V allástaniak. I. és II. tajifolyambeli növendékek együtt tanulták az 

egyháztörténetet. Tankönyv: Pálfy József „A kér. anyaszentegyház története.“ 
Hetenként 2 óra. Gamauf.

III. tanfolyam. Rendszeres hit- és erkölcstan, Zsilinszky M. Kézikönyve 
szerint. Heti 2 óra. Zsarnovíczúy.

2., N eveléstan iak . I. tanf. Beszéd- és értelemgyakorlatok: ezek feladata^ 
tanmenete s tanalakja. Nyelvoktatás módszertana s különösen az irvaolvasás 
tanmödja. Tankönyv: Nagy László Beszéd- s értelemgyakorlatok, Erdődi J. 
Nyelvoktatása. Gönczy P. Vezérkönyv a magyar ABC-hez; jegyzetek. Heten
ként 3 óra. Fabriczy.

II. tanf. Az iskolai fegyelem  s ennek eszközei. Tanmód és szellemi ne
velés. Heti 3 óra. Zsarnoviczky.

III. tanf. Tanitástan: részletes módszertan; a vallás módszere Bánhegyi
J. szerint: gazdaság és kertészkedés füzetek szerint; olvasás, nyelvtani sza
bályok, helyesirás, fogalmazás, szépírás módszere, a magyar nyelv tanítása 
nem magyar tannyelvű iskolában, ének módszere dr. Emericzy G. szerint. 
Heti 2 óra. Zsarnoviczky.

Neveléstörténet. A nemzeti s kér. neveles főmozzanatai és harczosai 
külföldön és hazánkban, kiválóan a realismus és humanismus korszakában, 
— tekintettel a mai neveléstanitás állapotára s jelentékenyebb igényeire 
Heti 2 óra. Fabriczy.

Tanítási gyakorlatok, hetenként kétszer tartattak a III. tanf. növendé
kekkel a helybeli egyházközség elemi iskolájában, a tanítási tárgy szakta
nárának felügyelete mellett. Heti 2 órában az el. iskolai rendes tanítást lá
togatták növendékeink, olykor a rendes tanítót helyettesítették is.
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3., Nyelvtaniak. I. tauf. Magyar nyelvtan. Egyszerit bővített mondatok 
kiváló tekintettél a helyesírásra. Példákból elvont szabályok alkalmazása ele
mezéssel, Írásbeli kivonat, leírás, elbeszélés készítésével és szabad elbeszé
léssel. Kk. jegyzetek és Kis-Komáromi Olvk. Heti 3 óra. — II. tanf. M a
gyar nyelvtanból: összetett mondat, körmondat, szóegyeztetés, szóvonzat ige
idők használata; folytonos elemzés. Irálytanból: egyszerű irály és kellékei; 
szépirály és kellékei, az anyaggyűjtés különböző módjai, az egybegyűjtött 
anyag elrendezése feldolgozása; leírás elbeszélés és bírálás. Polgári ügyira
tok és kellékeik; a levélírás. Költészettanból : vers fogalma, elemei, rim> 
ütem, láb, szünetek; magyaros versek, idegenes versek; alanyi költészet- 
Költemények és szónoklatok olvatása, értelmezése s emlézése; házi írásbeli 
dolgozatok. Füzetek s jegyzetek szerint. Olvk. Kis-Komáromi 2 k. Hét. 3 óra. 
— III. tanf. Irodalomtörténet. Jelesebb magyar irók és költők életrajza, mű
ködése és befolyása az illető korszak irodalmára s mivelődésére. A költői 
műfajok fokozatos fejlődése s azok ismertetése. Költészettanból: a tárgyias 
költészet és drámairás. A szónoklat kellékei. Költemények elemzése, aesthe- 
tikai fejtegetése és elemzése. Elemzés közben a nyelvtan ismétlése. Havonkint 
fogalmazási gyakorlatok és mintaleczkék készítése. Füzetek s jegyzetek sze
rint. Olvk, mint a II. tanf. Hét. 3 órá. Gamauf.

Német nyelvben a „haladók“ csoportjának tanítása német nyelven tör
tént. Tananyag: szó, szótag, hangok, betűk; szók és szótagok kiejtése. Helyes
írás szabályai. Beszédrészek: a névelők és használatuk, tárgynév, képzése és 
ejtegetése; a névmások és használatuk; a melléknév, képzése, fokozása, ej
tegetése, használata; számnevek és használatuk; az igenév, képzése, ejtegetése. 
Folytonos nyelvtani elemzés. Költemények elemzése, alaki, tartalmi s aesthe- 
tikai fejtegetése. Irodalomból: Lessing, Wieland, Herder ismertetése és iro
dalmi müködésök méltatása. Hét. 2 óra. Gamauf.

Kezdők német nyelvtani tananyaga: olvasás, emlézés, helyesírási s fo
galmazási gyakorlatok; beszédrészek ismertetése; tárgynevek s tulajdonság
nevek ragozása, fekozása. Kis olvasmányok, költémények értelmezése, fordítása, 
elemzése. Kk. Ballagi K. német nyelvtana. Olvk. Gáspár népisk. 2-ik oszt. 
számára Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

Tót nyelvi haladók tananyaga: mondattan; helyesírás szabályai; elem
zés ; költemények s evangeliomok emlézése és fejtegetése. írásbeli dolgozatok. 
Tannyelv a tót. Kk. Mráz F. nyelvtana és Novy Zákon. Hét. 2 óra. — Kez
dők tananyaga: hangok, betűk, szók, szótagok, beszédrészek; elemzés, fordí
tás, emlézés. Olvk. Novy Zákon. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

4. Földrajz I. és II. tanf. együtt. Magyarország földrajza; Ázsia, Afrika, 
Amerika és Ausztrália földrajza. Tankönyv: Kozma Általános Földrajz. Hét. 
2 óra. Gamauf.

5. Történetiek. I. és II. tanf. egvütt. Világtörténet a keresztes hadjára
toktól kezdve a legújabb korig. Kk. Ribáry Világtörténelme. Hét. 2 óra. — 
III. tanf. Magyar nemzet története a legújabb korig, tekintettel a reforma- 
czióra, ennek terjedésére hazánkban, nevezetesebb egyháztörténeti mozzana
tokra és a mívelődés fejlődésére, Kk. Sebesztha K. Magyar nemzet története. 
Hét. 2 óra. Gamauf.
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III. tanf. Alkotmányi an. A hazai alkotmány fejlődése 1867-ig; jogi s 
nemzetgazdasági alapismeretek. Az egyházjogból, különösen a prot. egyházra 
vonatkozó államtörvények; egyházszervezet. Kk. Csiky K. Alkotmánytan. Hét.
2 óra. Gamauf.

6. M ennyiségtaniak. I. tanf. Számtan. Szóbeli s írásbeli míveletek egész 
és tört számok körében. A tizes számrendszer. Római számjegyek. Számolási 
rövidítések. Mértékeink. Olaszszabály. Hármas tételek megoldása következte
téssel s arányokkal. Társaságszabály. Egyszerű kamatszámítás s alkalmazásai. 
Határidő-számítás. Folytonos hivatkozás az el. nápiskolai számtanításra. Hét.
3 óra. II. tanf. Számtan. A múlt évi tananyag ismétlése. Keverési számítás. 
Lánczszabály. Négyzet- s köbhatványozás és gyökvonás határozott számokkal. 
Kamatos-kamatszámítás logaritmusokkal is. Ellentett számokkal míveletek. 
Algebrai számok s négy míveletök. Első fokú egyenletek egy, két s három 
ismeretlennel. Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek egy, két s három ismeret
lennel. Tiszta s vegyes négyzetes egyenletek egy ismeretlennel. Számtani s 
mértani haladvány s némi alkalmazása. Hét. 2 óra. III. tanf. Számtan. Az 
el. népiskolai számtanítási módszer megbeszélése és gyakorlása. Ismétlések. 
Hét. 1 óra. Fabriczy.

Ili tanf. Méréstan. Test, felület, vonal, pont fogalma. Vonalok s méré- 
sök. Szögek s lapok tulajdonságai és mérésök. Gyakorlati földmérés, magasság- 
mérés ; területek felvétele kisebbített, mérték szerint. Testmértan elemi s 
gyakorlatibb tanai. Hét. 2 óra. Fabriczy.

7. Term észettudom ányiak. I. II. tanf. együtt 1 félévben Test- és egész
ségtan. Bőr s működése és ápolása. Csont-, izom-, zsiger- és idegrendszer, 
az ovás-ápolás családi s iskolai igényeinek kiemelésével; gyors segélynyújtás 
életveszélyek alkalmával. Kk. Dr. Scherman A. Test- s Egészségtana s jegyze
tek. Hét. 2 óra. — 2 félévben. Növénytan. Kiválóbb növényeink leírása, 
szervtana, rendszeresitése, használhatósága. Gyümölcskerti teendők ősz, tél, 
tavasz, nyár szakaiban. Módszertani utasítás. Kk. Kriesch-Simkovics Növény
tan Elemei és jegyzetek. Hét. 2 óra. Fabriczy.

II. tauf. I. félévben. Vegytan. Több elemek, keverékek, szervetlen és 
szerves vegyületek. A vegyülés általános törvényei; atomsúly; sav, alj, só 
Kiemeltettek az egészség, gazdaság s ipar tekintetében gyakran értékesíthető 
tanulságok. Kk. Rath A. Chemia Elemei. Hét. 2 óra. — 2. félévben. Ter
mészettan. Delejesség nyilatkozása; delejesítés; iránytűk; delejesség lényege. 
Dörzsölési villamosság s nyilatkozásai; influentia; vezetők és szigetelők. 
Légköri villamosság; villámhárító. Érintkezési villamosság; Volta eleme; 
állandó elemek. Villamosság sebessége. Vegyi hatások, galvanoplastika, galva- 
nisatio, elektrometallurgia. Hőhatások; izzó-fény, ívfény. Delejes hatások; 
Ampére-féle törvény; telegraph. Inductio. Elektrodynamikai gépek elve; tele
phon. Élettani hatások; áramszaggató. Jegyzetek szerint. Hét. 2 óra. Fabriczy.

III. tanf. Természettan. A szilárd, folyékony s légnemű testek mechani
kájának főbb s gyakorlatibb tanai. Erély s megmaradásának elve s fontossága. 
Hőtan. Hangtan. Fénytan. Szemléletre támaszkodó induetioval és az el. nép. 
iskolai tananyag, tanmenet s tanalak kijelölésével. Jegyzetek szerint. Hét. 
2—3 óra. Fabriczy.
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Mindhárom tanfolyambeliek vegyesen a kertészetben nyertek utasításokat. 
Zsarnoviczky.

8. Művészetiek. I. tanf. Zongora. Wedeman zongoraiskolájának füzetei 
szerint számos gyakorlatok és Nagy L. könnyebb choráljai. Hét. 3 óra. 
Zeneelmélet Nikolits S. Elemi zeneelmélete szerint. Hét. 1 óra. É n ek : elő- 
gyakorlatok Zsasskovszky F. énekkátéja szerint és chorálok a soproni Egy
hangú Melódiák szerint. Hét. 1 óra. Hegedű: számos gyakorlatok Bráhmig 
B. liegedüiskolája szerint. Egyházi s világi énekek. Hét. 1 óra. Zsarnoviczky.

II. tauf. Orgona. Nagy L. Choralkönyve szerint 50 egyházi ének s 
könnyebb előjátékok és pedalgyakorlatok; a begyakorlott chorálok éneklése. 
Hét. 2 óra. Hegedű: gyakorlatok; egyházi s világi énekek. Hét. 1 óra. 
Zsarnoviczky.

III. tanf. Orgona. Nagy L. szerint 50  egyházi ének; elő- és utójátékok 
s pedalgyakorlatok. Hét. 2 óra. Ezenkívül orgonáltak a bentlakókkal tartott 
reggeli és esti Imánál, a hittanhallgatókkal tartott istentiszteleti gyakorlatok
nál és templomi könyörgéseknél. A chorálok szabad és szívreható éneklése 
megkívántatott. Zsarnoviczky.

II. és III. tanf. együtt. Összhaagzat és számjelzéstan, Wohlfahrt-Bartalus 
szerint. Hét. 2 óra. Zsarnoviczky.

I., II. és III. tanf. együttesen gyakorolta magát egyházi s világi énekek
nek férfi négyes karban való előadásában; kardalokat énekeltek ünnepélyek, 
temetések stb. alkalmával.

Rajz. I , II. ős III. tanf. együtt. Hét. 2 óra.
I. tanf. Egyenes vonalok; ezeknek egyenlő részekre osztása és össze

tétele különféle alakokká; különféle görbe vonalok; mértani, ékítményi és 
növényi alapformák árnyékolással és anélkül. II. tanf. Nehezebb ékítmények 
s növények körrajza részint árnyékolatlanul, részint árnyékolva; emberi 
arczok alapformái; egész arczok árnyékolva; Színes sík-díszitmények. III. 
tanf. Emberi alakok, arczok rajzolása arányok szerint; nehezebb sík-díszit
mények. Egyszerű építészet: a népiskolai épületek kellékei, alaprajz, homlok
rajz ; lakás, udvar beosztása, kertterv készítése. Népiskolai tananyag. A 
három tanfolyamban együtt: távlattan ; a testek távlati képe párhuzamos és 
ferde állásban; sik idomok távlati képe. Árnyék, közvetlen megvilágítás, 
fénypont, mesterséges megvilágítás Gamauf.

írás. I. és II. tanf. együtt Német és magyar iiteny- és szépírás. Hét. 
1 óra. Fabriczy.

'restgyakorlat. I., II. és III. tanf. együtt. Téli tornahelyiség hiányában 
az őszi és tavaszi napokon a nyári tornahelyiségben, heti 2 órában. Rend- 
gyakorlatok : nyílt ős zárt sorok, ezeknek menés közben történő felbontása, 
átalakítása, sorfordulatok, sorkanyarulatok, a sorok mozdulatának, összeállá- 
sának és kifejtésének nemei. Szabadgyakorlatok: az állások és menetek 
különféle nemei s módjai; fej, kar, kéz, váll, törzs, csípő és láb gyakorlata 
szökkenéssel, futással, ugrással, fordulattal és társulva. Szergyakorlatok: 
könnyebb függő és támgyakorlatok.

A III. tanfolyam növendékei a népiskolai tornatanítás tananyagának fel
dolgozása czéljából tornatanítási tervezeteket készítettek s maguk is tanítottak. 
Gamauf.
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C) A tanév kezdetén beírt növendékek.

Mind ág. hitv. ev.

N é v Születés helye és éve

I. tanfolyamban.

Boncsó Árpád .................... Miskolcz, Borsodm. 1870.
Brózik L a j o s .................... Mező-Berény, Békésrn. 1871.
Dubovszky János . . . . R-Keresztár, Pestm. 1871.
Gótsch G é z a .................... Leibitz, Szepesm. 1868.

5 Hrozíencsik János . . . Selmeczbánya, Ilontm. 1871.
Jesztrebónyi Kálmán . . Ránk, Abaujm. 1871.
Koncsek János . . . . Újvásár, Gömörm. 1869.
Kovácsy Margit m. t . . Eperjes, Sárosul. 1872.
Kvasz I s tv á n .................... Aszód, Pestm 1870.

10 Laczó A ndrás.................... L.-Tarnócz, Liptóm 1870.
Leszicli Endre . . . . Szeged, Csongrádm. 1872.
Madarassy László . . . Guszona, Gömörm. 1869.
Marschalkó Gyula . . . Kis-Szeben, Sárosm. 1870.
Miillner Mihály . . . . Pozso, y, Pozsonyin. 1869.

15 Ocks F erencz .................... Szikszó. Abaujm. 1871.
Paulo vies József . . . . Miskolcz, Borsodm. 1869.
Petrikovics Pál . . . . Nagy-Létán, Biharm. 1871.
Szanitter Kornél . . . . Felka, Szepesm 1868.
Szepesik János . . . . Miskolcz, Borsonm. 1871.

20 Valent B é l a .................... Heréd. Nógrádm. 1868.
Valles Sándor.................... Ácsa, Pestm. 1870.

II. tanfolyamban.

Dzúrik M ihály.................... Isztebne, Árvám. 1862.
Fazekas János .................... Rás, Abaujm 1869.
Kraj cső vies Isván . . . . Ksina, Trencsénm. 1868.

25 Lóska János .................... Sajó-Gömör, Gömörm. 1869.
Piliszky J á n o s .................... Csornád, Pestm 1870.
Spunár Matild in. t. . . Eperjes, Sárosm. 1870.

III. tanfolyamban.

Béeser János .................... Sztrázsa, Szepesm. 1866
Kimer Gusztáv . . . . Mezöberény, Békésrn. 1869.

30 Lipták E n d r e .................... N.-Veszverés, Gömörm. 1869.
Roxer M ih á ly .................... Rozsnyó, Gömörm. 1866.
Szánik E r n ő .................... Kis-Szeben, Sárosm. 1868.
Szklenár P á l .................... Fékéte-Lehota, Gömörm. 1865.
Vonga Kálmán.................... Gacsalk, Gömörm. 1865.
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Statisztikai osztályozás.

1. Jótéteményre nézve: teljes ingyenes volt 25, félingyenes 2, saját 
költségén (csak tandíjmentes) 5.

2. Anyanyelvre nézve: magyar 15, német-magyar 7, tót-magyar 12.
3. Korra nézve: öt 15 éves, üyolcz 16 éves, két 17 éves, hat 18 éves, 

három 19 éves, egy 20 éves, kettő 21 éves, egy 22 éves, egy 24 éves.
4. Származásra nézve: tani'ó fia 6, lelkész fia 2, iparos fia 8, földmí

ves fia 10, egyéb 8.
5. Vidék tekintetében: gömörmegyei 7, szepesmegyei 3, sárosmegyei 4, 

abaujm. 3, biharm. 1, borsodm. 3, pestm. 4, békésm. 2, csongrádm. 1, hontm. 
1, nógrádm. 1, pozsonym. 1, árvám. 1, liptóm. 1, trencsénm. 1.

6. Szorgalom (osztályzat) tekintetében: általános jeles 4, általános jó 20, 
elégséges 6, elégtelen 2.

D) Önképzés.

1. Pálfi-kör. A tanítóképzői növendékekből a tanév kezdetén újra alakult 
26 rendes és 3 olvasó taggal. Elnöke: Gamauf Gy. tanítóképző tanár. Jegy
zők: Roxer M. és Szklenár P .; könyvtáros Lipták J . ; pénztáros Bécser J. 
A kör 24 ülést tartott, melyen 19 dolgozat olvastatott és bíráltatott; ezek 
közt 5 paedagogiai volt. A körnek ez évi bevétele 70 frt 6 kr volt, melyből 
a kör könyvtárának gyarapítására 57 frt 71 kr fordíttatott. Készpénzbeli 
vagyona jelenleg 10 frt 35 kr, liátrálékban 112 frt 27 kr; takarékpénztári 
betétei 12 frt 40 kr. A könyvtár vétel útján 14 müvei (27 kötet), ajándéko
zás által 15 müvei (15 k), összesen tehát 29 müvei (42 k.) szaporodott. A 
kör járatta a Magyar Paed. Szemlét, a Vasárnapi Újságot, a Politikai Új
donságokat és a Világ-Krónikát. A könyvtár számára ajándékokkal szíves
kedtek: Dr. Szlávik Mátyás theol. tanár, Brózík L., Gótsch Gy., Marschalko 
Gy., Ochs F. növendékek és Révai S. helybeli könyvkereskedése. Fogadják 
a kör szíves köszönetét. Gamauf.

2. Zenekor. Különösen a hegedűlésben igyekezett tökéletesedni. Tagjai 
részben működők, részben pártolók. Elnöke: Zsarnoviczky István tanár, kar
mestere: Lipták E. A lefolyt tanévben é kör egy ébenfa klarinétot (14 bil
lentyűvel) vett pénztőkéjének kamataiból.

3. Dalkör. Világi s egyházi kardalokban gyakorolta magát eleinte Kir- 
ner G., később Lipták E. karmesterek vezérlete mellett. Természetes elnöke 
Zsarnoviczky J. tanár.

4. - Tanitóképezdei gyámintézeti ifjúsági egylet“ a lefolyt tanévben sze
génysége daczára 10 frt 4 krt gyűjtött s küldött a kér. gyámintézeti pénz
tároshoz Kassára. Ez egylet elnöke Zsarnoviczky J. tanár, pénztárosa Szanik 
E. jegyzője Szklenár P. s bizottmányi tagjai az osztálykönyveket vezető nö
vendékek.

5. Gyorsírókor e tanévben is alakult. Elnöke: Gamauf Gy. tanár; tiszt
viselői: Roxer M. és Piliszky J. növendékek. Január elején e kör beszüntette 
működését, mivel a tanítást teljesítő Roxer M. akkor két havi tanítóságra 
távozott. Vagyon: 2 frt 50 kr. készpénz, és 9 frt 22 kr. hátrálék, Gamauf.
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E) Könyvtár.

Vétel útján 4 szakkönyvvel és 2 szaklappal gyarapodott. Becses aján
dékul a következőket kapta: a nm. vallás- és közoktatási m. kir. ministerium- 
tól a közoktatás állapotáról szóló 1886/6-diki jelentést és jelentést az orszá
gos tanítói nyugdíj és gyámalap 1885-diki állapotáról; Dobrovszky és Franke 
bpesti t. könyvkereskedéstől 1 iskolai atlaszt; t. Lauffer V. könyvkiadó úrtól 
3 könyvet; Franklin-társulattól 14 könyvet ; Dr. Mosánszky Győző helybeli 
ügyvéd úrtól az 1886/7-diki Vasárnapi Újságot. Fogadják hálás köszönetün- 
ket a jótékony ajándékozók.

F) Taneszközök.

Az egyházkerületi 100 frtnyi tanszerpénzböl következők vásároltattak: 
kétféle csigasor állványnyal, centrifugál-gép mellékkészülékkel, szivattyú üveg
ből, siren-korong, hangvilla, galvanoplastikai készülék, nyiit csillagászati táv
cső és egyéb apróbb természettani s vegytani készülékek és anyagok; to
vábbá Sárosmegye fali térképe. — Binder Károly helybeli ev. tanító úr Dr. 
Schütze „Inbel-Albunr czímü zenemüvét ajándékozta a dalkörnek. Köszönet 
szívességéért.

G) Bennlakás és felvétel

A teljesen ingyenes növendékek díjtalan felvétel, lakás, élelmezés és 
tanítás jótéteményeiben részesültek, ide nem értve kézikönyveik megszerzé
sét és fehér- s ágyneműjük gondozását.

A kik felvétetni és jótéteményben részesülni óhajtanak, folyamodványai
kat augusztus 15-ig az eperjesi ev. collegiumi igazgatósághoz terjeszszék be. 
A folyamodványhoz keresztlevél, tanulmányi (legalább 4 gymn. vagy reál
vagy polg. iskolai osztályról), orvosi, esetleg szegénységi bizonyítvány is mel
léklendő. Kellő bizonyítványok hiányában a jótétemény elnyerése bajos és 
az esetleg feltételesen felvett növendék itt vétetik tanulmányi s orvosi vizs
gálat alá.

Felvételi- s javítóvizsgái átok, valamint a beiratások f é. szeptember 1‘
2. 3. napján történnek. A tanítás szept. 5-én kezdetik meg.

H) Tanképesítő vizsgálat.

Az 1886-ik évi Julius első napjain tartott tanképesítő vizsgálatra 24 
folyamodó közül 22 bocsáttatott. 17-en a mi intézetünkben végezték volt kép
zői tanulmányaikat. A vizsgálatot általános jeles (kitűnő) eredménynyel öten 
állották meg, u. m. Frenyo Dániel, Gallovics János, Lipták János, Poltz Jó
zsef és Zimmermann Mihály; — általános jó  eredménynyel heten, u. m. Hönsch 
Ede, Kéler Gyula, Lux Győző, Nemes Győző, Pál Béla, Válint András és 
Wittchen A ladár; — általános elégséges eredménynyel heten, u. m. Jaeger



Kornél, Jesztrebényi Samu, Kristóf Lajos, Thinschmidt Jakab, Vonga Gyula, 
Jaczkó János és Löwy Sámuel. — Czavar Gyula és Francisci Pál egy-egy 
tárgyból pótló vizsgálatra utasítattak; Schreiber Izsák az egész vizsgálat is
métlésére köteleztetett.

Hálás köszönetünket

jelen tanév végén is fogadják dr. Lakner Árpád és dr. Krajzell Aurél városi 
orvos urak, kik díjtalanúl fáradoztak beteg növendékeink orvoslásával, nem
különben Krivos Gyula gyógyszerész úr, ki a gyógyszerek árából 20°/u-ot el

engedni szíveskedett már több éven át.

Jegyzet. A f. é. május 6-diki nagy tűzvész annyiban zavarta meg a tké- 
pezdei tanítást, hogy a leégett s esőtől megrongált collegium termei helyett 
a tkép. internatus három lakószobáját kellett ügygyei bajjal 3 héten át tan
helyiségül használnunk — és hogy a tanévet 10—12 nappal korábban fe
jeztük be.
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IV.

Fögymnasinm.

A) Tanári kar.

I. R e n d e s  t a n á r o k .

1. Flórián Jakab, a VI. oszt főnöke. Tanított latin nyelvet a IV, VI, 
VIII. osztban és szépírást az I—II osztályban. A collegium pénztárosa s a 
collég, nagykönyvtár őre. a magy.-német egyh. iskol. felügyelője. Heti órái
nak száma 19.

2. Hazslinszky Frigyes, a főgymn. igazgatója, a M. Tud. Akad. r. tagja 
Tanított mathesist VI—VJII. s physikát VII—Vili. A Szirmay-könyvtár s 
a természettani muzeum őre. H. ó. sz. 16.

3. Hazslinszky Tamás a III. oszt. főnöke. Tanított számtant I—III. és 
rajzoló mértant I—IV. osztban. H. o. sz. 20.

4. H erfurth József a VII. oszt. főnöke. Tanított történelmet a III—VIII. 
osztban és politikai földrajzot a III. osztban. H. ó. sz. 19.

5. Húsz Armin  az V. oszt. főnöke. Tanított latint a III, V, VII oszt
ban. Tornatanár s a természetrajzi múzeumok őre. H. ó. sz. 24.

6. Klein János a II. oszt. főnöke. Tanított mathesist IV—V., német 
nyelvet III—IV, magyart. H. osztban; ásványtant IV-beu. Az algymn. könyv
tárosa H. ó. sz. 21.

7. Ludmann Ottó a VIII. oszt. főnöke. Tanított görög nyelvet a VI. VII. 
és VIII. osztban s német nyelvet VI—VIII. osztban. A collég, tápintézet gon
dozója, a franczia s ángol nyelvek rendkiv. tanára H. ó. sz. 20.

8. Nősz Gusztáv az I. oszt főnöke. Tanított lati t I —II, magyar I-ben, 
görög nyelvet az V-ben. H. ó. sz. 24.

9. Seréd-i P. Lajos a IV. oszt. főnöke. Tanított magyar nyelvet és iro
dalmat IV—VIII, s philosophiát a VlII-ban. A collég közös s a főgymn. t. 
értekezletek, és a magy.-ném. egyház jegyzője; s a Collég „Magyar Társa- 
saság“ elnöke. H. ó. sz. 19.

10. Szutorisz Frigyes az Orsz. tanáregyes. r. tagja. Tanított földrajzot 
I—II-ban, természetrajzot V—VI, németet V., magyar nyelvet, a phys. föld
rajzot a III osztban. H. ó. sz. 20.
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II. V a l l á s t a u á r o k .

a) Az ev. ágost. hitvallásnak tanárai :

11. Tlörk József (1. f.) a collég, igazg. a theolog. acad. r. tanára s dé
kánja. Heti 2 óróban a Vili. osztban.

12. Csengey Gusztáv theol. acad. r. tanár. Heti 2 órában a VII.-ben.
13. Mayer András theol. acad. r. tanár, I — IV. osztba i heti 4 órában.
14. Dr. Szlávik Mátyás theol. acad. rendes tanár, V—VI. osztályban 

boti 4 órában.

b) A római kath. hitvallásnak tanárai.
15. Kassay István k. főgym. asiumi r. tanár hetenkénti 2 órában.

c) A görög kath. hitvallásnak tanára :
16. Horna Gyula, k. főgyinn. helyett, tanár heti 3 órában.

d) A mózes hitvallásunk hittanára:
17. Dr. Austerlitz Mór eperjesi rabbi hetenkénti 2 órában.

III. S e g é d t a n á r o k .
18. Mikolik Gyula elemi iskolai tanító, taníto tt éneket az I. és II osz

tályban.
19. Gamouf György tanitóképzőintézeti r. tanár, tanított szabad

kézi rajzot.

B) A tantárgyak osztályonkint.

1. osztály.
1. Vallás. Ó-szövetségi bibliai történetek erkölcstanilag fejtegetve. 

Egyes egyházi énekek tanulása s olvasása; bibliaolvasás. Heti óraszám 2. 
Tankönyv: Noszág János. „Kétszer ötvenként bibliai történet,“ Poszvék Sán
dor: „Egyházi énekek és imádságok“ s a biblia. Tanár Mayer Endre theol. 
r. tanár.

2. Magyar nyelv. Magyar nyelvtan mondattani alapon : egyszerű, bővített 
és összetett mondat, mondat- és beszédrészek Névragozás, igeragozás, szó
képzés. A népmonda, magyar, görög, római történeti monda és néprajz köré
ből vett olvasmányok megfelelő elemzése s tartalmának szabadon való elmon
dása. 16 könyvnélkül tanúit vers szavalása.

Tankönyvek: Dr. Simonyi Zs. „Kis magyar nyelvtana“ s Dr. Kármán 
Mór „Magyar olvasókönyv.“

Hét. 6 óra. Hét. isk. dolgozat. Kosz Gusztáv.
3. Latin nyelv. A betűk és azok felosztása, az öt névragozás, a névszók 

nemei, a mellék ;evek és azok fokozása, névmások, számnevek; az igenemek 
— módok — idők megkülönböztetése, a „sum“ segédige és a négy igerago
zás cselekvő és szenvedő alkata. Összefüggő fordítási gyakorlatok és 5 mese 
könyvnélkül való tanulása.
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Kézi könyvek: Schultz Ferdinand „Kisebb latin nyelvtana,“ Schultz 
Dávid „Olvasó- és gyakorló-könyv.“

Hetenkint 6 óra. Hét. iskolai dolgozat. Nősz Gusztáv.
4. Földrajz. Heti óraszám 4. Tananyag: Magyarország leírása vidékek 

szerint; megyék; a Dráva és Száva közti vidék; Tengerpart. A földközi ten
ger környéke: A Balkán félsziget, Előázsia, Afrika északkeleti része, a Föld
közi tenger nyugati medenczéje.

Tankönyv: Dr. Brózik Károly és Paszlavszky József „Földrajz" I. rész. 
Tanár: Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. A tizedes számrendszer. A négy számolási mívelet egész 
számokkal. A négy alapmívelet tizedes törtszámokkal. A számok oszthatósága. 
Törtek átalakítása, kisebb és nagyobb számokkal való kifejezése, közönséges 
törtnek átalakítása tizedes törtté és megfordítva. Szakaszos törtek. A négy 
alapmívelet közönséges törtekkel.

Tankönyv: Moönik-Schmidt. 3 óra hetenkint. Hazslinszky Tamás.
6. Mértani m jz. Pontok, vonalok, szögek, háromszögek, négyszögek és 

sokszögek. Idomok összeillősége és hasonlósága. A kör, a szabályos sokszög 
és az ellipsis A területek meghatározása. A geometriai ornamentalis rajz egy 
hetenkinti órában rendszeresen haladó rajzminták után, a tanítónak a táblán 
való előrajza mellett. Kézikönyv: Dr Császár Károly. 3 óra hetenként. 
Hazslinszky Tamás.

7. Szépírás. I. osztály. Első harmadban német ütem-írás, 2-ik és 3-ik 
harmadban magyar szépírás az ütem-módszer szerint. Hetenk. 1 óra. Flórián.

II. Osztály.

1. Vallástan. Az első osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Az első osztály tananyagának ismétlése és a nyert 

nyelvtani ismeretek kibővítése mellett, az egyszerű puszta és bővített mondat. 
Mellérendelő és alárendelő összetett mondatok; azoknak begyakorlása az 
olvasmányokból vett példákon Két hetenként egy iskolai vagy házi Írásbeli 
dolgozat, mely a nyelvt mi tananyag begyakorlására, vagy rövid olvasmányok 
tartalmának visszaadására vonatkozott.

Olvasmányok: Lykurgos élete, Szent Gellért Csanádi püspök élete. A 
hamis tanú. Sülyedés. Kenvérkö. A hű vitéz. Szent László füve. Tankönyvek : 
Dr. Simonyi Zs., Kis Magy. nyelvtana, Kármán-Komáromi, Magyar Olvasó
könyv II. r.

Hetenként 5 óra. Klein J.
3. Latin nyelv. Az első osztály pensumának ismétlése s kiegészítése 

után a név- és igeragozás rendhagyó alakjai, a deponens, körülirt igeragozás, 
a négy conjugatióhoz tartozó rendhagyó perfectumok és supinumok, a rend
hagyó- hiányos és személytelen igék, kötszók, határozók, indulatszók és szókép
zés megfelelő szó- és írásbeli gyakorlatokkal. Összefüggő olvasmányok fordítása.

Kézikönyvek. Bartal Antal és Malmosi Károly: Latin alaktan, Bartal 
A. és Malmosi K. „Latin gyakorlókönyv.

Hetenkint 7 óra. Hét. isk. dolgozat. Nősz Gusztáv.
6
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4. Földrajz. Heti óraszám 4. Tananyag: Európa nyugati és északi része 
s a többi világrészek leírása; térképrajzolás ; a helyek földrajzi meghatározása.

Tankönyv: Dr. Brózik K. és Paszlavszky József. „Földrajz“ II. rész. 
Tanár : Szutórisz Frigyes.

5. Számtan. Olasz gyakorlat. Számolási rövidítések. Számolási míveletek 
korlátolt pontossággal. Arányok és arányiatok keletkezése és tulajdonságai. 
Az arányiatok megfejtése, egyszerű hármasszabály. Százalékszámítás: száztól 
százra és százban, A bruttosúly, nettosúly és tara meghatározása. Az agio és 
a biztosítási díj. Kézikönyv: Moénik-Schmidt. 4 óra hetenként. Hazslinszky 
Tamás.

6. Mértani rajz. Sík és térbeli egyenes, testszöglet, koczka, négyzetes 
oszlop, derékszögű négyszögletes oszlop, párhuzamos lapú, hasábos testek, 
szabályos oszlopok, hengeres oszlop, szabályos négylapú, négyzetes gúla, sza
bályos nyolczlapú, szabályos gúlák, kúp, csonka gúla, csonka kúp, soklapúak, 
gömb és körök a gömbön. A testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága 
és mérése. Testhálók és testminták készítése. Ornamentalis rajzolás heten
ként egy órában mint az első osztályban. Tankönyv: Dr. Császár Károly, 
3 óra hetenkint. Hazslinszky Tamás.

7. Szépírás Első harmadban német, másodikban magyar szépírás az 
ütem módszer szerint, harmadikban rondírás. Hetenként 1 óra. Flórián J.

III. Osztály.
/. Vallástan. Hit- és erkölcstan írott füzetek alapján. Bibliaolvasás, szép 

helyeknek emlékelése (Hegyi beszéd, szebb parabolák, Zsoltár: 8, 14, 46, 42, 
104, 130; I. Kor. 13. stb.) Egyházi énekek olvasása, fejtegetése s emlékelése. 
Segédkönyvek: a biblia és Poszvék Sándor: „Egyházi énekek és imádsá
gok.“ Heti óraszám: 2. Tanár: Mayer Endre theol r. tanár.

2. Magyar nyelv. Heti 3 órában. Az első és második osztályban tanult 
nyelvtani ismereteknek kiegészítése és összefoglalása lehetőleg gyakorlati 
alapon: hangtan, szótan — különös tekintettel a hibásan képzett, használat
ban levő szavakra — mondattan. Olvasmányul szolgáltak, prózák: A tatárjá
rás egész terjedelmében), II. Rákóczy Ferencz halála ; költemények : Mohács, 
Rákosi szántó a török alatt, Dobozi Mihály és hitvese, Árokháti Lőrincz, 
Zrínyi dala, A fogoly. A költemények könyvnélklll tanultattak. Az olvasmá
nyok anyagot nyújtottak házi és iskolai Írásbeli dolgozatokra. Az ügyiratok 
közül gyakoroltatott a folyamodvány szabályszerű szerkesztése.

K. k. Rendszeres magyar nyelvtan, Szinnyei József.
Magyar olvasókönyv III. o. sz. Tornor F. és dr. Yáradi Antal.
Tanár. Szutórisz Frigyes.
.5. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Tankönyvek: Schultz-Dávid latin 

nyelvtana; Dávid István gyakorló és olvasókönyve. — Olvasmány Dávid Ist
ván olvasókönyvéből: 60 erkölcsi s életszabályokat tartalmazó hexameter; 
25 pentameter; 20 dactylusi sorpár; 35 összefüggőbb költői szemelvény kü
lönféle költőkből; Phaedrus 16 meséje. Ez egyes versek és összefüggőbb költői 
szemelvények alapján tárgyaltattak a prosodia elemei, a közönséges szórendtől 
eltérő költői előadás, szóképzési egybeállítások stb. Prózai olvasmányul szolgált 
ugyanez olvasókönyvből a római köztársaság történél ének 31 fejezete, melyeknek
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alapján a mondattannak legnevezetesebb és legfontosabb szabályai, különösen az 
infinitivusi és participialis bonyodalmasabb szerkezetek tárgyaltattak s aztán 
a nyelvtani órákban megfelelő példákon pontosan begyakoroltattak. Kellő 
gond fordittatott a szókincs bővítésére és szólásmódok gyűjtésére is. Az isko
lai írásbeli dolgozatok száma 34. Húsz Armin.

4. Németnyelv. A prózai és verses olvasmányokból vett példák alapján 
a szó- és alaktan rendszeres áttekintése. Az egyszerű bővített mondat és an
nak szórendje. Mivel a tanulók 4 ötödé németül beszélt, a tanítási nyelv a
2. és 3. harmadban részben német volt. Havonként 1 házi és I írásbeli dol
gozat. Tankönyv: Hoffmann Mór, Német nyelvtan, I. r. Harrach József, Né
met Olvasókönyv I. r. Hetenként 4 óra. Klein.

5. Physikai földrajz. Hetenként 2 óra. Tananyag : a halmazállapotok; 
súly, fajsúly, sűrűség; az erő, sebesség, eredő erő, az emeltyű és lejtő gya
korlati ismertetése. A szabad esés. A víz és levegő physikai tulajdonságai 
s az azokon alapúló közönséges készülékek. A melegség, a fény, az elektro
mosság és ezek alapján az égi háborúkról. A mágnesség. A föld alakja s vi
szonya a nap és holdhoz. A föld forgása és keringése, ezek alapján az idő
számítás. A föld vízszintes és függőleges tagoltsága. Légköri tünemények : 
szelek, felhők, eső, harmat, hő, glecser. Apály, dagály. Tankönyv: Heller 
Ágost „Physikai földrajz.“ Tanár: Szutórisz Fidgyes.

6. Történelem. Magyarország története a hunnok óta 1848/9 évig. Török 
István tkönyve nyomán összefüggőleg, de a főmozzanatok kiemeltetésével. En
nek bevégeztével az osztr.-magy. monarchia politikai földirata, Csuday Jenő 
könyve szerint. Elébb a magy. királyságé, azután az osztr. császárságé, de 
egybevetésekkel a jelen állapotok: föld, víz, éghajlat, népesség, u. m. nem
zet és nemzetiségek, vallás, foglalkozás, műveltség és alkotmány — végre a 
közös ügyeket illetőleg, mindig a tanulók szellemi fejlettségéhez mérten. He- 
tenkint 4 óra. Herfurth József.

7. Számtan. Összetett viszonyok és arányok, összetett hármasszahály. 
Kamatszámolás: kamat, tőke, idő és százalék számítás. Lerovat, időhatár
számolás, társaságszabály, vegyítési szabály, lánczszabály. Kézikönyv: Moénik- 
Schmidt. 3 óra hetenkint. Hazslinszky Tamás.

8. Mértani rajz. Egyenes vonalú idomok szerkesztése, összeillősége, ha
sonlósága, symmetriája. Merőlegesek és párhuzamosak szerkesztése, távolsá
gok és szögek osztása. Symmetria. Távolságok ai’ánya és aránylata. Arányos 
távolságok, szögek és egyenes vonalú idomok szerkesztése. Az idomok ha
sonlósága. Hasonló idomok szerkesztése. Az idomok területe, átalakítása és 
osztása. Dr. Császár Károly tankönyve nyomán. Az ornamentalis rajzolás foly
tatása minták után. 2 óra hetenkint. Hazslinszky Tamás.

IV Osztály.

1. Vallás. A harmadik osztályával egyesítve.
2. Magyar nyelv. Kézikönyv: Dr. Dengi János Szerkezettan 1. rész. 
Lehr Alb. Arany J. Toldijának I—IX. éneke. Az olvasókönyv alkalmas

darabjainak olvasása, elemzése, esetleg betanulása alapján a prózai előadás 
szabályai. Egyszerű s szép stilus. A magyar nyelv rhythmusa. Hangsúlyos és

6*
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időmértékes verselés elemei. Hetenként egy órában. Toldi I—IX. énekeinek 
taglalása különös tekintettel a naiv és műeposz különbségeire, sajátságaira, 
kellékeire Az I - IV . és VI. énekek betanulása.

Kéthetenként a tanultakhoz alkalmazott írásbeli dolgozat Heti óraszám
4. Serédy P. Lajos.

3. Latin nyelv. Igeidők és módok, oratio recta et obliqua, megfelelő 
példákon begyakorolva; hangmér- és hangsúlytan. Kk. Schultze-Kis latin 
nyelvtaua és gyakorlókönyve. Elischer J. lat. olvasókönyvéből olvastatott: a 
plebejusok és patríciusok egyenetlenkedése, Phaedrus meséiből 18. Ovid. 
Fast. II. 383—420: Metam VIII. 183—235. Egyes részek könyvnélkül is 
megtanulva. Hetenkint egy iskolai fordítás, a melynek tárgya az olvasott részből 
vétetett. Hetenkint 6 óra. Flórián J.

4. Német nyelv. Az alaktan ismétlése mellett a mondattan részletes 
tárgyalása. Prózai és kisebb verses olvasmányok fordítása, elemzése és könyv 
nélkül való értelmes elmondása. Kéthetenként egy írásbeli a nyelvtani tan
anyag begyakorlására vagy fordítási gyakorlatra vonatkozó dolgozat. Tankönyv: 
Riedl Szende, Német Nyelvtan. Harrach József, Német Olvasóköny II. rész. 
Hetenként 2 óra. Klein J.

5. Történelem. Az ó-kor, Ribáry Ferencz könyve szerint. Az ázsiai és 
afrikai culturnépek sajátságainak áttekintése, részletesen a görögök és rómaiak 
története, tekintettel a míveltségi állapotokra, kivált az államszervezetre a 
Gracchusokig. A tűzvész miatt megrövidíttetvén a m. k. ministerium helyben
hagyásával a tanév a kitűzött pensum be nem végeztethetett. Hetenként 3 
óra. Herfurth József.

6. Mennyiségtan. Algebrai számok és jelek, algebrai kifejezések. A négy 
számtani alapművelet algebrai, egész kifejezésekkel. A számok oszthatósága. 
Számolási műveletek törtszámokkal. A legfontosabb szorzatok alakjai: négyzet, 
köb, geometriai haladvány Elsőfokú egyenlet egy ismeretlennel. Tankönyv : 
Moénik-Klamarik-Wagner, Algebra. Hetenként 3 óra. Klein J.

7. Mértani rajz. A kör s az egyenes, idevágó szerkesztések. Arányos 
távolságok, azok szerkesztése. Körbe és kör köré írt idomok, szabályos sok
szögek. A kör osztása. A körök kölcsönös helyzete. A kör kiegyenlítése. 
Ellipsis, hyperbola és parabola, idevágó szerkesztések. Tankönyv: Dr. Császár 
Károly. Az ornamentális rajz folytatása. 2 óra hetenkint. Hazslinszky Tamás.

8. Természetrajz. Mineralogia. Bevezető chemiai előismeretek kísérleti 
alapon. Az ásványok physikai és alakjukra vonatkozó tulajdonságai. Az ásvá
nyok csoportosítása a chémiai összetétel alapján; ipari vagy tudományos 
fontossággal biró ásványok bemutatása és rendszeres leírása. Petrographia. 
Egyszerű és összetett kőzetek ismertetése és osztályozása szövetük szerint. 
Geológia. Földünk hat korszakának rövid áttekintése. Tankönyv: Dr. Rotli 
Samu Ásvány-, Kőzet- és Földtan alapvonalai. Hetenként 3 óra. Klein J.

V. osztály.
1. Vallástan. Bevezetés az ó- és újszövetségi könyvekbe a sárospataki 

Zsarnay-féle tankönyv legújabb kiadása nyomán. Egyes válogatott újszövetségi 
helyek olvasása és magyarázata. Dr. Szlávik Mátyás.
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2. Magyar nyelv. Kézik. Dr. Dengi János: Szerkezettan II. rész olvas
mányokkal. Greguss Ág. és Beöthy Zs.: „Magyar balladák“. — „Arany J. 
balladái“. Az olvasókönyv megfelelő darabjainak elemzése alapján az írás
művek tárgyának feltalálása (inventiója). Anyaggyűjtés forrásai. Az Írásművek 
belső beosztása. Az előadás általános formái: leírás, értekezés, elbeszélés. 
Hetenként egy órában a magyar népballada és a műballada tárgyalása, meg
felelő szemelvények elemzése s betanulása alapján. Havonkint a tanultakhoz 
szabott irásb. dolgozat. Heti óraszám: 3. Serédy P. Lajos.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. Tankönyvek: Titi Livii ab urbe con
dita lib. XXI. és XXII.; Veress Ignácz: P. Ovidius Naso válogatott költe
ményei; Vergilii Georg, libri; Kolmár-Sváby: Irálygyakorlatok I. r . ; Schultz- 
Dávid latin nyelvtana. Prózai olvasmány: Livius XXI. könyve egészen. — 
Költői olvasmány Ovidiusból: A költő önéletírása (Trist. IV. k. 10. al.); 
Hercules és Cacus (fast. I. k. 543—586); Arion megmentése egy delphin 
által (fast. II. k. 83—118); Gabii bevétele Tarquinius által (fast. II. k. 
687—710); az emberi nemnek négy korszaka (Met. I. k. 89—162). — Ver
gilius Georgiconjából: I. k. 204 —230; 275—286; 311—350; II. k. 136 — 176; 
323—345; IV. k. 116 —148 és Horatius ódái közül az I. k. 10 és 14 Az 
olvasmányt nyelvi, tárgyi, történelmi s egyéb szükséges magyarázatok kísérték. 
Nyelvtani kiegészítő ismétlések, melyeknek begyakorlására aszóbeli 15 irály
gyakorlaton kívül 28 iskolai feladat (extemporale) szolgált. Húsz Ármin.

4. Görög nyelv. Az olvasás és írás begyakorlása után az alaktanból: 
főnév, melléknév, igehatározó, névmás, az w végzetü rendes igék ragozása, 
a „fuu végzetü rendes igék alapfogalma megfelelő szóbeli és Írásbeli gyakor
latokkal. Kézikönyvek: Curtius György „Görög nyelvtana“ (Alaktan). Curtius 
György „Görög elemi olvasókönyv“. Hét. 5 óra. Két hetenkint isk. dolgozat. 
Nősz Gusztáv.

5. Német nyelv. Heti óraszám 2. A nyelvtani ismereteknek rendszeres 
összefoglalása és azoknak kiegészítése gyakorlati példákon; „zu“ és „um zu“, 
nominativussal álló igék. Költői olvasmányok: a Cid mondának históriai 
alapja és fejlődése után, válogatott románezok Herder Cid-jéből, der Zauber
lehrling, Preis des Schöpfers, Abschied vom Leben. Ezekkel kapcsolatban 
rövid tájékoztatás a német verstan fölött. Prózai olvasmányok: Der Herbst
morgen (Idyll), Körner an seinen Vater. Havonta egy Írásbeli dolgozat. Tan
könyv : Hoffmann Mór Német tan- és olvasókönyv. Tanár: Szutórisz Frigyes.

6. Történelem. Az ó-korinak folytatása G. Julius Caesar óta a nyűgöt 
római birodalom megszűntéig, kiváló tekintettel az állami intézményekre 
Ribáry szerint. Erre következett a középkori történelem Szilágyi Sándor könyve 
szerint azon módon mint a tavali értesítőben jeleztetett. A íentemlít.ett oknál 
fogva főleg csak a vezérnépek története a kornak végéig adatott elő. Heten
ként 3 óra. Herfurth József.

7. Mennyiségtan. Algebra: Elsőfokú egyenletrendszer megfejtésének mód
jai. Kéttagnak magasabb hatványai. Számtani haladvány. A négyzetgyök és a 
másodfokú egyenlet. Algebrai műveletek négyzetgyököt tartalmazó kifejezé
seken. Gyökfejtés általánosságban és a köbgyök. Geometria: A síkmértan leg-
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legfontosabb tételei. Iskolai írásbeli dolgozatok száma 5, házi óráról-órára. 
Tankönyv: Moönik-Klamarik-Wagner, Algebra és Mértan. Hetenként 4 óra. 
Klein J.

8. Természetrajz. Növénytan. Hetenként 2 óra. Az alaktan tüzetes be
gyakorlása élő példányokon. Szövettan: egysejtű növények, fonal-, lap-, szö
vettestet alkotó növények; rostnyaláb-, sejtedény- és edénynyalábokkal bíró 
növények. A növények szaporodási és élettani viszonyai. Rendszeres össze
foglalás részben az iskolában, részben a kirándulások alkalmával. K. k dr. 
Roth Samu „A növénytan alapvonalai“. Tanár Szutórisz Frigyes.

VI. osztály.

1. Vallástan. Az ötödik osztálylyal egyesítve.
2. Magyar nyelv. Kézikönyv: Névy László Rhetorika. Olvasmányok a 

rh.-hoz. Névy László Shakespeare Coriolanus tragoed. Julius Caes. tragoed. 
A szónoklat(tan) története. A szónoki beszéd kellékei, sajátságai. A szónoki 
beszéd szerkezete stb. az olvasókönyv Kölcsey és B. Eötvös. J. szónoki be
széd v. szemelvényei alapján. A történetírás fajai, általános szabályai. A sza
valás főszabályai. B. Eötvös J. Kisfaludy S. tiszteletére rendezett bálünne
pen mondott beszédének betanulása és elszavalása. Hetenként 1 órában a 
dráma elmélete. Coriolan és Julius Caes. olvasása, elemzésével. Havonként 
íiásb. dolgozat. Heti óraszám 3. Serédy P. Lajos.

3. Latin nyelv. Livius folytatólag olvasva stilus és tárgyi magyarázatok
kal XXI. könyv. 33—53. fejezetig. Vergil. Életrajza, müvei, az epos szerke
zete és tartalmának előrebocsátása után olvastatott lib. I. 1—50 és a Il-ik 
könyv. — Cicero életrajza és a Catilina elleni első beszédnek fele. Mind a 
három auctorból a szebb helyek könyv nélkül is. A két gyakorlati órában 
fordíttatott Svaby és Kolmár gyakorlókönyvének I-ső részéből 185—189, 
214 -247 sz. és készíttetett kéthetenként egy iskolai dolgozat, a melynek 
tárgya Livius olvasott részéből vétetett. Hetenk. 6 óra. Flórián.

4 Görög-nyelv. 1. Nyelvtan: az alaktanból a múlt évi pensumnak ki
egészítő ismétlése után a rendhagyó igék. Azután a szókötés legfőbb szaka
szai. Megfelelő szó- és írásbeli-gyakorlatok. — Kézikönyvek: Curtius (ford. 
Kiss) gyakorlókönyve. — Nyelvtani óra volt hetenként 3.

2. Olvasmány: Schcnkl-Horváth Chrestomatliiájából Anabasis I. II. Cy- 
ropaedia I. IV. Ezen olvasmányokra fordíttatott hetenként 2 óra. Hét. 5 óra 
Ludmann Ottó.

5. Német, nyelv. Harrach József „Német olvasókönyvednek 3 kötetéből 
több prózai olvasmány és számos költemény (balladák és lyricus költemények), 
azonkívül Schiller lyricus költeményei közül 4. Az olvasmányok nyelvileg és 
tartalmilag, a költemények azonkívül prozódiailag és aesthetikailag is elemez
te lek  és a költemények emlékei tettek. Havonként 1 dolgozot. Hetenként 2 
óra. Ludmann Ottó.

6. Történelem. Az újkor története I. Napoleon bukásáig. Tankönyv: 
Batizfalvy István. Történelem. Hetenk. 3 óra. Herfurth József.
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7. Mennyiségtan. A hatványozás általánosítása. A logarithmusok és azok 
használata. A síkháromszögtan s annak alkalmazása derék- és ferdeszögü há
romszögek feloldására. A stereometria s alkalmazása a testek felszínének és 
tömegének meghatározására a gömb s részeinek kivételével. Moőnik kézi 
könyvének fonalán hetenként 3 órában. Hazslinszky Frigyes.

8. Természetrajz. Állattan. Heti óraszám 3. Az emberi test megismer
tetését alapul véve, az állatok szerveinek összehasonlító tárgyalása Rend
szertan: a 7 typus nevezetesebb osztályai, rendjei. K. k. Dr. Roth Samu 
„Az állattan alapvonalai“ Tanár: Szutórisz Frigyes.

VII. Osztály.

1. Vallástan. A magyar prot. egyház története. Kézikönyv: Farkas Jó
zsef. Heti 2 óra. Előadó tanár: Csengey Gusztáv.

2. Magyar nyelv. Kézikönyv Greguss Ág.: Költészettan.
A költői műfajok történeti fejlődése a klasszikus népeknél, s a magyar 

irodalomra különös behatással volt modern nemzeteknél. A magyar irodalom 
remekeinek műfajok szerinti áttekintése iskolai s magán olvasásra kiszemelt 
olvasmányok alapján. Havonként 1 irásb. dolgozat. Heti óraszám: 3. Serédy 
P. Lajos.

3. Latin nyelv. Heti óraszám 6. — Tankönyvek: Klotz, Ciceronis ora
tiones selectae; Jánosi Boldizsár: M Tullius Cicero válogatott levelei; Ver
gilii Aeneidos libri; Kolmár-Sváby: fordítási gyakorlatok II. r . : Schultz-Dá- 
vid latin nyelvtana. — Olvasmányok Ciceróból: Orat. pro Sexto Roscio Ame
rino ; Orat. I., II. in L. Catilinam, a philippikák közül a XIV; levelei közül: 
ad familiares V. 7; ad Atticum II. 22; III. 1. 3. 4. 5. — Vergilből az Aen. 
VI. k. egészen, — Ez olvasmányok, különösen Cicero beszédeinek magyará
zatánál fordittatott nagy figyelem a történeti háttér megvilágítására, továbbá 
a beszédeknek mind szerkezetére mind előadási módjára s főleg arra, hogy 
a tanuló az olvasmány folytán Cicero egyéniségének méltánylására vezettes
sék. — Mondattani kiegészítő ismétlések, melyeknek begyakorlására a szó
beli 12 irály gyakorlatokon kívül 27 iskolai feladat (extemporale) szolgált. 
Húsz Annin.

4. Görög nyelv. A jóni dialectus magyarázata mellett olvastatott Ilias 
I., III. és Odyss. IV. V.; azután pedig az uj-jóni dialectus legfőbb sajátsá
gainak ismertetése után Herodotus Vili. — Mindegyik olvasmány megkez
dése előtt adattak a szükséges mythologiai, illetve históriai, valamint iroda
lomtörténeti bevezetések, nemkülönben az illető művek egész tartalmának és 
compositiójának ismertetése is. — Nyelvtani ismétlések és gyakorlatok, szó- 
és írásbeli fordítások magyarból görögre (attikai nyelvre), melyeknek tár
gyát az olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte ; ezen nyelvtani 
gyakorlatok hetenkénti 1 órában történtek. Összesen heti 5 óra. Ludmann.

5. Német, nyelv. A Nibelungének 16-ik szakasza. — Goethének Her
mann és Dorothea czimü eposza olvastatott egész terjedelmében, beható 
nyelvi, tárgyi és aesthetikai magyarázatokkal; ezen olvasmányt megelőzte be
vezetésképen Goethe élete és irodalmi működésének rövid ismertetése. —
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Hasonló módon olvastatott Schiller életének és irodalmi működésének rövid 
ismertetése után. Wilhelm Teli czímü drámájából az I. II , és III felvonás. 
Havonkint 1 házi dolgozat. Heti 2 óra. Ludmann.

6. Történelem ugyanaz mint a Vl-ik osztályban, az átmenet miatt, de 
elkülönitve attól és kimerítőbben. Hetenkint 3 óra Herfurth József.

7. Mennyiségtan. Az egyenletek teljes elmélete s feloldásuk begyakor- 
lata. A haladványok s különösen a geometriainak alkalmazása különös te
kintettel a szakaszos tizedes törtekre: A gömb s annak részei. Algebrai ki
fejezések graphikai ábrázolása. Az elemző mértan elemei. Moénik kéziköny
vének fonalán hetenkint 3 órában. Hazslinszky Frigyes.

8. Természettan. Erőtan-, hang- és fénytan Fejér Ipoly kézikönyve fona
lán. Hetenként 4 óra. Hazslinszky Frigyes.

VIII osztály.

1. Vallástan. Hit- és erkölcstan. Kézikönyv: Zsilinszky Mihály: „Hit- és 
erkölcstan“ Pest. 1873. — Hetenként 2 óra. Előadó tanár: Hörk József.

Tananyag: A vallás fogalma. — A kijelentés fogalma. Szentirás. — A 
hit- és erkölcstan helyes beosztása. I. Az istenről. (Theologia). II. Az ember
ről. (Anthropologia) III. A bűnről, (Hamartologia) IV. Jézus Krisztusról, a 
megváltóról. (Christologia) V. Az egyházról, mint üdvintézetröl. (Soteriologia) 
és VI. A végső dolgokról. (Eschatologia) ~  Halál, — halhatatlanság, fel
támadás és örök életről.

Megfelelő helyeken bőven tárgyaltatott a kötelességről és az erényről 
szóló tan valamint a kér. élete: a családban, államban és az egyházban.

2. Magyar irodalom és ny. Kézikönyv: Beöthy Zs. A magy. nemz. 
irod. története. A magyar irodalom története napjainkig különös tekintettel 
a nyelv történeti fejlődésére az egyes korok politikai és társadalmi viszonyai
nak méltatásával. Az egyes Írók szükséges rhetorikai és aesthet. ismeretek 
felújításán kívül költészetünk beható tárgyalása iskolai és magán olvasásra 
kiszemelt műremekeik alapján.

Havonkint egy Írásbeli dolgozat. Heti óraszám: 3. Serédy P. Lajos.
3. Latin nyelv. Prózai olvasmány Tacit. Annál. I. 1—46. fejezetig, Ta

citus életrajza, Írói méltatása, stílusának sajátságai. K. k. Petrovics P. C. 
Tac. Ann. I —VI. k. — Költői olvasmány: Horatius Epod. 2. Sat. Lib. I. 1.
6. Epl. lib. I. 1. és II. 1. és libar de arte poetica egészen, egyes helyek könyv 
nélkül is.

A gyakorló órában fordíttatott Sváby és Kolmár stílusgyakorlatainak 2 
kötetéből házi készület után 18 pensum: a római diadalmenet és Cicero élet
rajza. Kétbetenkint egy isk. dolgozat kapcsolatban az olvasmánynyal. Heti 
5 óra. Flórián J.

4. Görög nyelv. Pláton: Apologia Socratis egész terjedelmében, a szük
séges históriai és irodalomtörténeti bevezetés után. Továbbá a görög dráma 
lényegét és sajátságait, a görög színházat és színi előadásokat ismertető és a 
legszükségesebb idevágó irodalomtörténeti adatokat. közlő bevezetés után 
olvastatott Sophokles Elektrája egész terjedelmében, a szükséges nyelvi és
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metrikai magyarázatokkal. Hetenként 3 órában. Nyelvtani ismétlések és gya
korlatok, szó - és írásbeli fordítások magyarból görögre, melyeknek tárgyát az 
olvasmányok egyes szakaszainak kivonata képezte (az írásbeli fordítások 
részint mint házi, részint mint iskolai dolgozatok készíttettek), hetenkénti 1 
órában. Összesen hét. 4 óra. Ludmann.

5. Német vyelv. A német irodalom története (a régibb kor rövidebb 
átnézetben, az újabb kor behatóbban) kezdetétől egészen Goethe és Schiller-ig; 
a remekírók kitűnőbb műveinek ismertetése és jellemző darabok olvasása. 
Kk. Heinrich, Deutsches Lehr- u. Lesebuch III. Band. Göthe „Iphigenia auf 
Tauris“ czímü drámája egész terjedelmében. Havonként egy dolgozat. Heten
ként 2 óra. Ludmann.

6. Történelem. A magyarok története Horváth Mihály könyve szerint, 
kiváló tekintettel az ország alkotmányos szervezetének alakulására és fejlő
désére, a nemzet dicsőséges napjaira és hanyatlásaira, küzdelmeire önállásáért, 
politikai és vallási szabadságért és mindarra, mi életrevalóságát tanúsítja 
és hogy jelenje múltjában rejlett, de mind azt nem dogmatice, hanem a 
tényekben előtűntetve 1848-ig, átpillantva 1867-ig. Hetenként 3 órában. 
Herfurth József.

7. Mennyiségtan. A combinatiók tana s a binomi tétel. Az elemző mér- 
tanból a kúpszeletek. VI. és VII osztály pensumának ismétlése. Moénik kézi
könyvének fonalán kefénként 2 órában. Hazslinszky Frigyes.

8. Természettan. A hőtan, a delejességről és az electromosságról s 
ismételtetett a múlt évi pensumból az erőtan s a fénytan. Hetenként 4 órában. 
Kézikönyv: Fejér Ipoly természettana. Hazslinszky Frigyes.

9. Philosophia. Kézikönyv: Pauer J. Tapasztalati lélektan ; Dr. Kármán 
Mór, Lotze A. logikája.

A tanuló gondolat és ismeretvilágából vett példák alapján az akaratunk 
alá nem vethető érzéki-lelki élet s a tudatos szellemi-lelki élet tüneményei, 
törvényei. Továbbá az értelem és érzelem főbb nyilatkozásai.

A logika fogalma, alapformái, főtörvényei a főbb módszerekkel. Heti 
óraszám 3. Serédy P. Lajos,

Testg-yakorlat.

A testgyakorlat az ősz és tavasz szebb napjain mint kötelező tan
tárgy a gymnasium mind a 8 osztályába.i az egyes osztályok kora és 
erejéhez képest folytattatott. Gyakorlatokúi szolgáltak: állás, járás, ugrálás, 
futás, kfgyócsiga-ellenvonúlás. rendekben való fejlődés, sorkanyarodások, egyes- 
és kettős-rendekre való fejlődés és osztás; szabadgyakorlatok, rendgyakorla
tok, szerekkel való gyakorlatok, u. m. mászás, gyűrűhintázás, lábtón való já 
rás, magasra, messzire, mélyre való ugrás; nyújtón, lovon s korláton való 
gyakorlatok; gyakorlatok botokkal, súlyzókkal ; a két első osztályban torna
játékok is. Húsz Ármin.

7
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írásbeli havi dolg-ozatok a felső 4 gymn. osztályban.
I.

Feladványok a magyar ny. és irod.-ból.

V. osztály. Az erdő. A felhő. „Toldi Miklós“ Arany J. Toldi I— IV. 
éneke alapján. Az állatok királya. A tatárjárás. Szalay László magy. tört. vett 
olvasókönyvbeli részlet alapján. Az eperjesi főtemplom égése. Nyári zivatar. 
Sárosmegye székhelye. Garay J. ,.Kont“ ballad. alapeszméje és eszmemenete- 
A magyarok, tört. leír.

VI. osztály. B. Eötvös J. Kisfaludy S. tiszt, rendezeti báliinnepen mon
dott beszédének taglalása. „Kölcsey P. J. férjgyilkossággal vádolt asszony vé
delmére“ írt szónoki beszédében minő eszközökkel él a kedély megindítása ? 
Coriolanus czélja, Coriolanus jelleme, Shakesp. Coriolanus trag, alapján. A 
franczia nyelv tanulásának haszna és fontossága Julius Caes. halála, (leír.) 
Shakespeare Julius Caes. trag, alapján. „Ember tervez, Isten tervez.“

VII.  osztály. Melyik költői műfaj fejlődött ki legelőször? — Arany J. 
Toldija általános aesthet. szempontból. Vallás és költészet. A dráma jellemei. 
A franczia forradalom társadalmi jelentősége. Az elbeszélő költészet s a cse
lekvés költészete. „Dulce et decorum est pro patria mori.“ H.

V i l i .  osztály. Munka és élvezet Írott költészetünk a reformatio előtt 
és után egészen a XVI. század végéig. Az indulat hatalma. Irodalmunk újjá
születésének hatása a magy. társadalomra. Kisfaludy Károly költészetének 
befolyása irodalmunkra. „Ismerd meg magadat“ Sokr. „Magyarország nem 
volt, hanem lesz.“ Széchenyi.

Feladatok német Írásbeli munkára.

V. Osztály. Cid. Vili. és IX. románczának tartalma (l. feladat). Geni- 
tivussal álló igéknek alkalmazása, magyar mondatoknak fordítása németre 
(3. feladat) Nominativust vonzó igék használata, fordítás magyarból németre 
(1 feladat); „zu“ és „um zu“ begyakorlása az olvasmányokban előfordult 
példákon (2 feladat). Extemporale a nyelvtani ismeretek összefoglalása vé
gett (2 feladat).

VI. osztály. 1. Das Glück von Edenhall von Uhland (Inhaltsangabe).
2. Der blinde König von Uhland (Inhaltsangabe). 3. Eingehender Plan und 
Disposition des Lesestückes: „DieReligion der alten Germanen“ von Koppen 
und Wolf. 4. Segnungen des Waldes. 5. Das ei’ste Eindringen der Araber 
in Spanien (frei erzählt nach dem Lesestlicke von Conde). 6. Inhaltsangabe 
und Grundgedanke des Gedichtes „Wilhelm Teil“ von Zedlitz. 7. Das Prin- 
cip der Sparsamkeit in der Natur (Uebersetzung eines ungar. Lesestückes 
von Greguss). 8. Die Erde als Wohnstätte des Menschen. 9. Der Ackerbau, 
die Grundlage der Civilisation (mit Bezug auf Schiller’s Eleusisches Fest.)

VII.  osztály. 1. Wie sind die Volksepen entstanden? 2. Wie Siegfried 
erschlagen ward (frei erzählt, nach dem 16. Abenteuer des Nibelungenliedes).
3. Hatten die Griechen Ursache auf ihren Namen stolz zu sein? 4. Welche 
Charakterzüge des Wirthes zum goldenen Löwen zeigen sich im ersten und
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zweiten Gesänge von „Hermann und Dorothea“ ? 5. Das Verhältniss Her
mann’s zu seinen Eltern (in Herrn, u. Dor. von Goethe). 6. Warum fühlte 
sich Hermann im Hause des Kaufmannes nicht heimisch (Herrn, n. Dor. von 
Goethe). 7. Welche Wirkung übte die französische Revolution auf die west
lichen Provinzen Deutschlands? (nach dem 6. Gesänge von Herrn, und Dor.)
8. Der Fluss ein Bild des menschlichen Lebens. (Mit Berücksichtigung von 
Goethe’s „Mohamed’s Gesang“ und Fr. Stolberg’s „Felsenstrom“. 9. Ostern 
ein Fest der Auferstehung. (Mit Berücksichtigung der Schilderung des er
wachenden Frühlings in Goethe’s Faust, I. Th.)

VIII .  osztály. 1. Erzählung der Begebenheiten, welche der Handlung 
von Goethe’s „Iphigenie auf Tauris“ vorangegangen sind. 2. Unterschied 
zwischen Volksepos und Kunstepos 3. Zu welchem Zwecke lernen wir fremde 
Sprachen? 4. Die ersten Anfänge des deutschen Dramas. 5. Uebersetzung 
des Gedichtes „Őszszel“ von Arany. G. Die Kraft des Wassers im Dienste 
der Menschheit. 7. Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch jeden Tag: 
Ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf, ich mag. (Fr. Rilckert.)
8. Nichtsthun ist halber Tod und Leben äussert sich nur iu Thätigkeit 
(Friedr. d. Grosse).

Az írásbeli érettségi vizsgálat tételei.

1. Magyar dolgozatra: a) Az éposz és dráma közt levő általános kii- 
lömbségek. — b) Miért kell tanulmányoznunk a klasszikus népek irodalmát? 
c) Mi a történetírás feladata, s minő általános szabályokhoz kell alkalmaz
kodnia ?

2. Latin dolgozatra. Latinra való fordításul Cserny K. és Dávid István, 
latin stílus gyakorlatok czímü könyvecske 9. és 10-ik pensuina: „Cicero 
mint praetor, consul és proconsul“.

3. Görög dolgozatra. Odyssea VIII. 485—521. sorig. Demodokos nevű 
dalnok énekli Trójának a fából épült ló segítségével történt bevételét.

4. Német, dolgozatra. Németre való fordításul Abonyi Lajos „Fegyver
nek i puszta“ (1. Zsilinszky M. Magy köl tészet kézikönyve 410. lap VI. végig)

5. Mennyiségtant dolgozatra, a) Számtanból: Hányféle rendben állítható 
egy sorban 10 tárgy, ha azok közt 4 teljesen egyenlő ? b) mértanból: Ke
restessék a ferde henger talpterületének nagytengelye, ha a henger hossza 
12 dm. vastagsága 8 dm. és hajlásszöge 30°.

Magyar önképző és nyelvművelő társaság.

A coll. „Magyar társaság“ ezidei működéséről a társaság jegyzőköny
vének Meczner Sándor Vili o. t. a kör főjegyzőjénél 1887. máj. 6-án tör
tént megégése folytán csak általános adatok szerint adhatunk jelentést.

A „Magyar társaság“ 1886. sept. hó végén megalakulván, tisztviselőket 
választott. Elnökévé Albert József coll. tanárt választotta meg. Titkár: Bíró 
Mihály Vili. o. t. lett. Főjegyző: Meczner Sándor Vili. o. t. Aljegyző : Pal- 
lagby Gyula VII. o. t. Pénztárnok: Lehotzky Vilmos VIII. o. t. Szépirod. fő



könyvtárnok: Bacskay Miklós VIII. o. t. Szépir. alkönyvtárnok: Elek János
VII. o. t. Tudom, főkönyvtárnok: Podleszny Béla VIII. o. t. Tud. alkönyv
tárnok : Nagy Sándor, majd Pratzner Vilmos VII. o. tanulók. Laptárnok : Gallé 
Ádám VII. o. t. Olvasóköri laptárnok: Havrillay Elek VIII. o. t.

Midőn Albert Jós. a kör elnöke a tanév 2-ik felének elején a colle- 
giumtól megvált, a „Magyar társaság“ Serédy P. Lajos coll. gymn. tanárt 
kérte fel az elnökség elfogadására, s vezetése alatt maradt a tanév végéig.

A kör (ártott 48 ülést és pedig hetenként ke ttő t: az üléseken a beérke
zett munkák adattak ki megbíráltatásra, bírálatok olvastattak fel, szavalatok 
adattak elő, s azonnal meg is bíráltattak.

Beérkezett 54 dolgozat, ezek közül megbíráltatott 43, melyekből érdem
könyvbe csak egy íratott, Bacskay Miklós V ili. o. t. „Lemondás“ ez. köl
teménye.

A szavalatok közül megdícsértettek Bíró Mihály, Dessewffy Miklós, Kyss 
Róbert VIII. o. tanulók ; Gallé Ádám, Elek János s Pallaghy Gyula VII. o. 
tanulók szavalatai.

1886. deczember hóban a „Magyar társaság“ pályázatot tűzött ki :
1. egy összehasonlító tanúlmányra;
2. történeti vagy humoros novellára;
3. egy műfordításra; (Goethe 3 költeménye: „Rastlose Liebe“ 

„Gutmann und Gutweib“ és „Ergo bibamus“ ;
4. két szavalatra.

ügy a dolgozatokra, mint a szavalatokra egy-egy arany volt jutalmul 
kitűzve.

A pályaművek mindegyik fajára egy—egy érkezett be, melyek mind
egyike a bíráló bizottság által a pályadíjra érdemesnek nyilváníttatott.

Az összehasonlító tanulmány ezíme volt: „Arany, Petőfi és Tompa le
író-költészetének összehasonlítása.“ Pályadíjat nyert. Szerzője: Horovitz Arthur.
VIII. o. t.

A történeti novella czime: „A Brebiri testvérek.“ Pályadijat nyert. 
Szerzője Bacskay Miklós Vili. o. t.

A műfordítás tái’gya volt Goethe fentnevezett 3 költeménye. Ez is pá
lyadíjat nyert. Irta Horovitz Arthur VIII. o. t.

A szavalati pályázaton részt vettek Biró Mihály, Kyss Róbert, Meczner 
Sándor VIII., Gallé Ádám, Pallaghy Gyula VII. o. tanulók. A két pályadíjat 
Biró Mihály és Kyss Róbert Vili. o. tanulók nyerték meg.

Ünnepélyt csak egy zártkörűt rendezett a kör, 1887. márczius 15-én, 
melyen a coll. tanári kar s a gymn. ifjúság volt jelen. Az ünnepély prog- 
rammja a következő vo lt:

1. Elnöki megnyitó beszéd.
2. Alkalmi felolvasás Kyss Róbert-től Vili. o. t.
3. „A ledőlt szobor.“ Petőfi Sándortól. Szavalta Biró M. Vili o. t.
4. „Kossuth Lajos búcsúbeszéde.“ Előadta Pallaghy Gyula VIII. o. t.
5. „Márczius 15-én“ Irta Horovitz Arthur VIII., szavalta Elek

János VII. o. t.
A „Magyar társaság“ 1887. május hó 22-én tartotta meg utolsó s egy

szersmind záró ülését.



C) Főgymnasiumi tanulók.

Név, vallás

I.

Adler Leo móz. litv.
Altmann Adolf móz. htv.
Bánó Tiborcz ág. htv.
Bárczay Pál h. htv.
Benyovszky Barna ág. htv.
Cséry Sándor móz. htv.
Dobok János gör. kel.
Duranik Győző gör. kath. 
Forberger Vidor ág. htv.
Freitag Károly ág. htv. 
Friedmann Hermann móz. htv. 
Friedmann Jakab móz. htv. 
Friedmann Oszkár móz. htv. 
Geiger Miklós móz. htv. 
Gilio-Rimoldi Ernő r. kath. 
Glatz Árpád ág. htv.
Glück Arthur móz. htv.
Hampel Árpád r. kath. 
Hantmann Ernő móz. htv.
Jakab Géza r. kath.
Janka Gyula h. htv.
Jesztrebinyi Gyula ág. htv. 
Korcsek Andor ág. htv.
Kósch Elemér ág. htv.
Krajnyák Alfons ág. htv.
Lipták Aurél r. kath.
Mahr Sándor ág. htv.
Materny Gusztáv ág. htv.
Mátray Zoltán ág. htv.
Novák György ág. htv.
Radványi Károly ág. htv.
Rajsz Antal ág. htv. 
Rosenwasser Hermann móz. htv. 
Semmel Wolf móz. htv.
Somogyi János r. kath.
Schwarz Mór móz. htv. 
Vásárhelyi Árpád h. htv. 
Vojtasko Gábor g. kath.
Zahler Áron móz. htv.
Zachar Mór ág. htv.
Zajtsek Otto ág. htv.
Zempliner Vilmos móz. htv. 
Ziegler Jakab móz. htv.

Születéshelye és éve

osztály.

Kapi, Sáros, 1877.
Eperjes, Sáros, 1874. 
Osztropatak, Sáros. 1875. 
Gönczruszka, Abauj, 1875. 
Vécse, Zemplén, 1874. 
Varannó, Zemplén, 1876. 
Zombor, Gácshon, 1876. 
Kojsó, Szepes, 1875.
Olaszi, Szepes, 1876.
Göllnitz, Szepes, 1874.
Tussi, Szabolcs, 1875. 
Plavnitz, Sáros, 1875. 
Göllnitz, Szepes, 1876 
Karácsonmező, Szepes, 1874. 
Prága, Csehország, 1877. 
Eperjes, Sáros, 1876 
Rudlyó, Zemplén, 1874,. 
Eperjes, Sáros, 1874.
Eperjes, Sáros, 1875. 
Ér-Mihályfalva, Bihar, 1876. 
Barkaszó, Bereg, 1876.
Sókút, Zemplén, 1875. 
Budapest, 1875.
Bártfa, Sáros, 1877.
N.-Dobra Zemplén, 1876. 
Szoinolnok, Szepes, 1876. 
Eperjes, Sáros, 1874.
Eperjes, Sáros, 1876. 
Ér-Mihályfalva 1876.
Tarnócz, Liptó, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1877. 
Varannó, Zemplén, 1876. 
Szorocsin, Sáros, 1875. 
Bártfa, Sáros, 1876.
Szikszó, Abauj, 1876. 
N.-Vitéz, Sáros, 1876. 
Szomor, Komárom 1877. 
Barkócz, Abauj, 1875. 
Nádasd, Abauj. 1875. 
Breznóbánya, Zólyom, 1875.
S.-Tarján, Komárom, 1874. 
Gergelylaka, Sáros, 1874. 
N.-Sáros, 1876.
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Név, vallás Születéshelye és éve

II. osztály.

Kapi, Sáros, 1S76.
L. -Sz.-Miklós, Liptó, 1875. 
Máriavölgy, Sáros, 1875. 
Pécsujfalu, Sáros, 1874. 
Jekelfalva, Szepes, 1875. 
Kőrösfő, Sáros, 1872. 
Balpatak, Sáros, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1874. 
Göllnitz, Szepes, 1874. 
Budapesti 1875.
N.-Sároá, 1874.
Eperjes. Sáros, 1874. 
Pomikal, Sáros, 1875. 
Eperjes, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1875.
Abos, Sáros, 1875.
K.-Sáros, 1875.
Eperjes, Sáros, 1874. 
Kassa, Abauj, 1876.
N.-Sáros, 1875.
Eperjes, Sáros, 1875. 
Bánfa, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1875.
M. -Kászony Zala, 1876. 
Igló, Szepes, 1875.

III. osztály.

Adler Béla móz. litv.
Balló Ferdinánd ág. htv. 
Bielek István ág. htv. 
Csirbesz Béla ág. htv. 
Ferjencsik Ottó ág. htv. 
Friedmann Adolf móz. htv. 
Fuchs Dávid móz. htv. 
Gallotsik Vilmos r. kath. 
Gócs Károly ág. htv. 
Hirschfeld Győző móz. htv. 
Horovitz Gyula móz. htv. 
Kálnássy Géza r. kath. 
Klein Dávid móz. htv. 
Kremer István ág. htv. 
Lavotha Ödön ág. htv. 
Melczer Aladár ág. htv. 
Meliorisz Béla ág. htv. 
Pivovarnik Gyula ág. htv. . 
Propper Elek móz. htv. 
Rubovits László móz. htv. 
Schönfeld Oszkár ág. hty. 
Semel József móz. htv. 
Spanner Gyula ág. htv. 
Szabó Elemér h. htv.
Windt Sándor ág. htv.

Bartha Miklós h. htv.
Ferenczy Fereucz h. htv. 
Friedmann Izrael móz. htv. 
Friedmann Simon móz. htv. 
Grossmann Ignácz móz. htv. 
Grünfeld Bertalan móz htv. 
Hennel Gyula ág. htv.
Jakab Ernő r. kath.
Kálnássy Miklós r. kath. 
Lichtenstein Bertalan móz. htv. 
Matherny Béla ág. htv.
Mayer Gyula ág. htv.
Michnay Bertalan h htv. 
Mihalik Gyula ág. htv 
Ozvald Béla ág. htv.
Schmitz Sándor ág. htv.
Schwalb Adolf móz. htv. 
Spargenapane Theophil h. htv. 
Stephancsik Endre r. kath.

Székelyhfd, Bihar, 1874. 
Abos, Sávos, 1875.
Plavnitz, Sáros, 1873. 
Kőrösfő, Sáros, 1873.
Buczló, Sáros, 1872. 
Sztropkó, Zemplén, 1875. 
Göllnitz, Szepes, 1873. 
Ér-Mihályfalva, Bihar, 1874. 
Kálnás, Sáros, 1872.
Privigi e, Nyitra, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1873. 
Szikszó, Abauj, 1873. 
Budapest, 1874.
Eperjes, Sáros, 1874.
Mád, Zemplén, 1874. 
M.-Raszlavitz, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1870.
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Szirmay Elek ág. hív.
Tirts György ág hív. 
Wrublovszky Nándor r. kath. 
Weiss Ernő móz. hív.
Zboray József r. kath.

55

Születósbelye és éve

Komarócz, Sáros, 1874. 
Váralja, Szepes, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1872, 
Szigetvár, Soinogv, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1873.

IV. osztály.

Adler Alfred móz. btv.
Bánó Miklós ág. htv.
Benczúr József ág. btv. 
Bessenyey Bertalan h. htv. 
Bielek Zoltán ág. htv. 
Dablström Samu ág. htv. 
Friedmann Náthán móz. htv. 
Glatz Gyula ág. htv.
Holénia Béla r. kath.
Lavotha Árpád ág. htv. 
Mátray Árpád ág. htv. 
Neuwirth Dávid móz. htv. 
Pallaghy Andor r. kath. 
Prihoda Kálmán r. kath. 
Rajsz Béla ág. htv. 
Sonnenfeld Béla móz. htv. 
Vásárhelyi Etele h. htv. 
Zacher Sándor ág. htv.

Kapi, Sáros, 1874. 
Kükemező, Sáros, 1873. 
Csicsóka, Zemplén. 1873. 
Mieglesz, Abauj, 1872. 
Mariavölgy, Sáros, 1874. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Palocsa, Szepes, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1873. 
Ér-Mihályfalva, Bihar, 1874. 
Sebes-Kellemes, Sáros, 1871. 
Királynép, Abauj, 1873. 
Hardicsa, Zemplén, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1873. 
Szomor, Komárom, 1873, 
Eperjes, Sáros, 1872.

V. osztály.

Austerlitz Vilmos móz. htv. 
Balogh László h. htv. 
Bethlenfalvy Imre ág. htv. 
Botteustein Ármin móz htv. 
Breuer Albert ág. htv. 
Forgács Alajos r. kath. 
Friedmann Henrik móz. htv. 
Gáspárdy Gyula r kath. 
Gaul Otto ág. htv.
Holenia Gyula r. kath. 
Holenia Lajos r. kath. 
Holzmann Arthur móz. htv. 
Janka Kálmán h. htv.
Irányi Géza ág. htv.
Izsépi Andor h. htv. 
Klaucsek János r. kath. 
Klein Adolf móz. htv. 
Kulcsár Barna ág. htv. 
Meczner József ág htv. 
Mohr Béla ág. htv.

Eperjes, Sáros, 1873. 
Petneháza, Szabolcs, 1873. 
Ádámfölde, Sáros, 1872. 
Lőrinczke, Abauj, 1869. 
Göllnitz, Szepes, 1870. 
Soóvár, Sáros, 1868. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Ér-Mihályfalva, Bihar, 1872. 
Bertót, Sáros, 1873.
Eperjes, Sáros, 1870. 
Eperjes, Sáros, 1872.
Hlinik, Trencsén, 1873. 
Barkaszó, Bereg, 1873. 
Eperjes, Sáros, 1871. 
T.-Teneber, Zemplén, 1872. 
Varannó, Zemplén, 1872. 
Pomikal, Sáros, 1871. 
Mi.skolcz, Borsód, 1871. 
Eperjes, Sáros, 1872. 
Göllnitz, -Szepes, 1871.



Név, vallás
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Mosanszky Jenő ág. htv. 
Rajsz Sái dór ág. htv. 
Rieder Ernő r. kath. 
Soltész Gyula ág. htv. 
Szuhár Vincze r. kath. 
Tahy György ág. htv. 
Teöreök Bálint ág. htv. 
Valkó Rezső ág. htv.

Eperjes, Sáros, 1872.
N.-Mihály, Zemplén, 1873.
S.-A.-Ujhely, Zemplén, 1872. 
Gödöllő, Pest, 1873. 
Kakasfalu, Sáros, 1870. 
Nyirjes, Sáros, 1860. 
Nagyfalu, Árva, 1872. 
Göllnitz, Szepes, 1871.

VI. osztály.

Adler Elek móz. hitv. 
Balogh Kálmán h. htv. 
Bielek Dezső ág. htv. 
Chotvács József ág. htv. 
Czirbesz József ág. htv. 
Droppa Mihály ág. htv. 
Filla Vilmos r. kath. 
Grünfeld Tóbiás inóz. htv. 
Hörk József ág. htv. 
Horovitz Gyula móz. htv. 
Joób Zoltán ág. htv. 
Jureczky Iván ág. htv. 
Kálmár Ödön r. kath. 
Késmarszky József ág. htv. 
Kesselbauer Károly ág. htv. 
Kidosy Miklós h. htv. 
Krajzel Andor ág. htv. 
Langsch Róbert r. kath. 
Németh Zoltán r. kath 
Pospischil Ferencz r. kath 
Uhr Arnold ág. htv.

Kapi, Sáros, 1872. 
T.-Terebes, Zemplén, 1871. 
Máriavölgy, Sáros, 1872. 
Budáméi-, Sáros, 1870. 
Péchujfalu, Sáros, 1871. 
Kükeinező, Sáros. 1869. 
Soóvár, Sáros, 1867. 
Sebes-Kellemes, Sáros, 1868. 
Losoncz, Nógrád, 1871. 
Eperjes, Sáros, 1871. 
Fancsal, Abauj, 1865. 
Rózsahegy, Liptó, 1872.
Lipa, Torontói, 1871.
Váralja, Szepes, 1870. 
Lehotka, Csehország, 1868. 
Kálnás, Sáros, 1869. 
Kézsmárk, Szepes, 1869. 
Machalócz, Szepes, 1871. 
B.-Keresztur, Zemplén, 1871. 
Csáklyó, Zemplén, 1869. 
Paltin, Zala, 1871.

VII. osztály.

Balogh Zoltán h. htv.
Elek János r. kath.
Gallé Ádám r. kath. 
Hammersberg Miklós ág. htv. 
Horovitz Imre móz. htv. 
Jureczky Tivadar ág. htv. 
Kálmár Imre r. kath.
Kánya Zoltán r. kath.
Klein Béla móz. htv.
Korach Jenő móz. htv.
Nagy Pál ág. htv.
Nagy Sándor r kath. 
Oberländer Zsiga ág. htv. 
Paliaghy Gyula r. kath. 
Praczner Vilmos r. kath. 
Sándor Zoltán ág. htv.
Szibert Svetozár ág. 4itv.

Petneháza, Szabolcs, 1870. 
Láncz, Abauj, 1869
K.-Szeben, Sáros, 1869. 
Kassa, Abauj, 1872. 
Eperjes, Sáros, 1869. 
Rózsahegy, Liptó, 1870. 
Kramba, Zólyom, 1869. 
Kassa, Ábauj, 1869. 
Ternye, Sáros, 1869. 
Miglécz, Abauj, 1868. 
Göllnitz, Szepes, 1868. 
Szendrő, Borsod, 1870. 
Göllnitz, Szepes, 1868. 
Királynép, Abauj, 1869. 
Apáti, Tolna, 1868. 
Eperjes, Sáros, 1870. 
Obrenovits, Szerbia, 1870.

/
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Név, vallás Születéshelye és éve

Thaisz Géza ág. ht,v. 
Tomka Lajos ág. htv. 
Zahler József móz. htv.

Gálszécs, Zemplén, 1869. 
Sz.-Márton, Túrócz, 1869. 
Kapi, Sáros, J868.

VIII. osztály.
Bacskay Miklós, g. kath.
Biró Mihály r kath.
Dessewffy Miklós ág. htv. 
Friedländer Ábrahám móz. htv. 
Gabriel Frigyes r. kath. 
Gallotsik István r. kath. 
Havrillay Elek r. kath. 
Hazslinszky Kálmán ág. htv. 
Hazslinszky Rezső ág. h. 
Horovitz Arthur móz. htv. 
Kálmár Ákos r kath. 
Kirchmayer Vilmos ág. htv. 
Krajnyák Elemér ág htv.
Kyss Róbert r. kath.
Lehoczky Antal ág. htv. 
Lehoczky Vilmos ág. htv. 
Malirsch Károly r. kath. 
Meczner Sándor ág. ht.v. 
Mic8ke Gusztáv ág. htv. 
Podleszny Béla ág. htv.
Rajsz Aladár ág. htv.
Rosenthal László móz. htv. 
Roth Samu móz. htv.
Stark János ág. htv.
Szepessy Elek ág. htv.
Zahler Dávid móz. htv. 
Zempliner Dávid móz. htv. 
Zsarnovitzky Árpád ág. htv. 
Zsenyey Ernő r. kath.

Ungvár, Ung, 1869.
Szikszó, Abauj, 1863. 
Schönwald, Szepes, 1869. 
Héthárs, Sáros, 1867. 
Holubka, Csehország 1868. 
Eperjes, Sáros, 1869. 
K.-Szeben, Sáros, 1868. 
Eperjes, Sáros, 1868. 
Eperjes, Sáros, 1869 
K.-Sáros, 1869.
Selmecz, Hont, 1867. 
Palocsa, Szepes, 1868 
Varannó, Zemplén, 1869. 
Eperjes, Sáros, 1868.

I Bisztricska, Túrócz, 1870. 
Bisztricska, Túrócz, 1869. 
N.-Domasa, Zemplén, 1868. 
Eperjes, Sáros, 1869. 
Gálszécs, Zemplén, 1868v 
Bártfa, Sáros, 1866. 
Budapest, 1869.
K.-Szeben, Sáros, 1867. 
Héthárs, Sáros, 1868. 
Göllnitz, Szepes, 1869. 
Kurcsin, Szepes, 1870. 
Kapi, Sáros, 1867. 
Gergelylaka, Sáros, 1868. 
T.-Becse, Torontál, 1869. 
Kassa, Abauj, 1867.

A Vili. osztály ezen 29 tanulója jelentkezett az érettségi vizsgára, de 
miután az évi osztályzat alapján egy a VIII. osztály ismétlésére egy javító vizs
gára s az írásbeli érettségi vizsga után, a dolgozatok elégtelensége miatt 
négyen egy évre visszavetettek: csak 23-an jutottak a szóbeli érettségi vizs
gához. Annak eredménye következő:

1. Jelesen érett: Horovitz Arthúr.
2. Dicséretesen érettek: Kirchmayer Vilmos, Kyss Róbert, Lehoczky An

tal, Meczner Sándor, Rajsz Aladár, Roth Samu és Zempliner Dávid.
3. Egyszerűen erettek: Friedländer Ábra hám, Gábriel Frigyes, Havril 

lay Elek, Hazslinszky Kálmán, Hazslinszky Rezső, Kalmár Ákos, Lehoczky 
Vilmos, Malirsch Károly, Micske Gusztáv, Podleszny Béla, Szepessy Elek és 
Zsarnovitzky Árpád.

4. Pótvizsgára utásíttattak: Krajnyák Elemér, Stark János és Zahler Dávid
i 8
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Közös iskolai intézmények.

I. Taneszközök.
1. A collegiumi könyvtár. Gyarapodott a folyó tanévben :

a) Vétel ú tján : Tennészettud. társ. kiadványai. 2 k. Akadémiai könyv
kiadó vállalat 8 k .; Hermann 0. Magyarország pókfaunája 3 k .; Kummer k. 
f. Stimmen über den Gymn. Lehrpl. v. Mai 1884. 1 k. Középisk. tanár-egylet 
Közlöny 1 k .; Tört. Életrajzok 1 k.; Prot. egyh. és isk. lap 1 k .; Nyelvőr 1 
k.; Phil. Közlöny i  k.; Gymnasial Zeitschrift 1 k.; Osztrák-m. monarchia 
24 füzet. — Összesen 22 kötet, 24 füzet és 5 drb Berghaus-Gönczy-féle 
térkép.

b) Ajándék utján : M. k. közoktatásügyi minist 5 k; főrendiház 5 ki 
M. t. Akadémia 8 k. és 30 füzet. Nemzeti muzeum 1 k ; gr. Károlyi család 
1 k; Budapest városa 1 k; Franklin társulat 13 k; Eggenberger 3 k; Athe
naeum 1 k .; Mosánszky Győző 11 k .; Krajzell család GO k .; Mikolik Gyula 
7 k; dr. Szlávik M. tanár 3 füzet; Bánó Józsefi k .; Mokos Gyula 1 k ; dr. 
Chyzer Cornel 1 fűzet; dr. Duka Tivadar Londonban 1 k .; Dobrovszky és 
Franke 1 k; Kyss Róbert 9 k ; Theisz Géza VII. o. tanuló 3 k; összesen: 
113 k. és 35 füzet.

Fogadják a tiszt, adományozók ez u<ön is a Collegium hálás köszönetét.
2. A Szirmay-könyvtár  részére megvétettek folytatólag. 1. Ersch és 

Gruber Conversations-Lexiconja. 2. A magyar ötvösművek remekei. 3. Bota
nischer Jahres Bericht Justtól a mennyi ezen munkákból az 1886—87. isk. 
évben megjelent.

3. A z algymnasiumi ifjúság  könyvtára  ez iskolai évben gyarapodott 
21 könyvvel, 8 darab hasznavehetetlenné vált; jelenleg 549 könyvből áll. A 
könyvek kiosztása hetenként egyszer történt JOi tanuló 1460 könyvet olvasott.

4. Museum, a) A terményrajzi museum a lefolyt iskolai tanévben ré
szint vétel, részint ajándék utján következő tárgyakkal gyarapodott: 138 fo
rintnyi áron szereztetett egy boncztani emberi 100 cm. magasságú teljes 
alak papiermaché-ból állványnyal; továbbá a macska, kakas, béka és hal 
csontváza. Ajándék utján mintegy 11 faj bogárral (coleoptera), 2 db. ás
ványnyal és 2 db. régi pénzzel. Fogadják ez utón is a t. ajándékozók meleg 
köszönetünket.

5. A természettani museum ez iskolai évben gyarapodott: 1. Két I)a- 
niel-féle és 2 Bunsen-féle elemmel. 2. Egy galvanométerrel. 3. Egy mórő- 
hiddal 4. Egy electromotorral. 5. Egy inductiócsövel.

II. Collegium! „Markovics-kör“ .
Ezen körnek czélja alkalmat nyújtani a collegiumi ifjúságnak a Gabels- 

berger-Markovics-féle gyorsírás elsajátítására s abban való tökéletesedésre. 
Tagjai lehetnek a collegiumi tanintézetek összes hallgatói a gymnasium alsó

8*



három osztályú tanulóinak kivételével. A körnek ez évi tisztviselői voltak : 
elnök: Mayer Endre theol. tanár; előadó a haladó és gyakorló gyorsíróknál: 
Paulik János II. éves theológus; a kezdőknek előadója: Kármán István I. 
éves hittnnhallgató; jegyző Friedrich Zsigmond I. éves hittanhallgató; pénz
tárnok: Windegg Rezső I éves joghallgató; könyvtárnok Oberländer Zsigmond 
VII. oszt. tanuló. A kör tagjainak száma 18 és pedig 12 kezdő s 6 gyakorló 
gyorsíró, a kik a vitaírást is tanulták. Előadási órák a kezdőkkel h tériként 
kétszer, a gyakorlókkal hetenként egyszer tartattak. Az ülések száma : 5. A 
kör könyvtára 70 kötetből áll; előfizetés ú ján járatta a „Gyorsírászati 
lapok“-at és a „Fővárosi gyorsíróit.

III. Tápintézet.
A tápintézet magában foglalja a convictust és az alumneumot. A kettő 

közti különbség abban áll, hogy az alumueumban ebédre csak leves, hús és 
kenyér adatik, míg a convictusban egy harmadik étel is tálaltatik, különben 
pedig mind az étlap, mindaz ételeknek minősége és mennyisége egészen 
megegyező.

A múlt évi értesítőnkben közlött étlap ez évben is irányadó volt ; e 
szerint adatik ebédre: leves különféle főzelékkel, u. m. kétszer a héten rizs
kásával, egyszer tésztával, kétszer kölessel, kétszer darával, továbbá minden 
tanulónak 15 dkgr. marhahús; végre harmadik ételnek vasárnapon 28 dkgr 
pecsenye, a többi napokon pedig vastag étel, a hétfőtől kezdve következő 
sorban : paszuly, káposzta, savanyu lével készített burgonya vagy köleskása, 
borsó darával vegyítve, tört burgonya és mindenkor egy negyed kenyér (21 dkgr). 
Vacsorára adatik a hétfővel kezdve következő é te l: tört burgonya, köleskása 
borsó, paszuly, túrós galuska, lencse, káposzta; azonkívül pedig miuden ta
nuló vacsorára is egy negyed kenyeret (21 dkgr) kap.

A díjak következők voltak: az alunmeumi ebéd és vacsora díja féléven
ként 25 írt; convictusi ebéd és vacsora díja félévre 31 í r t ; az alumneumi 
ebéddíj félévre 13 frt és a convictusi ebéddíj szintén félévre 19 frt.

Az első félévben részt vett a teljes convictusi ebédnél 5G tanuló, az 
alumneumi ebédnél 38, vacsoránál 74; a második félévben a résztvevők száma 
a convictusi ebédnél 51, az alumneumi ebédnél 36, vacsoránál 66 volt. — 
Összes száma azoknak, kik a tápintézeti jótéteményben részesültek, 95 volt. 
Ezen szám az egyes osztályok közt így oszlik m eg :

elemi I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. theol. jog sem.
1 7 1 3 1 10 7 10  ̂ 8 12 5 30

Vallásfelekezetek szerint pedig : ág. h. h. r. k. izr
71 5 18 1

vagy százalékban kifejezve 747°/0 53°/0 19°/0 l°/0
A viszonyt tekintve, melyben a Collegium egyes intézetének rendes 

hallgatói a tápintézet jótéteményét igénybe vették, azt találjuk, hogy a táp
intézetbe járt a hittanhallgatóknak 60%, a jogakademia polgárainak 136%, 
a seminaristáknak 93%, a gymnasium belieknek 24!%. A gymnasium egyes 
osztályait te! intve vedig következő volt a viszony: a tápintézetbe járt az
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I. osztálynak 18%, a II. osztálynak 46% , a III osztálynak 13%, a IV. osz
tálynak 66%, az V. osztálynak 37%, a VI. osztálynak 37%, a VII. osztály
nak 50%, a VIII. osztálynak 29%.

Díjtalanul elláttatott egyszerű ebéddel a két senior; teljes ebéddel és 
vacsorával az oeconomus. A három portáns szintén ingyen ellátást és szállást 
nyert az egész éven át. Az alumneutni ebéddíj teljes vagy részbeni elenge
désében részesült azonkívül 8 theologus, 5 joghallgató, 4 VIII. oszt., 4 VII. 
oszt,, 5 VI. oszt., 3 V. oszt,, 3 I. oszt. és 1 elemi tanuló. Az egyházkerillet
tel történt megegyezés folytán a Collegium részéről ingyen ebéddel ellátta
tott 6 seminarista. Mindezen 45 egyén javára történt elengedések 892 frt 
30 krt tesznek.

A tápintézet bevételei: 1. a tőke kamatjai; 2. a tanulók által befizetett 
tápdíjak; 3. supplicátio, mely czímen 188%-ben befolyt 944 frt 51 kr.; 4. 
ajándékok, jelesül: a templomi perzselyből 3 frt 34 kr., a helybeli takarék- 
pénztár adománya 25 frt., helybeli pártfogók névnapi köszöntések alkalmával 
11 frt 69 k r .; összesen 41 frt 03 kr.

Özv. Linkesch Samuné asszonyságnak szíves ajándékozásából 1887. febr. 
23-án a tápintézetnek összes tagjai p< csenyével és sörrel vendégeltettek meg. 
A nagy-sárosi műmalom ajándékozott a karácsonyi ünnepekre 1 zsák búza
lisztet. Mindezen ajándékokért hálás köszönetét mondunk a nemeslelkű jó
tevőknek. A Gauzaugk József-féle alapítványból József napján az alumneumi 
ebédhez járó tanulók ez évben i« inegvendégeltettek. Mély hálánkat nyilvá
nítjuk végre még azon vasúti-igazgatóságoknak, melyek a collegium igazgató
ságának kéréséio ez évben is a tápintézet supplicánsai számára mérsékelt 
árú jegyeket adni szívesek voltak. — A kiadás az 188%. isk. évben 3487 
frt 84 krt, a bevét pedig 4162 frt 02 krt tett.

A tápintézetbe való felvételnek módja és feltételeire nézve következő- 
képen intézkedik a tápintézeti szabályzat:

Az aluinneumba úgy, mint a convictusba felvétethetik valláskülönbség 
nélkül minden rendes hallgató vagy tanuló.

A már fentebb kitett díjak, u. m. az alumneumi ebéd és vacsora díja 
25 frt, a convictusi ebéd és vacsora díja 31 frt, az alumneumi ebéd díja 13 
frt, a convictusi ebéd díja 19 frt, a félév elején a belépéskor előre fizetendők. 
A 70 krnyi beiratási díj egy isk éven belül csak egyszer fizettetik.

Jó erkölcsi viseletű, jó előmenetelü s szegény protestáns (ágostai vagy 
helv. h ) tanulók a következő külön jótéteményekben részesíilhetnek:

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

Tápintézeti külön kötelezettségek nélkül elengedhető:
Tíz tanulónak az alumneumi ebéd egész díja,
Húsz „ „ „ fél
Húsz „ „ „ negyed „
Az elengedésekért a folyamodások az első félévre ószszel a rendes fel

vétel utolsó napjáig, a 2-ik félévre január 25-ig bezárólag a tápintézet gond-



nokánál nyújtandók b e ; e határidőn túl benyújtott kérelmek tekintetbe nem 
vétetnek. A folyamodásokhoz a megelőző félévről szóló isk. bizonyítvány s 
szabályszerű szegénységi-bizonyítvány csatolandó ; e csatolmányok az intézet 
előtt még ismeretlen folyamodók részéről okvetlenül megkívántainak. Enged
ményekért folyamodók folyamodásuk elintézéséig tényleg fel nem vétetnek; 
az engedményen felüli díjrészlet a felvételkor okvetlenül lefizetendő. A fizetési 
batáridő elmulasztását kérelmező folyamodványok tekintetbe nem vétetnek.

Levélbeli megkeresésekre a Collegium igazgatósága vagy a tápintézet 
gondnoka ad bővebb felvilágosítást.

IV. Adományok.
Collegiumunk ez iskolai évben is, mint már fennebb említettük, a kö

vetkező nagylelkű alapítók, adományozók kegyéből több szép alapítványban 
s adományokban részesültek; u. m :

1. Benczúr József egykori jeles coll. tanár végrendelete szerint egy 
szorgalmas, jó magaviseletü theologusnak nyújtandó ösztöndíj alapjáúl egy 
eperjesi takarékpénztári részvényekben

2. Achim Adám. békésmegyei főesperes, szarvasi lelkész úrtól 200 frt.
3. Török József  czeglédi lelkész, pestm. alesperes úrtól tanári nyugdíj

alapra 63 frt 60 kr., alumneumi alapra 30 frt, szegényifjak nullázására 12 frt 
80 kr., tandíjalapra 33 frt 60 kr.

4. A helybeli „Eperjesi Takarékpénztár“ mint más években, úgy ez 
évben is 40 forintot bocsátott a Collegium rendelkezése alá, a magyar nyelv
ben jeles haladást tanúsító algymnasiumi tanúlók jutalmazására.

5. Dr. Szlávilc M átyás  édes anyja és a maga nevében egy elhunyt 
testvére Szlávilc János  nevét viselő ösztöndíj alapjáúl 200 irtot.

6. Végül az értesítőnk bevezető czikkcben közölt kegyes adományából, 
melyek a tűz és víz (.sok eső) által megrongált coll. épület helyreállítására 
küldettek, befolyt: 6415 forint 17 kr. s Ő Excellentiája Trefort Á. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister úr ugyané czélú lOOOfrtnyi segé
lyével 7415 frt 17 kr.

Collegiumunk hálás emlékezetben fogja tartani mindezen megajándé- 
kozói (alapítói) nagylelkűségét s áldást mond azok nevére, kik így megem
lékeztek róla.

Fogadják ez úton is hálás köszönetünket.

Ö sz tö n d íja k  és e len g ed ések .
A) Ösztöndíjak, praemiumok, seg’élyek.

I. Egyetemes természetű és nem a Collegium kezelése alatt álló alapok
ból ösztöndíjt élveztek:

1. A pénzügyi, m inisterium  által adományozott ösztöndíjból: Micske 
Gusztáv VIII. o. t.



2. A Jetiim-féle alapból: Sztehlo Gero III. é. theol. és Scheffer Pál,
II. é. jh.

3. A Bénán József-féle alapítványból: Metzner Sándor VIII. g. o. t.
4. A Rőth-Teleky Johanna-féle egyetemes ev. egyházi alapítványból: 

Geyer Miklós és Okályi Adolf IV. é. th., Francz Ede, Ratzenberger Ferencz 
és Zachar Samu III. é. th., Them László II. é. th., Kolbenheyer József I. é. 
th., Scheffer Pál II. jh., Kotsch Jakab és Hlavács Gyula I. é. jh. és Podleszny 
Béla VIII. g. o. t.

5. A kér. alaphói: Reviczky István III, jh............................... (978 frt.)
II. A helybeli ev. magyar-német egyház által alapított és kezelt, de a 

coll. ösztöndíjosztó bizottság ajánlatára osztatni szokott ösztöndíjakat a kö
vetkezők élvezték:

1. A Schwartz-íéle alapból a) Materny Imre IV. é. th. és b) Zúz Pál
III. é. th.

2. A Löffelholz-féle alapból: a) Friedrich Zsigmond I. é. th. és Bielek 
Dezső VI. g. o. t.

3. A Holeganz-fé\e alapból: Zsarnoviczky István VIII. g. o. t. (138 frt.)
III. A Collegium saját kezelése és rendelkezése alatt álló alapokból 

ösztöndíjt élveztek:
1. A Schwartz-féle külföldi egyetemeken tanuló hitjelölteknek szóló 

ösztöndíjt, Bors György soproni hitjelölt Halléban.
2. Az Ujházy Árpád-iéle alapból: a) Honétzy Pál és Kolbenheyer József 

I. é. theol., b) Bella János I. é. jh. és c) Oberländer Zsigmond VII. g. o. t.
3. A Bánóczy-féle ö. d. Jesztrebényi Gyula, Korcsek Andor és Zachar 

Mór I. g. o. t.
4. A Roskoványi-íéle ö. d. Freytag Károly I. g. o. t. Mohr Béla és Kul

csár Barna V. g. o. t., Markó István I. é. jh., Dobsinszky Samu, Kármán 
István és Vicián Lajos I. é. theol.

5. A Pauer-íé\e ö. d. Paulik János II. é. theol.
6. Az Ujházy-iéle ö. d. Szánik Ernő, Roxer Mihály III. é. t k , Piliszky 

János II. é. tk. és Szanitter Kornél I. é. tk.
7. A fFauner-féle ö. d. Kovács Andor I. é. th. és Hazslinszky Rezső 

VIII. g. o. t.
8. A Sárossy-íéle ö. d. Fekete Jenő II. é. jh. és Valko Rezső V. g. o. t.
9. A Szontagli-íéle ő. d. Haitsch Dezső II. é. jh.

10. A Kux-íé\e  ö. d. Chotvács József S. VI. g. o. t.
11. A Elementisz-féle ö. d. Thoinka Lajos VII. g. o. t. és Müllner Mi

hály I. é. t. k.
12. A Kükemezey-féle ö. d. Nagy Pál VII. g. o. t.
13. Az eperjesi takarékpénztár  40 frtnyi adományából 10 frt praemium- 

ban részesültek a magyar nyelvben tett feltűnő haladásukért: a) Novák György 
I. g. o. t., b) Ferientsik Otto II. g. o. t., c) Tirts Gergely III. g. o. t. és 
d) Neuwirth Dávid IV. g. o. t.

14. Az ev. református ifja k  ö. d. alapjából: Janka Kálmán V. g. o. t.
15. A Szlávik János-féle ö. d. alapból Breuer Albert V. g. o. t. (541 frt 7 kr.)
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A  collegiumi ifjúság által élvezett ösztöndíjak, praemitiinok és segélyek, 
ideszámítva a joghallgatók segély-egylete által kiosztott és fentebb kimuta
tott 110 irtot, összesen 1767 frt 7 krt. tesznek.

B) Tandíjelengedesek.

Tandíj-elengedésben részesültek:
1. A theologiában: Honétzy P á l  I .  é v .  th. é s  Sztehlo Gerő I I I .  é v .  th.
2. A jog akadémiában : Bella János, Glück Jónás, Hlavács Gyula, Kotsch 

Jakab, Magyar István, Markó István, Szalay Sándor I. év. joghallg. és Haitscb 
Dezső II. év. joghallg.

3. A tanít óképztiintézet b en : mind a 34 növendék.
4. .4 fögymnasíumban: Freytag Károly, Koreánk Andor, Máhr Sándor, 

Novák György és Zacliar Mór I .  g. o. tanulók, Pivovárnyik Gyula I I .  g. o. 
tanuló, Groszmann Ignácz és Tirts Gergely I I I .  g. o. t , Neuwirth Dávid és 
Zacher Sándor IV. g. o. t., Isépy Andor, Meczner József és Mohr Béla V. g.
0. t., Ilorovitz Gyula, Hörk József és Jur< czkv Iván VI. g. o. t , Horovitz 
Imre, Jureczky Tivadar és Oberländer Zsigmond VII g. o . t ,  Friedländer 
Ábrahám, Hazslinszky Kálmán. Hazslinszky Rezső, Podb szny Béla, Stark 
János, Zetnpliner Dávid és Zsarnoviczky Árpád VIII. g. o. tanulók.

A tandíj-elengedések összege a tanítóképzőintézeti ele gedésekkel együtt 
823 frt 65 kr., azok nélkül pedig 466 frt 65 krt tesz.

C) Tápíntézeti díjeleng’edések.

Díjtalanúl elláttatott egyszerű ebéddel a két senior; teljes ebéddel és 
vacsorával az oeconomus. A három portás szintén ingyt n ellátást és szállást 
nyert az egész éven át.

Az ebéddij teljes vagy részbeni elengedésben részesült azonkívül 8 theo
logus, 5 joghallgató, 4 VIII. oszt., 4 VII. oszt., 5 VI. oszt., 3 V. oszt., 3
1. oszt. és 1 elemi tanuló. Az egyházkerülettel történt megegyezés folytán 
a Collegium részéről ingyen ebéddel elláttatott 6 seminurista. Mindezen 45  
egyén ja vá ra  történt elengedések 892 f r t  30  krt tesznek.

D) Az összes ösztöndíjak és elengedések.

A fentebbiek szerint a tandíj- és tápdíjelengedések, az ösztöndíjak és 
praemiumok, segélyek czímén a collegiumi ifjúság által élvezett jótétemények 
főösszege:

1. Tandíjelengedések . . . 823 frt 65 kr.
2. Tápdíjelengedések . . . 892 frt 30 kr.
3. Ösztöndíjak, praemiumok . 1657 frt 07 kr
4. Segélyek czímén . . ■ ■ 110 frt — kr.

Összesen . 3483 Irt 02 kr.
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F  igyelmeztetés.

Az eperjesi teljesen kiépült, kibővített ev. kér. Collegiumban 
a jövő 1887/8-ik iskolai évre a beiratások a theologian, a főgym- 
nasiumban és a tanítóképző-intézetben f évi szeptember 1—4. nap
jain tartatnak, a jogakadémiában szeptember 1 —8-ig. Későbben 
jelentkezők csak elkésésöket igazoló bizonyítványok és folyamod
vány alapján vétethetnek fel.

A beírásokat megelőzőleg aug. 30. és 31-ik napjain tartatnak 
a felvételi, javító- és esetleg magánvizsgálatok. Felvételi vizsgálat 
kötelező azon g y m n .  I. o s z t á l y b a  lépő tanulókra nézve, a 
kiknek a negyedik elemi osztályról kielégítő bizonyítványuk nincs 
és ezen vizsgálatért díj fizettetik. Különben pedig az ilyen bizo
nyítványnyal ellátott tanulók, valamint minden más tanuló, a bi
zonyítvány alapján vétetnek fel.

A kik tanulmányaikat magánnevelésben folytatták s magán- 
vizsgálatot akarnak tenni, azok a megelőző osztályról szóló hite
les kielégítő bizonyítványon kívül tartoznak hozni múlt évi hoW 
tartózkodásukról szóló községi bizonyítványt is.

A t a n i  t ó k é p  z ő-intézetbe, valamint a tápintézetbe való fel
vételre nézve útbaigazítást nyújtanak az ezen intézetekről szóló 
fentebbi jelentések.

A t h e o l o g i á b a  s a j o g a k a d é m i á b a  a felvétel az érett
ségi bizoyítvány, vagy a múlt évi index alapján történik.

* **

A col l .  é v n y i t ó - ü n n e p é l y  f. é. s z e p t e m b e r  hó 4-én 
d. e. 11 ó r a ko r ,  a col l .  n a g y  t e r e m b e n  f og  m e g t a r t a t n i .

Az előadások a theológián, a főgymnasiumban és a tanitó- 
képző-intézetben szept 5-én, a jogakadémián szept. 9-én kezdődnek.












